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บทคัดย่อ 

 รายงานเร่ือง “การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับการจดัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ภายใน

โรงงานประกอบรถยนตด์ว้ยเคร่ืองมือ Visual Basic for Applications” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการ

พฒันาระบบ และส่วนของการจดัท าแดชบอร์ด ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการท างานของแผนก

ซ่อมบ ารุง เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการส่ือสาร และระบบฐานขอ้มูลของแผนกซ่อมบ ารุง โดยการใช้

ซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel และ Visual Basic for Applications (VBA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ

ขอ้มูล และจดัท าแดชบอร์ด เพื่อใหส้ามารถลดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล มีแดชบอร์ดใหง้่ายต่อการ

สรุปผล และการน าเสนอขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ 

 คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท ารูปแบบการส่ือสาร และระบบฐานขอ้มูลแบบใหม่ โดยใชรู้ปแบบการส่ือสาร

ผา่นทางไลน์แอปพลิเคชนั มีการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ Visual Basic for 

Applications (VBA) โดยอตัโนมติั และมีการจดัท าแดชบอร์ด ท่ีสามารถดูรูปแบบของขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายและ

สวยงาม 

 จากผลการจากผลการเปรียบเทียบการท างานแบบเก่าและแบบใหม่ พบวา่ การกรอกขอ้มูลลงใน

ฐานขอ้มูลของแอดมินแบบใหม่ สามารถลดระยะเวลาการท างานจากแบบเดิม 109 วินาที  และเวลาท่ีใชใ้น

การจดัท าแดชบอร์ดลดลงถึง 502 วินาที และผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อระบบ พบวา่ ผูใ้ชง้านมี

ความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.51 คะแนน และผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ชแ้ดชบอร์ด พบวา่ ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 

เท่ากบั 4.28 คะแนน 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

คณะผูจ้ดัท าไดร่้วมงานกบัแผนกซ่อมบ ารุง โดยหนา้ท่ีหลกัของแผนกคือการซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา ครอบคลุมทุกส่วนของโรงงาน และการปฏิบติังานในแต่ละคร้ังจะถูกบนัทึกขอ้มูลในซอฟตแ์วร์ 
Microsoft Excel เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับควบคุมการด าเนินงาน รวมถึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อพฒันา และ
ปรับปรุงการด าเนินงานอยูเ่สมอ 

จากการสังเกตการณ์การปฏิบติังาน และศึกษาขอ้มูลจากไฟลบ์นัทึกการปฏิบติังานของแผนก คณะ
ผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหาส าคญัของการท างาน ระบบการบนัทึกในปัจจุบนั และการน าขอ้มูลไปใช ้ดงัน้ี 



 
1) การส่ือสารระหวา่งแอดมิน ผูใ้ช ้และช่างซ่อม ติดต่อกนัโดยใชว้ิธีการโทร แอดมิน 

ผูซ่ึ้งเป็นคนกลางในการประสานงานระหวา่งผูใ้ชแ้ละช่างซ่อม และเป็นผูบ้นัทึก 
ขอ้มูลซ่ึงในบางคร้ังมีการลืมบนัทึกขอ้มูล หรือบนัทึกขอ้มูลล่าชา้ ท าใหไ้ม่ไดข้อ้มูล 
ท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง 

2) การจดัเก็บขอ้มูลในปัจจุบนั มีรูปแบบการจดัเก็บแยกเป็นรายเดือน โดยแยกไฟลเ์ป็นของแต่ละ
เดือน ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถเห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมดได ้สามารถดูเป็นรายเดือนได้
เท่านั้น การจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีท าใหย้ากต่อการน าขอ้มูลไปใช ้

3) การน าเสนอขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก และหลากหลายหวัขอ้ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจเฉพาะใน
การอ่าน และแปลหมายความขอ้มูล ส่งผลใหใ้ชเ้วลาท่ีค่อนขา้งมากในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คณะผูจ้ดัท าไดน้ า Visual Basic for Applications (VBA) ซ่ึงเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ภาษาหน่ึง 
ซ่ึงท างานบนซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel มาใชใ้นการแจง้เตือนไปยงัผูใ้ช ้และช่างซ่อม ผา่นทางแอปพลิเค
ชนัไลน์ (Line) เพื่อเป็นการอพัเดตสถานะของงาน และท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
และในส่วนของการจดัการขอ้มูล มีการน าแดชบอร์ด (Dashboard) มาใชจ้ดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระเบียบ มี
ความสวยงาม ท าใหส้ามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดร้วดเร็ว แม่นย  า และสามารถมองภาพรวมไดง้่ายมากขึ้น และ
สะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

ปรางมาศ ผลไพร และคณะ (2558) การพฒันาระบบการจดัการคลงัสินคา้โดยใช ้VBA กรณีศึกษา

ร้านแปลงยาวคา้วสัดุ งานวิจยัน้ีศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ของร้านแปลงยาววสัดุ 

จากการศึกษา พบวา่ ผลการปรับปรุงนั้นท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ ในเร่ืองของความ

เป็นระบบระเบียบ การติดตามขอ้มูลและสถานะของสินคา้ รวมถึงช่วยใหห้าสินคา้ไดร้วดเร็วมากยิง่ขึ้น 

พรรัตน์ ธ ารงวุฒิ (2560) การพฒันาวิธีจดัล าดบัการผลิตโดยใชว้ีบีเอบนโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็

เซล งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาวิธีการจดัล าดบัการผลิตหลายงานแบบเคร่ืองจกัรหลายเคร่ือง

โดยใช ้Visual Basic for Application (VBA) เพื่อลดเวลาในการจดัล าดบัตารางการผลิต 

จิราวฒัน์ นยักองศิริ (2562) การปรับปรุง Business Intelligence ดว้ยระบบรายงานผลดชันีช้ีวดัเพื่อ

สนบัสนุน Work Organization 4.0 เพื่อศึกษาและพฒันาระบบรายงานผลดชันีช้ีวดัรูปแบบใหม่โดยการใช ้

Visual Basic for Application รวมถึงการหาวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บและรายงานผล โดย

มุ่งเนน้ในการแกปั้ญหาความซบัซอ้นของวิธีการบนัทึกขอ้มูล ลดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล จดัเตรียม

ขอ้มูลใหพ้ร้อมส าหรับการน าไปใชป้ระโยชน์และลดความเส่ียงต่อการสูญหายของขอ้มูล 



พีระพงษ ์พิพฒัน์เจษฎากุล และ เอ้ือน ป่ินเงิน (2562) การพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อสนบัสนุน

งานจ าหน่ายไฟฟ้า งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อสนบัสนุนงานจ าหน่ายไฟฟ้า

ดว้ยเคร่ืองมือธุรกิจอจัฉริยะ และศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

อญัชลี แสนยากร และ วชัรพล วงศจ์นัทร์ (2563) การพฒันาโปรแกรมจดัท ารายงานแสดงขอ้มูล

สินคา้คงคลงั งานวิจยัน้ีน าเคร่ืองมือ Visual Basic for Application (VBA) มาพฒันาโปรแกรมจดัท ารายงาน

แสดงขอ้มูลสินคา้คงคลงั เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการท ารายงาน รวมถึงสนบัสนุนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)  

ส าหรับวิธีการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1.   ส่วนของการพฒันาระบบ 

3.1.1. ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Definition and Problem Analysis) 

3.1.2. เขยีนผงังาน (Flowchart) 

3.1.3. สร้างแบบฟอร์มเพื่อรับค าร้อง และแปลงขอ้มูลลงใน Microsoft Excel 

3.1.4. เขียนโปรแกรม (Programming) 

3.1.5. ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม (Program Testing and Debugging) 

3.1.6. ท าเอกสารและบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Documentation and Maintenance) 

 3.2. ส่วนของการจดัท าแดชบอร์ด 

  3.2.1. ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา 

  3.2.2. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

  3.2.3. ออกแบบและจดัท าแดชบอร์ด 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ส าหรับผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1. ส่วนของการพฒันาระบบการส่ือสาร (Line Notify) และฐานขอ้มูล 

 
ภาพท่ี 1 หนา้ Monitor Page ส าหรับแอดมิน ใชส้ าหรับกดแจง้เตือน 



 
ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งขอ้ความท่ีขึ้นแจง้เตือน User 

 
ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งขอ้มูลในหนา้ฐานขอ้มูล 

4.2. ส่วนของการจดัท าแดชบอร์ด 

 
ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งหนา้เมนู (Menu) 

 



ภาพท่ี 5 ภาพแสดงส่วนประกอบแดชบอร์ด Number of Request 

 

ภาพท่ี 6 ภาพแสดงส่วนประกอบแดชบอร์ด Time 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION)  

คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท ารูปแบบการส่ือสาร และระบบฐานขอ้มูลแบบใหม่ โดยใชรู้ปแบบการส่ือสาร

ผา่นทางไลน์แอปพลิเคชนั ซ่ึงเป็นแอปส่ือสารท่ีผูใ้ชง้านทุกคนรู้จกักนัเป็นอยา่งดี โดยมีแอดมินเป็นผู ้

ควบคุมในการส่งขอ้ความการแจง้เตือน และมีการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ Visual 

Basic for Applications (VBA) ซ่ึงจะท าใหก้ารบนัทึกขอ้มูลเป็นไปอยา่งอตัโนมติั รวดเร็ว และแม่นย  า และมี

การจดัท ารูปแบบการน าเสนอขอ้มูล และสรุปผล ดว้ยการน าเคร่ืองมือ Pivot Table มาใชร่้วมกบั VBA ซ่ึงท า

ใหก้ารแปลความขอ้มูลรวดเร็วมากยิง่ขึ้น และความสะดวกในการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

จากผลการเปรียบเทียบการท างานในระบบแบบเก่าและแบบใหม่ พบวา่ การท างานในส่วนของการ

กรอกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลของแอดมินในระบบการท างานแบบใหม่ สามารถลดระยะเวลาการท างานจาก

แบบเดิม เป็นระยะเวลา 109 วินาที และพบวา่เวลาท่ีใชใ้นการจดัท าแดชบอร์ดลดลงถึง 502 วินาที 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบ พบวา่ ส าหรับผูใ้ช ้(User) มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 4.75 คะแนน ส าหรับช่างซ่อม (Staff) มีความพึง

พอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคะแนนอยูท่ี่ 4.75 คะแนน โดยมีคะแนนเฉล่ียของ

ผูใ้ชง้านทั้งหมดอยูท่ี่ 4.75 คะแนน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อแดชบอร์ด พบวา่ ส าหรับผูใ้ช ้(User) มีความพึง

พอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคะแนนอยูท่ี่ 4.5 คะแนน ส าหรับแอดมิน (Admin) มี

ความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนอยูท่ี่ 4 คะแนน โดยมีคะแนนเฉล่ียของผูใ้ชง้าน

ทั้งหมดอยูท่ี่ 4.33 คะแนน 



6. กติติกรรมประกาศ 

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ อาจารยผ์รณกษม  อินทรทตั คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ส าหรับความกรุณาช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษา  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการท าวิจยัคร้ังน้ี และ

ขอขอบคุณท่ีอ านวยความสะดวกใหค้ณะผูจ้ดัท าสามารถจดัท าวิจยัเล่มน้ีไดอ้ยา่งสบายใจ ไร้ความกงัวล 

คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณ คุณพิมานมาศ ใจยะสุข และคุณประภาสิรินาท กู่ชยัภูมิ ส าหรับการอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองของการเขา้ถึงขอ้มูล และใหข้อ้เสนอแนะท่ีดีในการพฒันาระบบ  

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ นายจิราวฒัน์  นยักองศิริ ส าหรับการช่วยใหค้  าปรึกษา และ

ตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของเล่มวิจยั ทั้งยงัมีส่วนช่วยใหค้  าปรึกษาต่อการพฒันาระบบท่ีจดัท าขึ้น

ภายในวิจยัเล่มน้ี และยงัเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา จึงท าให้การพฒันาระบบและการจดัท าเล่มวิจยัเป็นไปได้

อยา่งราบร่ืน 
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