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บทคดัย่อ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเร่ือง การสร้างระบบท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหสัค าสั่ง Microsoft 
Excel VBA เกิดจากการบริหารจัดการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ยงัขาดการน าระบบเขา้มาช่วยในการด าเนินงาน มีการ
บนัทึกขอ้มูลขอ้มูล Manual ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดแรงจูงใจในการสร้างระบบท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหสัค าสั่ง 
Microsoft Excel VBA โดยในรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ี มีการน าแนวทางการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ในเร่ือง
คลงัสินคา้และวสัดุคงคลงัเขา้มาประยุกต์ใช้ ผสานกบัแนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management) และหลกัการสร้าง
รหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA 

 ระบบท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหัสค าสั่ง Microsoft Excel VBA ช่วยให้กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการบนัทึกขอ้มูลในส่วนของปริมาณการรับเขา้และน าออก จากนั้นระบบก็จะค านวณปริมาณวสัดุ   
คงคลงัคงเหลือใหอ้ตัโนมติั รวมถึงบนัทึกขอ้มูลวนัที่และเวลาในการท ารายการ ขอ้มูลผูท้  ารายการ นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึก
รายละเอียดเพิ่มเติม (Note) ไดอ้ีกดว้ย ดงันั้น ระบบท ารายการวสัดุคงคลงัสามารถตรวจสอบประวติัการท ารายการยอ้นหลังได ้
และมีความแม่นย  าในการค านวณปริมาณวสัดุคงคลงัคงเหลือ ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์(Human Error) นอ้ยที่สุด 
 
ค าส าคญั : รหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA 

  



บทน า (Introduction) 
บริษัทกรณีศึกษา เป็นบริษัทท่ีด  าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนไฟหน้าและไฟท้ายส าหรับยานยนต์ ตั้ งอยู่บริเวณนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บริษทัเร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือนกนัยายน ปี 2010 และเร่ิมด าเนินกิจการเม่ือเดือน
กันยายน ปี 2011 โดยในบทความฉบับน้ีจะให้ความส าคัญกับแผนก Project เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นแผนกที่ผู ้วิจัยได้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 แผนก Project เป็นหน่ึงในแผนกของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นแผนกที่รับผิดชอบดูแลบริหารโครงการ (Project 
Management) โดยการบริหารโครงการถือเป็นการด าเนินการท างานเพียงแค่ชัว่คราว มีระยะเวลาเร่ิมตน้และระยะเวลาส้ินสุดท่ี
ถูกก  าหนดไวช้ดัเจน อยู่ภายใตข้อบเขตและทรัพยากรที่มี ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นการท างานแบบประจ าทุกวนั (Routine Work) 
ลกัษณะการท างานของแผนก Project จะเป็นการท างานในเชิงการทดลอง ปรับปรุง พฒันา และประกอบผลิตภณัฑ์ตน้แบบ 
(New Model) ใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมต่อสภาพการใชง้านจริง ก่อนจะน าไปผลิตเป็นการผลิตขนาดใหญ่ (Mass 
Production) ดงันั้น แผนก Project จึงตอ้งมีบริเวณพื้นท่ีเพื่อใชส้ าหรับจัดเก็บวสัดุคงคลงัแยกออกจากการจัดเก็บวสัดุคงคลังของ
การผลิตขนาดใหญ่ เป็นคลงัสินคา้ของแผนก Project เองโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นเตน็ทว์างในลานกลางแจง้ มีไวส้ าหรับ
จัดเก็บวสัดุคงคลงัของแผนก project ไดแ้ก่ ส่วนประกอบ (Component Part) รวมถึงผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป (Finished Good) โดย
วสัดุคงคลงัเหล่านั้นจะไม่มีการน าขอ้มูลเขา้ระบบเหมือนกบัวสัดุคงคลงัที่จดัเก็บในคลงัสินคา้ใหญ่ เน่ืองจากปริมาณวสัดุคงคลงั
ของแผนก Project มีจ านวนนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัปริมาณวสัดุคงคลงัของคลงัสินคา้ใหญ่ 

ผูว้ิจยัไดท้  าการการสร้างระบบท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA เน่ืองจาก
ในการบริหารจดัการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ขาดการน าระบบเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการวสัดุคงคลงั วิธีการบนัทึก
ขอ้มูลเป็นแบบ Manual อาศยัการกรอกขอ้มูลดว้ยตวัเองลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดของขอ้มูลได้
ง่ายหากขาดการบนัทึกขอ้มูลอย่างระมดัระวงั รวมถึงไม่มีบนัทึกประวติัการท ารายการที่ชดัเจน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ประวติัการท ารายการยอ้นหลงัในอดีตที่ผ่านมาได ้

จากปัญหาที่กล่าวมาดงักล่าว ผูว้ิจัยจึงไดน้ าแนวทางการบริหารจัดการดา้นโลจิสติกส์ในเร่ืองคลังสินคา้และวัสดุ        
คงคลงั ผสานกบัแนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management) และหลกัการสร้างรหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างระบบการท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project 

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้หลกัการ แนวคิด และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและแกปั้ญหา ซ่ึงมี

ประเดน็ที่เป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดของการบริหารโครงการ (Project Management) 

การบริหารโครงการเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็น

รูปธรรม ซ่ึงวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โครงการแต่ละโครงการสามารถมี

วตัถุประสงค์ไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ลกัษณะของวตัถุประสงค์ข้ึนอยู่กบัระดับและขนาดของโครงการ ซ่ึงการบริหารโครงการมี

พื้นฐานความตอ้งการ 3 ประการ ดงัน้ี 1. โครงการตอ้งมีความส าเร็จตามเวลาที่ก  าหนด 2. โครงการตอ้งอยูใ่นงบประมาณท่ีตั้งไว ้

3. โครงการตอ้งตอบสนองความตอ้งการคุณภาพตามที่ก  าหนด 



การบริหารโครงการจะแตกต่างกบังานทัว่ไป ตรงท่ีโครงการจะมีการก าหนดวนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุดงานท่ีแน่นอน 

ลักษณะงานมีความแตกต่างจากงานทัว่ไป เน่ืองจากการบริหารโครงการไม่ใช่งานประจ า (Routine Work) ที่ลักษณะงาน

เหมือนเดิมทุกวนั แต่การบริหารโครงการ คือ ความมุ่งมัน่ของสมาชิกในทีมท่ีจะไปถึงเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดกนัไวต้ั้งแต่แรก 

ดงันั้น 1 โครงการอาจไม่ไดมี้กลุ่มคนท่ีมีความสามารถเหมือนกนัทุกคน อาจจะมีทั้งวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา สถาปนิก ฝ่าย

การเงิน และอีกมากมาย แต่ไม่ว่าจะมีหน้าท่ีอะไร ความสามารถอะไร ทุกคนจะมีเป้าหมายเหมือนกนั ขั้นตอนการบริหาร

โครงการมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การเร่ิมตน้ (Initiating) 2. การวางแผน (Planning) 3. การด าเนินการ (Executing) 4. การตรวจสอบ

และควบคุม (Monitoring and Controlling) 5. การปิดโครงการ (Closing) 

2. ทฤษฎีคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั (Warehouse and Inventory) 

คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง สถานที่ส าหรับวาง จดัเกบ็ กระจายสินคา้คงคลงั คลงัสินคา้มีช่ือเรียกหลายอยา่ง เช่น 

โกดงั, ศูนยก์ระจายสินคา้, โรงพสัดุ, ที่เกบ็สินคา้ ฯลฯ จะเรียกว่าอยา่งไรข้ึนอยูก่บัการใชง้านของคลงัสินคา้แต่ละประเภท  

คลงัสินคา้ตามความหมายของโลจิสติกส์ หมายถึง สถานที่ใชใ้นการเก็บรักษาสินคา้ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะส่ง

มอบให้กบัผูท้ี่มีความตอ้งการ โดยบรรลุเป้าหมายแบบ Right Place, Right Time, Right Quantities, Right Quality คลงัสินคา้จึง

ท าหนา้ที่เป็นที่พกัและเก็บสินคา้หรือวสัดุคงคลงัต่าง ๆ ชัว่คราวจนกว่าจะมีการเคลื่อนยา้ยไปสู่ผูท่ี้มีความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็น

เพื่อการผลิต เพื่อจ าหน่าย รวมถึงเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ใน Supply Chain 

สินคา้คงคลงั หมายถึง วสัดุหรือสินคา้ต่าง ๆ ที่เกบ็ไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินการผลิต 

ด  าเนินการขาย หรือการด าเนินการอื่น ๆ โดยสินคา้คงคลงัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1. วตัถุดิบ (Raw Material) 2. งาน

ระหว่างท า (Work-In-Process) 3. วสัดุซ่อมบ ารุง (Maintenance) 4. สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) 

3. หลกัการสร้างรหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA 

Visual Basic for Applications (VBA) เป็นการใชภ้าษา Visual Basic (VB) ในการเขียนค าสั่งควบคุมโปรแกรมประยกุต์

ต่าง ๆ เช่น Microsoft Office, AutoCAD เป็นต้น เป็นคุณลักษณะการเขียนโปรแกรมที่ออกแบบโดย Microsoft เพื่อใช้กับ 

Microsoft Office โดยเฉพาะการสร้างรหสัค าสั่ง VBA จะถูกออกแบบมาส าหรับการใชง้านหลกัดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

สามารถใชใ้นการสร้างโปรแกรมที่จะท างานใน Microsoft Excel 

Visual Basic for Applications (VBA) เป็นการสร้างรหสัค าสั่งท่ีสร้างข้ึนเพื่อช่วยให้ท  างาน Microsoft Excel ตามความ

ตอ้งการไดโ้ดยอตัโนมติั ทุกส่ิงท่ีสามารถท าไดใ้น Microsoft Excel สามารถท าไดเ้ร็วข้ึนและไม่ตอ้งใชแ้รงงานมนุษย ์ช่วยลด

การท างานท่ีซ ้ าซ้อนลงได ้ อีกทั้งการประมวลผลดว้ย VBA จะรวดเร็วและถูกตอ้งมากกว่าการท างานดว้ยมนุษย ์ ซ่ึงการจะสร้าง

รหสัค าสั่ง VBA นั้นจะตอ้งเปิด Developer Mode ใน Microsoft Excel ก่อน 
 

 

 

 



วธิีการวจิยั (Research Methodology) 
 ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งผ่านการสอบถามบุคลากรภายในแผนก Project และคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง มาท าการศึกษาเบ้ืองตน้ จากนั้นผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์หา
ปัญหาและสาเหตุแห่งการเกิดปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลและพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดว้ยการสร้างระบบ
ท ารายการวสัดุคงคลงั ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการด าเนินการสร้างระบบการท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหสัค าสั่ง 
Microsoft Excel VBA 

ขั้นตอนท่ี 4 ทดลอง RUN ระบบ เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้งานว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ พร้อม
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่มีความถูกตอ้ง 
ขั้นตอนท่ี 6 สรุปผลการวิจยัว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ไดว้างไวห้รือไม่ เพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงใหเ้หมาะสม

ต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน รวมถึงเสนอขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ผลการศึกษา (Research Finding) 
 จากการการสร้างระบบท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA สามารถบนัทึก
ขอ้มูลไดด้ว้ยการกรอกขอ้มูลลงฟอร์มการท างานของระบบ จากนั้นขอ้มูลที่กรอกลงในแต่ละหัวขอ้ในฟอร์มระบบท ารายการ
วสัดุคงคลงัจะถูกส่งไปยงัแผ่นงาน (Work Sheet) ทั้งหมด 2 แผ่นงาน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นฐานขอ้มูลของการท ารายการวสัดุคง
คลงัของแผนก Project โดยขอ้มูลจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไวท้ั้งหมด สามารถตรวจสอบประวติัการท ารายการ หรือปริมาณ
วสัดุคงคลงัคงเหลือไดต้ลอด 

เม่ือน าเอากระบวนการบริหารจดัการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ก่อนและหลงัปรับปรุง มาเปรียบเทียบกนัจะพบว่า 
มีเพียงกระบวนการเดียวที่แตกต่างกนั คือ การบนัทึกขอ้มูล ในส่วนของก่อนปรับปรุงจะไม่มีการน าเอาระบบใด ๆ เขา้มาใชใ้น
การบนัทึกขอ้มูล อาศยัการบนัทึกขอ้มูลแบบ Manual ลงใน Microsoft Excel แต่ในส่วนของหลงัการปรับปรุง จะมีการน าเอา
ระบบที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากรหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA เขา้มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอดมาจากการ
บนัทึกขอ้มูลแบบเดิมของบุคลากรแผนก Project ซ่ึงจะเห็นไดว้่าภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการวสัดุคงคลังของแผนก 
Project ไม่มีอะไรแตกต่างกนัมากนัก แต่ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าเอาระบบเขา้มาใช ้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
บริหารจดัการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ไดม้ากข้ึนกว่าเดิม 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (Discussion/Conclusion) 

1. จากการศึกษาการบริหารจัดการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ผูว้ิจัยเลือกแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดการน า
ระบบเขา้มาใชใ้นการบริหารจัดการวสัดุคงคลงั โดยในปัจจุบนัแผนก Project มีวิธีการบนัทึกขอ้มูลวสัดุคงคลงัแบบ Manual 
อาศยัการกรอกขอ้มูลดว้ยตวัเองลงในโปรแกรม Microsoft Excel 

 



2. จากการศึกษาการสร้างระบบดว้ยรหัสค าสั่ง Microsoft Excel VBA เบ้ืองตน้ ผูว้ิจัยสามารถสร้างระบบท ารายการ
วสัดุคงคลงัของแผนก Project ไดด้ว้ยการสร้างฟอร์มในการกรอกขอ้มูล โดยมีหวัขอ้ในการกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 1. Items (รายการ
ของวสัดุคงคลงั) 2. Type (ประเภทของการท ารายการ) 3. Quantity (ปริมาณของวสัดุคงคลงัที่มีการท ารายการ) 4. User (ผูท้  า
รายการ) 5. Note (บนัทึกเพิ่มเติม) 

หลงัจากกรอกขอ้มูลผ่านฟอร์ม (Form) แลว้ ระบบจะมีการท างานตามรหัสค าสั่งและบนัทึกขอ้มูลลงในแผ่นงาน 
(Work Sheet) 2 แผ่นงานอยา่งอตัโนมติั ดงัน้ี 1. แผ่นงานประวติัการท ารายการ (Transaction Worksheet) ขอ้มูลที่บนัทึกลงแผ่น
งาน ไดแ้ก่ วนัที่ท  ารายการ (Date), เวลาท ารายการ (Time), รายการที่ (No.), รายการ (Items), ลกัษณะการท ารายการ (Type), 
ปริมาณ (Quantity), Note, ผูท้  ารายการ (User) 2. แผ่นงานวสัดุคงคลงัคงเหลือ (Stock Worksheet) ขอ้มูลที่บนัทึกลงแผ่นงาน 
ไดแ้ก่ รายการ (Items), Part no./Name, Available Stock, Lastest Transaction, Lastest User 

3.  ผลจากการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจัดการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ก่อนและหลงัปรับปรุง มีเพียง
กระบวนการเดียวที่แตกต่างกนั คือ การบนัทึกขอ้มูล ในส่วนของก่อนการปรับปรุงจะไม่มีการน าเอาระบบใด ๆ เขา้มาใชใ้นการ
บนัทึกขอ้มูล อาศยัการบนัทึกขอ้มูลแบบ Manual ลงใน Microsoft Excel แต่ในส่วนของหลงัการปรับปรุง จะมีการน าเอาระบบที่
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากรหสัค าสั่ง Microsoft Excel VBA เขา้มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอดมาจากการบนัทึก
ขอ้มูลแบบเดิมของบุคลากรแผนก Project ซ่ึงจะเห็นไดว้่าภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ไม่
มีอะไรแตกต่างกนัมากนัก แต่ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าเอาระบบเขา้มาใช ้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัการบริหารจดัการ
วสัดุคงคลงัของแผนก Project ไดดี้ยิง่ข้ึนกว่าเดิม 

 
กติตกิรรมประกาศ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเร่ือง การสร้างระบบท ารายการวสัดุคงคลงัของแผนก Project ดว้ยรหสัค าสั่ง Microsoft 
Excel VBA ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความช่วยเหลือ เมตตากรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย ์พณณกร ทองหลิ้ม อาจารยท์ี่
ปรึกษา ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ท่ีไดเ้สียสละเวลามาให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ให้ค  าแนะน า ตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีมาโดยตลอด จนกระทัง่รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบับน้ี
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ให้ความรู้ ตลอดช่วงเวลาที่ได้ศึกษา ณ คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลยับูรพา แห่งน้ี 

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัทกรณีศึกษา ที่ รับผู ้วิจัยเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงขอขอบพระคุณ                                  
คุณธนากร ผลภาษี และบุคลากรท่านอื่น ๆ ภายในแผนก Project ที่ไดส้อนงาน ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผูว้ิจยั รวมถึงไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการน าขอ้มูลมาใชใ้นรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ี  

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีเลี้ยงดู สนบัสนุนใหไ้ดรั้บการศึกษาเล่าเรียน และใหก้  าลงัใจเสมอมา 
จนท าใหร้ายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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