
การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าใบแจง้เตือน (Pay Slip) พนกังานจดัส่ง  

กรณีศึกษา บริษทั ทวีกาญจน์คา้ถงั 2002 จ  ากดั 

 
บทน ำ 

ในทุกองคก์รจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ เพื่อใหส้ามารถท างานไดร้วดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า  

และงานออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยองคก์รส่วนใหญ่จะมีกระบวนการท างานตั้งแต่การจดัหา การจดัซ้ือ การผลิต 

การขาย และการบริการหลงัการขาย ซ่ึงแต่ละส่วนงานจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานดว้ยพนกังานขององคก์ร ที่เป็นส่วน

ส าคญัที่ท  าใหเ้กิดกิจกรรมและผลประกอบการต่าง ๆ ขององคก์ร และหน่ึงในกลยทุธ์ของการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคลนั้น การจัดการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการขององค์กรนับเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชเ้ป็นแรงจูงใจ ดึงดูด

ความสนใจของพนักงานไดเ้ป็นอย่างดี องค์กรกรณีศึกษา บริษทั ทวีกาญจน์คา้ถงั 2002 จ ากดั เป็นองค์กรที่อยู่ใน

รูปแบบของธุรกิจครอบครัว หรือธุรกิจครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็ก แต่ในขณะเดียวกนันั้นก็ด  าเนินธุรกิจอย่างครบถว้น

สมบูรณ์และดว้ยจ านวนงานที่มีปริมาณมากอาจไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนพนกังานที่รับผิดชอบหนา้ที่แต่ละส่วนงาน ซ่ึง

การท างานของระบบงานที่ยงัไม่เสถียรภาพมากพอ อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้และอาจเกิดขอ้ผิดพลาดได้ ในส่วนน้ี

ผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนของการคิดค านวณเงินเดือนของพนักงาน ที่เป็นส่วนส าคัญที่ท  าให้พนักงานเกิด

แรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงปัจจุบนัในแต่ละเดือนมีการใชร้ะยะเวลาในการจดัท าเอกสารใบแจง้เงินเดือน (Pay Slip) 

ค่อนขา้งมากและเกิดความผิดพลาดของผลลพัธ์บ่อยคร้ัง ผูว้ิจัยจึงตดัสินใจแกไ้ขปรับปรุงและออกแบบโปรแกรม

ค านวณเงินเดือนของพนกังานผ่านโปรแกรมเอก็เซล และวีบีเอ เพื่อให้การค านวณเงินเดือนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เกิด

เสถียรภาพ และลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ผูว้ิจัยไดจ้ัดเพื่อศึกษากระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพการค านวณ

เงินเดือน พร้อมออกแบบ และพฒันาโปรแกรมดว้ยเอก็เซล วีบีเอใหก้ารค านวณเงินเดือนมีความเสถียรภาพมากข้ึน 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากงานวิจยันิพิชญ ์ไทยบ ารุงวิวฒัน์ (2558) ไดเ้สนอการอออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการ

วางแผนการผลิตส าหรับงานตดัเฉือนโลหะแผ่น โดยออกแบบฐานขอ้มูลและพฒันาระบบให้ท างานดว้ยโปรแกรม

ไมโครซอฟต์เอ็กเซลเขียนดว้ยภาษาวิชวลเบสิค (VBA) และ SQL Server เพื่อลดปัญหาความไม่สอดคลอ้งของการ

ประสานงานดา้นขอ้มูลฝ่ายต่างๆ ซ่ึงผลการวิจัย พบว่าสามารถช่วยให้พนักงานท างานไดร้วดเร็วและถูกตอ้งอยูใ่น

ระดบัดีมาก ผ่านการประเมินจากผูใ้ชจ้ริง 5 คน ท าให้เห็นว่าโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลที่เขียนดว้ยภาษาวิชวล

เบสิค (VBA) เม่ือถูกออกแบบแลว้ท าให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างความ

สอดคลอ้งและสามารถน ามาใชอ้า้งอิงได ้

    ยทุธนา ไชยสน (2552) ไดน้ าเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบช้ินส่วนกรณีศึกษาบริษทัผลิต

ถุงคอนเทนเนอร์ เพื่อปรับปรุงความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของการตรวจสอบช้ินส่วน ใน



บริษทัผลิตถุงคอนเทนเนอร์ใหดี้ขน้ เพื่อรองรับยอดการสั่งซ้ือปีถดัไปท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 25% โดยมีแนวทางแกปั้ญหา

ดว้ยการแบ่งช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์ออกเป็น 3 ส่วน คือ กระบวนการตรวจสอบช้ินส่วนบกัเฮด ทนัเนล และช้ินส่วน

ส าเร็จรูป ท าการศึกษาเวลามาตรฐานของการแบ่งงานยอ่ย การตรวจสอบช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรมแผ่นตาราง น าค่า

เวลามาตรฐานจากการค านวณเปรียบเทียบกบัการจับเวลาสะสม เพื่อหาความน่าเช่ือถือของเวลามาตรฐาน น าเวลา

มาตรฐานในการผลิตท่ีไดไ้ปค านวณหาก าลงัการผลิตในสถานะปัจจุบนั และน าเคร่ืองมือมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา

งานที่ไม่เกิดคุณค่าที่แฝงอยูใ่นกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดความสูญเสียดว้ยผงัแสดงเหตุและผล และท า

การขจัดหรือลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า สามารถลดขั้นตอนการท างานจากทั้งหมด 34 

ขั้นตอนเหลือเพียง 22 ขั้นตอน เปอร์เซ็นตป์ระสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนหลงัการปรับปรุงใหม่เท่ากบั 31% ประสิทธิภาพของ

การตรวจสอบจ านวนเวลาหลงัการปรับปรุงใหม่เท่ากบั 25% และประสิทธิภาพการตรวจสอบจ านวนช้ินส่วนหลงัหลงั

การปรับปรุงเท่ากบั 31% สรุปแลว้งานวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการใชข้บวนการวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยผงัแสดงเหตุและ

ผล และหลกัการ ECRS ช่วยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถ ท าใหผ้ลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนด

ไว ้คือ 25% 

ขั้นตอนกำรศึกษำ  

 ผูว้ิจัยศึกษาและด าเนินขั้นตอนการศึกษาโดยเร่ิมจากการศึกษาขั้นตอนในการจัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay 

Slip) ใชก้ารอธิบายในรูปแบบของแผนภาพแสดงล าดบัขั้นตอนการท างาน (Flowchart) จากนั้นรวบรวมและบนัทึก

ขอ้มูลรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าใบแจง้เงินเดือน (Pay Slip) อยา่งเช่น พนกังานจดัส่ง จ านวนวนัในการท างาน 

รายการเบิกระหว่างเดือน และอื่นๆ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และบ่งช้ีปัญหา ประมวลผลหาสาเหตุของปัญหาของ

กระบวนการแห่งความสูญเสียหรือความสูญเปล่า เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ออกแบบและประยุกต์ใช้

ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล และวีบีเอท่ีจะช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความถูกตอ้งแม่นย  า และสร้างเสถียรภาพให้กบัระบบ

ขององค์กร เม่ือพบสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดผูว้ิจัยไดท้  าการปรับปรุง และออกแบบระบบการจัดท าใบแจ้ง

เงินเดือน (Pay Slip) โดยใชไ้มโครซอฟต์เอก็เซล และวิบีเอ พร้อมสรุปผลการด าเนินงานและเสนอระบบที่ออกแบบ 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงที่ช่วยลดความผิดพลาดในการจดัท าใบเงินเดือนของพนกังานจดัส่งของบริษทักรณีศึกษา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 จากการศึกษา กรณีศึกษา บริษทั ทวีกาญจน์คา้ถงั 2002 จ ากดั ที่เลง็เห็นปัญหาในการจดัใบแจง้เงินเดือน (Pay 

Slip) ท่ีมีขอ้ผิดพลาดของผลลพัธ์ และความล่าชา้ในการจดัท า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็ว

ในการเรียกใชข้อ้มูล และเพิ่มความพร้อมในการค านวณ โดยแบ่งขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าใบเงินเดือน (Pay Slip) 

ไดแ้ก่ 1. อตัราค่าขนส่งและรายไดพ้นักงานจดัส่ง เป็นขอ้มูลที่แสดงอตัราค่าขนส่งของการจัดส่งสินคา้หรือรับสินคา้

ลูกคา้ในแต่ละคร้ัง ส่วนรายไดข้องพนกังานจดัส่งเป็นรายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือน ข้ึนอยูก่บัว่ามีการขนส่งบ่อยเท่าใด 

และระยะทางการขนส่งแต่ละคร้ัง หากมีระยะทางท่ีไกลกมี็อตัราค่าขนส่งท่ีสูงข้ึนไปดว้ย 2. ขอ้มูลทะเบียนพนกังาน 

เป็นขอ้มูลที่บนัทึกเกี่ยวกบัรหสัพนักงาน รายรับและรายจ่ายต่าง ๆ ของพนกังานที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจัดท าใบแจ้ง



เงินเดือน (Pay Slip) 3. ขอ้มูลค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการดูแลรถ 4. ขอ้มูลค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัค่าอาหารของพนกังานขนส่ง เป็น

ค่าใชจ่้ายที่พนกังานขบัรถตอ้งใชจ่้ายค่าอาหารใหก้บัพนักงานขนส่ง 5. เงินสะสม ส าหรับองคก์รกรณีศึกษา เป็นเงินที่

เป็นหลกัประกนัว่าพนกังานจะไม่ลาออกกะทนัหนั หรือลาออกโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ โดยพนกังานขบัรถจะถูกเรียกเก็บ 

8,000 บาท และพนักงานขนส่งถูกเรียกเก็บ 6,000 บาท และการเรียกเกบ็เงินสะสมของพนักงาน 2 ส่วนงาน จะมีการ

เรียกเก็บเดือนละ 500 บาทเท่านั้ น หรือข้ึนอยู่กับพนักงานจะตกลงกับองค์กรว่าจะจ่ายต่อเดือนเท่าใด 6. เงิน

ประกันสังคม เป็นมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผูป้ระกันตน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและ

ผูป้ระกนัตน 7. ค่าไฟฟ้า องคก์รกรณีศึกษามีสวสัดิการบา้นพกัใหก้บัพนกังานจดัส่งและครอบครัว โดยพนกังานแต่ละ

คนจะมีอตัราค่าไฟฟ้าในอตัราท่ีไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัสถานภาพทางสังคม เช่น หากมีสถานภาพโสด อตัราค่าไฟฟ้าจะมี

อตัรานอ้ยกว่าพนกังานที่มีสถานภาพมีครอบครัวแลว้ ซ่ึงถา้เป็นอตัราค่าไฟฟ้าของพนกังานที่มีสถานภาพโสด อตัราค่า

ไฟฟ้าจะอยู่ที่ 160 บาทต่อเดือน ส่วนพนักงานที่มีสถานภาพมีครอบครัว อตัราค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ 320 บาทต่อเดือน 8. 

ค่าอาหาร เป็นค่าใชจ่้ายที่พนักงานขนส่งตอ้งจ่ายให้กบัองค์กร เน่ืองจากเงินในส่วนเดียวกนัน้ีองค์กรตอ้งจ่ายใหก้บั

พนักงานขบัรถ เพื่อที่พนักงานขบัรถจะไดท้  าเงินส่วนดงักล่าวไปจัดแจงค่าอาหารระหว่างเที่ยวการขนส่งต่อไป  9. 

รายการเบิกจ่าย เป็นรายการวตัถุ วสัดุ หรือเงินล่วงหน้าที่พนักงานมีการเบิกระหว่างเดือน และเม่ือครบก าหนดส้ิน

เดือนก็จะมีการน ามาหักกับเงินไดข้องเดือนนั้น ๆ  โดยมีรายการวตัถุดิบ ได้แก่ ถุงมือ เส้ือ และรองเทา้เซฟต้ี ใน

ขณะเดียวกนัพนกังานสามารถเบิกเงินล่วงหนา้เพื่อใชร้ะหว่างเดือนได ้โดยพนักงานขบัรถสามารถเบิกเงินสดไดไ้ม่

เกิน 5,000 บาท และพนกังานขนส่งสามารถเบิกเงินสดไดไ้ม่เกิน 2,000 บาท 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 เม่ือผูว้ิจัยไดศ้ึกษากระบวนการท างาน เก็บรวบรวมขอ้มูลที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay 

Slip) โดยใชก้ารวิเคราะห์จากแผนผงักระบวนการ เพื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนการท างาน วิเคราะห์การลดความสูญเปล่า

ดว้ยหลกัการ ECRS และน าขอ้มูลที่ไดว้ิเคราะห์แลว้ไปออกแบบ และพฒันาระบบโปรแกรมการจดัท าใบแจง้เงินเดือน 

(Pay Slip) จากนั้นน าระบบมาทดสอบใชง้านจริง เพื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์ก่อนและหลงัการปรับปรุงว่าท าใหก้ารจัดท า

ใบแจง้เงินเดือนนั้น มีความรวดเร็วมากข้ึนเท่าใด มีความถูกตอ้ง และระบบมีเสถียรภาพมากเพียงใดหากมีการจดัท าใบ

แจง้เงินเดือน (Pay Slip) ของพนกังานจ านวนมาก 

ผลกำรวิจัย 

 การด าเนินการวิจยัน้ี จุดประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าใบแจง้เดือน (Pay Slip) พนกังานจดัส่ง และ

เพื่อน าประโยชน์ที่ไดจ้ากการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรมการจัดท าใบแจ้งเงินเดือนต่อไป โดย

สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี ดว้ยบริษทักรณีศึกษา บริษทั ทวีกาญจน์คา้ถงั 2002 จ ากดั ประกอบกิจการเกี่ยวกบั

การคดัแยกวสัดุที่ไม่ใช่แลว้ที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษไม ้เศษยาง เศษ

แกว้ เศษผา้ น าตวัท าละลายและน ้ามนัท่ีผ่านการใชง้านแลว้มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อน ากลบัมาใช้

ใหม่ ซ่อมและลา้งถงั อดักระดาษ โม่บดยอ่ยพลาสติก และอดัเศษโลหะ พนกังานในองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ 



คือ 1) พนกังานฝ่ายส านกังาน 2) พนกังานซ่อมและลา้ง และ 3) พนกังานจดัส่ง โดยปกติในแต่ละเดือนองคก์รจะมีการ

จัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip)   เพื่อแจ้งรายไดห้รือเงินเดือนแก่พนักงานหรือลูกจ้างตามวนัและเวลาที่ก  าหนด 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการจัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) คิดเป็นระยะเวลา 2 

ชัว่โมง ถึง 3 ชัว่โมงต่อเดือน ดงันั้นดว้ยระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการจัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) ผูว้ิจัยจึง

เล็งเห็นปัญหาจากกระบวนการดงักล่าว เน่ืองจากว่าระยะเวลาที่จัดท าใบแจ้งเงินเดือนตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนาน จน

กลายเป็นความสูญเปล่า จึงเป็นส่วนงานที่ควรพฒันาและปรับปรุงเป็นส่วนงานแรก ๆ  ส่วนของแผนผงักระบวนการ

จัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) สามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการง่าย ๆ คือ เร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี

เกี่ยวขอ้ง และบนัทึกไวใ้นแต่ละเดือน ซ่ึงขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในลกัษณะของการจดบนัทึกในสมุดทัว่ไป 

และใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลรายเดือนคิดเป็น 20 นาที เม่ือรวบรวมขอ้มูลแลว้จะตอ้งจดบนัทึกลงในโปรแกรม 

Microsoft Excel เพื่อเตรียมขอ้มูลให้พร้อมต่อการคิดค านวณค่าจ้างหรือเงินเดือนต่อไป โดยขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการ

ค านวณประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ๆ  คือ 1) เที่ยวการเดินรถขนส่ง 2) รายการเบิก และ 3) เงินสะสม และในส่วนการ

บนัทึกขอ้มูล คิดเป็น 45 นาทีถึง 1 ชัว่โมง ต่อมาเม่ือขอ้มูลถูกบนัทึกพร้อมน ามาค านวณแลว้ ทางบริษทักรณีศึกษาได้

ท  าการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ดว้ยสูตรการค านวณพื้นฐานเท่านั้น ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการค านวณ

ค่าจ้างหรือเงินเดือน คิดเป็น 30 นาที จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของการค านวณขอ้มูลทั้งขอ้มูลน าเขา้ที่มี

การบนัทึกในส่วนแรก และผลลพัธ์จากการค านวณค่าจา้งหรือเงินเดือน หากพบความผิดพลาดในส่วนใดส่วนหน่ึงจะ

ด าเนินการแกไ้ขก่อนจะไปสู่กระบวนการถดัไป ใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตอ้ง คิดเป็น 30 – 40 นาท ีเม่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งละเอียดถี่ถว้นแล้ว จึงจัดท าใบแจง้เงินเดือน (Pay Slip) ตามรูปแบบที่มีการจดัท าไวแ้ลว้ 

โดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงินเดือน เช่น ช่ือบริษทักรณีศึกษา อยูท่างดา้นขวาบนของกระดาษ 

คือ บริษทั ทวีกาญจน์คา้ถงั 2002 จ  ากดั 59 หมู่ 10 ต าบลโป่ง อ  าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 20150 บรรทดัต่อมาเป็น

ส่วนของรหัสพนักงาน ช่ือและนามสกุล ประจ างวด ต่อด้วยตารางที่ประกอบด้วย รายได้ (Earnings) จ านวนเงิน 

(Amount) รายการหัก (Deductions) จ านวนเงิน (Amount) วัน/เดือน/ปี (Payroll Date) ต่อด้วย รวมรายได้ (Total 

Earnings) รวมรายการหัก (Total Deductions) เงินรับสุทธิ (Net To Pay) และลงทา้ยดว้ย ลงช่ือผูจ่้าย ลงช่ือพนักงาน 

เป็นการเซ็นช่ือเพื่อยอมรับและเป็นหลักฐานในการรับเงินและจ่ายเงินในแต่ละคร้ัง จากขั้นตอนการจัดท าใบแจ้ง

เงินเดือน (Pay Slip) จะเห็นได ้ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนค่อนขา้งมากเกินไป สาเหตุเพราะองคก์รยงัใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel ในการด าเนินงานเพียงพื้นฐานเท่านั้น ไม่ไดป้ระยกุตใ์ชโ้ปรแกรม หรือเคร่ืองมืออื่น และเพื่อให้การ

จัดท าเ งินเดือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้ น ในส่วนน้ีผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีประยุกต์ใช้ Microsoft Visual Basic for 

Applications และภาษา Visual Basic for Applications ใช้เพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงาน โดยการจัดท าใบแจ้ง

เงินเดือน (Pay Slip) สามารถแบ่งขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความสูญเสียหรือสูญเปล่าได ้2 ขั้นตอนหลกั ๆ คือ การบนัทึก

ขอ้มูล และการจดัท าใบแจง้เงินเดือน (Pay Slip) ท าใหผู้ว้ิจยัน าหลกัการ ECRS ใชเ้พื่อลดความสูญเปล่า โดยมีหลกัการ 

คือ 1. การก าจัด (Eliminate) คือการก าจดัขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อน หรือก าจัดทรัพยากรท่ีไม่คุม้ค่า 2. การร่วมมือ (Combine) 



ใชข้อ้มูลร่วมกนั 3. การจดัใหม่ (Rearrange) จดัท าระบบโปรแกรมการจดัท าใบแจง้เงินเดือนใหม่ และ 4. การท าใหง่้าย 

(Simplify) จัดท าระบบการกรอกขอ้มูลใหม่ หลงัจากรู้วิธีการต่าง ๆ  แลว้ผูว้ิจัยจึงออกแบบ และพฒันาโปรแกรมการ

จัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) ประยุกต์ใช ้ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Basic for Applications และภาษา Visual 

Basic for Applications เพื่อใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการจัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) โดยใชเ้คร่ืองมือ 

UserForm เม่ือเขียน Code เสร็จส้ิน มีขอ้มูลท่ีเตรียมพร้อมส าหรับน ามาใช ้หรือไดบ้นัทึกขอ้มูลไวแ้ลว้ ตวัอย่างเช่น 

รถยนตค์นัที่ไดไ้ปจัดส่งสินคา้เที่ยวการขนส่งในวนัที่ 28/01/64 โดยมีพนกังานขบัรถ 1 คน ซ่ึงมีรายไดจ้ากการจัดส่ง

รายเที่ยว 470 บาทต่อเที่ยวการจดัส่งและพนกังานขนส่ง 1 คน ซ่ึงมีรายไดจ้ากการจดัส่งรายเที่ยว 320 บาทต่อเที่ยวการ

จดัส่ง จากการประยกุตใ์ช ้ซอฟตแ์วร์ Microsoft Visual Basic for Applications และภาษา Visual Basic for Applications 

ใชร้ะยะเวลาทั้งหมดในการบนัทึกขอ้มูลการจดัส่งของทั้งเดือนคิดเป็น 30 นาที ซ่ึงในปัจจุบนัการค านวณเงินเดือนของ

องค์กรกรณีศึกษาจะเป็นการใชเ้พียงสูตรพื้นฐานเท่านั้น ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการที่มาก เน่ืองจากสูตร

พื้นฐานดงักล่าว ยงัคงมีขอ้ผิดพลาดบางประการ สาเหตุเพราะความเขา้ใจท่ีไม่กระจ่างหรือชดัเจนของผูใ้ชร้ะบบ ดงันั้น

ผูว้ิจัยจึงมีการเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความสะดวกต่อการใชง้านมากข้ึน สูตรท่ีใชใ้นปัจจุบนั

ขององคก์รกรณีศึกษาจะเป็นการใชสู้ตร SUM เท่านั้น แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผูใ้ชง้านระบบตอ้งการใหมี้การปรับปรุงท่ีดีข้ึนแต่

คงไวซ่ึ้งความง่ายต่อการตรวจสอบ เน่ืองจากผูใ้ชร้ะบบยงัคงเคยชินกบัสูตรการค านวณแบบเก่า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้

สูตร SUMIF เพื่อหาผลลพัธ์ของรายได ้ทั้งน้ีทั้งนั้นผูใ้ชร้ะบบค่อนขา้งให้ความส าคญักบัความถูกตอ้งของตวัเลขท่ีได้

การค านวณเป็นพิเศษ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไม่สามารถน าซอฟตแ์วร์ Microsoft Visual Basic for Application (VBA) เขา้มาใช้

ทั้งภายในขั้นตอนการค านวณและขั้นตอนการจัดท าใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ได ้ สุดทา้ยเม่ือ

ไดอ้อกแบบ ปรับปรุงพฒันาระบบการจัดการจัดท าใบแจง้เงินเดือน (Pay Slip) จึงมีการเปรียบเทียบก่อน และหลงัการ

ปรับปรุง โดยส าหรับการบนัทึกขอ้มูล ก่อนปรับปรุง ผูใ้ชร้ะบบขององคก์รกรณีศึกษาจะบนัทึกขอ้มูลจากสมุดที่มีการ

จดบนัทึกไวอ้ยูแ่ลว้ ซ่ึงค่อนขา้งใชเ้วลาในการบนัทึกที่มาก เน่ืองจากมีขอ้มูลที่เยอะ และมีความซับซ้อนของขอ้มูล โดย

ระยะเวลาท่ีใชใ้นขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลคิดเป็น 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง และการบนัทึกขอ้มูลหลงัการปรับปรุง พบว่า

เม่ือมีการออกแบบและพฒันาการบนัทึกในรูปแบบใหม่ท าใหผู้ใ้ชร้ะบบใชง้านระบบไดง่้ายข้ึน และสามารถตรวจสอบ

ความถูกตอ้งได ้โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลคิดเป็น 20 – 30 นาที ส่วนขั้นตอนการค านวณเงินเดือน 

ก่อนการปรับปรุง ปัจจุบนัองคก์รกรณีศึกษาจะมีการบนัทึกขอ้มูลเที่ยวการขนส่ง โดยจะแบ่งเป็น 3 ไฟล์เอ็กเซลตาม

จ านวนพนกังานขบัรถ ซ่ึงพนกังานขนส่งจะมีการหมุนเวียนกนั ไม่ไดมี้การเจาะจงว่าพนักงานขนส่งคนใดจะตอ้งไป

คนัเดียวกนักบัพนักงานขบัรถคนหน่ึงคนใด ส่วนน้ีจึงท าใหข้อ้มูลการบนัทึกรายไดข้องพนักงานขนส่งมีการกระจดั

กระจายอยู่บา้ง ซ่ึงถือเป็นส่วนที่ท  าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หากผูใ้ชร้ะบบขาดความระมดัระวังในการค านวณ

เงินเดือน ซ่ึงในขั้นตอนการค านวณเงินเดือนก่อนการปรับปรุงใชร้ะยะเวลาคิดเป็น 30 นาที และการค านวณหลงัจากมี

การปรับปรุง เน่ืองดว้ยมีการบนัทึกขอ้มูลรูปแบบใหม่ ท าให้ง่ายต่อการน าไปค านวณต่อ แต่ดว้ยผูใ้ชร้ะบบตอ้ งการ

ความง่ายในการค านวณ และความง่ายในการตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลข หรือผลลพัธ์ของขอ้มูล ดงันั้นในส่วน



น้ีผูว้ิจัยจึงไม่สามารถน าซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Basic for Applications และภาษา Visual Basic for Applications 

มาประยกุตใ์ช ้แต่ผูว้ิจยัพยายามท าใหก้ารค านวณเงินเดือนมีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากที่สุดดว้ยการน าสูตร 

SUMIF มาใช ้ซ่ึงในขั้นตอนการค านวณเงินเดือนหลงัการปรับปรุงใชร้ะยะเวลาคิดเป็น 15 - 20 นาที ลดลงจากการ

ค านวณเงินเดือนก่อนการปรับปรุง 10 – 15 นาที หรือร้อยละ 50 

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษากรณีศึกษา บริษัท ทวีกาญจน์ค้าถัง 2002 จ  ากัด ที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าใบแจ้ง

เงินเดือน (Pay Slip) ที่ใชเ้วลาในการจัดท าค่อนขา้งนาน และดว้ยบริษทักรณีศึกษาเป็นการท าธุรกิจรูปแบบของธุรกิจ

ครอบครัว หรือธุรกิจครัวเรือนที่มีขนาดเลก็ แต่การด าเนินธุรกิจมีความสมบูรณ์ครบถว้น และปริมาณงานที่มากไม่มี

ความสอดคลอ้งกบัจ านวนพนักงานที่รับผิดชอบงานแต่ละส่วนงาน ท าให้ระบบการท างานยงัไม่เสถียรภาพมากพอ 

ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้และเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงปัญหาในดา้นน้ีจึงไดน้ า Microsoft Excel มาประยกุตใ์ช้

ทั้งในส่วนของ SUMIF และ VBA ช่วยให้การบนัทึกขอ้มูล และการคิดค านวณเงินเดือนของพนกังานใชเ้วลานอ้ยลง 

และมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 

 องค์กรกรณีศึกษาควรเพิ่มทักษะ ความรู้ และความเขา้ใจของผูใ้ชร้ะบบกบัระบบโปรแกรมใหม่ ๆ หรือ

เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้มากกว่าน้ี เพื่อเขา้ถึงการด าเนินงานท่ีท าให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และควรประยุกต์ใช้

ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Basic for Applications และภาษา Visual Basic for Applications เข้ากับขั้ นตอนหรือ

กระบวนการของการจดัท าใบแจง้เงินเดือน (Pay Slip) ให้ไดใ้นทุก ๆ  ขั้นตอน หรืออาจน ามาประยุกตใ์ชใ้นส่วนงาน

อื่นๆ ดว้ยเช่นกนั 
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