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บทคัดย่อ 

  วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ

บริษทั โมชิ โมชิ เจแปน จ ากดั (Moshi Moshi) เน่ืองจากสินคา้ท่ีขายอยู่ในสโตร์มีจ านวนมาก โดย

น าเสนอโปรแกรมท่ีช่วยให้การจัดการเอกสารและการจดัการคลงัสินคา้ให้รวดเร็วและท าให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆจาก ฐานขอ้มูล ของทางบริษทัจะแสดง

รายการสินคา้ ยอดขาย ท่ีขายไดใ้นแต่ละวนั จากนั้นน ามารวมเป็นยอดขายแต่ละสัปดาห์ แลว้น ามา

พยากรณ์วา่ต่อไปควรจะมีสินคา้มากเพียงใด เพื่อท่ีจะท าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของสินคา้ โดย

ไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการท า Dashboard เพื่อท่ีจะไดดู้ยอดขายสินคา้แต่ละชนิด โดย

แสดงผลเป็นกราฟ จากนั้นพยากรณ์สินคา้แต่ละชนิดและใช ้Microsoft Excel macro เขา้มาช่วยใน

การบนัทึกสินคา้เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

  สรุปผลการศึกษาได้มีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยใช้พฒันาระบบในการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ฟังก์ชนั VBA Macro และ PivotTable เพื่อท่ีจะสร้างให้เห็นภาพ

และสถิติของการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละสัปดาห์ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ช่วยให้สามารถ

จดัการขอ้มูลไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยในเร่ืองของการลดขอ้ผิดพลาดของขอ้มูล ลดระยะเวลา

ในการท างาน และยงัเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท าใหเ้กิดการท างานท่ีเป็นระบบ ซ่ึงยงัไม่สามารถ

วดัผลเป็นตวัเลขไดท่ี้ชดัเจนเน่ืองจากเป็นระบบท่ีพฒันาขึ้น ยงัไม่ไดน้ ามาใชจ้ริง เป็นเพียงเคร่ืองมือ

ทดลองท่ีอนาคตอาจจะน าไปต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 

1.บทน ำ (INTRODUCTION) 

   ในปัจจุบนัองค์กรและธุรกิจเกิดการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงเป็นส่ิงท่ีทุกบริษทัตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมาก เพื่อเป็น
การรักษารากฐานลูกคา้ทางการคา้ และตอ้งด าเนินควบคู่กบัการรักษาต้นทุนในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการทางโลจิสติกส์ หากมีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพก็จะส่งผล
โดยตรงต่อ “ตน้ทุนการผลิต” และท่ีส าคญั คือ ความพึงพอใจ ของลูกคา้ ซ่ึงน าไปสู่ความสามารถใน



การแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จขององคก์รนั้นไม่ไดค้  านึงถึงแค่การไดผ้ล
ผลิตตามท่ีตอ้งการเท่านั้น แต่จะตอ้งได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนมีระบบการ
วางแผนไดม้าตรฐานสากลหรือมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้ ในขณะท่ีตน้ทุนในการผลิตและ
กระบวนการต่างๆ ตอ้งมีราคาไม่สูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั  (อุมาพร มณีเนียม , 
2559)   
  อีกทั้ งควรค านึงถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยเร่ิมตั้ งแต่
กระบวนการจัดซ้ือ (Procurement) การผลิต (Manufacture) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยี
ส า ร สน เ ท ศ  (Information Technology) ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  (Distribution) แ ล ะ ก า ร ขน ส่ ง 
(Transportation) ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดน้ีจะจดัระบบให้ประสานกนัอย่างคล่องตวั ปริมาณสินคา้
คงคลงัท่ีเหมาะสมจะเป็นตวัวดัว่าองค์กรยงัอยู่ในสภาวะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดใ้นระดบัท่ีก าหนดไว ้โดยทัว่ไปเม่ือองค์กรสามารถบริหารจดัการกบัความตอ้งการของ
ลูกค้าได้ดีขึ้น การปรับเปล่ียนปริมาณสินค้าคงคลงัท่ีเหมาะสมจะเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีใช้ในการ
พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการวิเคราะห์การจดัการและบริหารและการ
ไหลเวียนของสินคา้ตลอดกระบวนการต่างๆ 
  ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าสินคา้ท่ีขายภายในร้านโมชิ โมชิ มีมากกว่า 5000 รายการ ดงันั้นจึงจดัท า 
Planning Dashboard เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นว่าสินคา้ท่ีขายแต่ละชนิดนั้นมีปริมาณและยอดขายมากน้อย
เพียงใด มีก าไรสุทธิมากนอ้ยเพียงใด และควรมีการจดัเตรียมสต็อกสินคา้มากเพียงใด โดยดูไดจ้าก
ปริมาณการขายก่อนหน้านั้นแลว้มาท าการพยากรณ์สินคา้ เพื่อให้สามารถจ าหน่ายสินคา้ได้พอต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ีจะให้ไม่มีการผิดพลาดในการเช็คสินคา้
ในคลงัสินคา้ และยงัดูยอดท่ีสั่งสินคา้ว่าแต่ละสาขาตอ้งการเท่าไหร่ จึงจดัท า Dashboard เพื่อท าการ
วางแผนของการจ าหน่ายในคร้ังต่อไป และยงัลดระยะเวลาในการตรวจเช็คสินคา้ในคลงัสินคา้ ไม่
ท าใหเ้กิดความผิดพลาดอีกดว้ย โดยแสดงใหเ้ห็นขอ้ทั้งหมดอยูใ่นหนา้จอเดียว 
  

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

  งำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

  คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

สอยและการเคล่ือนท่ี ยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหน้าท่ี ในการเก็บสินคา้ระหว่าง



กระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ 

(Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

  1.วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและช้ินส่วนต่างๆ 

  2.สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) จะนบัรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินคา้ท่ี

ตอ้งการทิ้งและวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่ 

  การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Managements) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ 

หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้ผูรั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการเป็นระบบให ้คุม้กบัการ ลงทุน การควบคุม 

คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ตน้ทุน

การด าเนินงานท่ีต ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นท่ี (มณฑาทิพยก์ุล,2552) 

  ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้งานวิจยัเก่ียวกบัการน าเคร่ืองมือ Visual Basic for Application (VBA) มา

พฒันาการท างานของซอฟต์แวร์ Microsoft Excel โดยส่วนใหญ่แล้วมีวตัถุประสงค์ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานทั้งในเร่ืองของความรวดเร็ว ความถูกตอ้งแม่นย  า รวมไปถึงความง่ายใน

การใช้งานส าหรับผูใ้ช้ใหม่ เพื่อน ามาปรับใช้กับระบบใหม่ท่ีผูศึ้กษาสร้างขึ้นและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ศิริพร ตั้งวิบูลยพ์าณิชย ์(2557) การพฒันาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้

ภาษา VBA ในโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและทดสอบ

ประสิทธิภาพโปรแกรมประมวลผลแบบสอบถาม โดยการเขียนชุดค าสั่งภาษา Visual Basic for 

Application (VBA) ในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Excel ท าให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการ

ใช้งานเป็นอย่างมาก สามารถสร้างฟอร์มส าหรับส าหรับกรอกขอ้มูลท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกบั การ

ทดสอบประสิทธิภาพของ โปรแกรมพิจารณา 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพในการลดเวลาการ

ท างานและด้านความถูกต้อง ข้อมูลวิเคราะห์ท่ีได้ ทดสอบโปรแกรมกับแบบสอบถามของ 2 

โครงการคือ โครงการอบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติและแบบสอบถามงานวิจยัเร่ือง การะ

พฒันาระบบการจดัการความรู้ : กรณีศึกษาการจดัการ ความรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร ส าหรับการพิจารณาดา้นการลดเวลาจะเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์แบบสอบถามดว้ยมือและเวลาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบบสอบถามดว้ยโปรกรม ผลการ



ทดสอบแสดงเห็นว่าโปรแกรมพฒันาขึ้นสามารถลดเวลาในการท างานได ้0.47 วินาทีต่อ 1 ค าถาม 

(ร้อยละ 23.2 เทียบกับเวลาท่ีค านวณด้วยมือ) ส าหรับการทดสอบด้านความถูกต้องของผลการ

วิเคราะห์ท่ีไดจ้าโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS ซ่ึง

กล่าวได ้วา่โปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นสามารถใชท้ดแทนกบัโปรแกรม SPSS ได ้

  จกัรา สายประสงคสิ์น (2554) โปรแกรมศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน ผู ้วิจัยได้น าเคร่ืองมือ Visual Basic for Application (VBA) มาใช้พัฒนา

โปรแกรมเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว เป็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคอมพิวเตอร์

ร่วมกบัความรู้ทางการเงิน โดยในปัจจุบนันั้น โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด สามารถน ามา

วิเคราะห์ได้เพียงความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ไม่สามารถมาช่วยในการวิเคราะห์ ความ

เหมาะสมของการลงทุนได้ ผูว้ิจยัจึงได้พฒันาโปรแกรมซ่ึงสามารถให้ผูใ้ช้งานป้อนข้อมูล เช่น 

ขอ้มูลรูปแบบการลงทุน ขอ้มูลตน้ทุนดา้นการผลิต ขอ้มูลตน้ทุนดา้นการด าเนินงาน ขอ้มูลประมาณ

การของยอดขาย ขอ้มูลระยะเวลาการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดง ผลของ

งบประมาณรายรับ รายจ่าย งบก าไรขาดทุน และงบดุลของโครงการ นอกจากน้ีโปรแกรมยงั

สามารถค านวณประมาณการอตัราส่วนทางการเงินจากการด าเนินงานของโครงการได ้  ในด้าน

ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนก าไร ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น ความสามารถใน

การท าก าไรเบ้ืองตน้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นของโครงการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์น

ถาวรของโครงการ และความสามารถในการช าระดอกเบ้ียได ้ผลจากการศึกษาโดยใช้โปรแกรม

วิเคราะห์โครงการตวัอย่าง พบว่า ผูใ้ชง้านสามารถใชโ้ปรแกรมเพื่อช่วยในการตดัสินใจการลงทุน

และสามารถพิจารณาผลประกอบการจากการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

3.วิธีกำรวิจัย 

  การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะมุ่งเน้นไปในเร่ือง

ของการค านวณการพยากรณ์ปริมาณสินคา้และวตัถุดิบของคลงัสินคา้ โดยท าการเก็บขอ้มูลเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อน าทั้ง 2 

ส่วนมาด าเนินการวิเคราะห์ร่วมกันและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส ารวจ

ยอดขายสินคา้ยอ้นหลงัของแต่ละเดือน จากฐานขอ้มูลของบริษทั ตารางสถิติของยอดขายในแต่ละ

เดือน ท่ีมีการแจกแจงแลว้ เช่น ช่ือสาขา สินค้า ราคาสินค้า ยอดขายสินค้า  ขั้นตอนการด าเนิน



การศึกษามีดงัน้ี ศึกษาลกัษณะการท างาน การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง และ

สรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลงาน 

   

4.ผลกำรศึกษำ 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ยงัไม่สามารถวดัผลเป็นตวัเลขไดท่ี้ชดัเจนเน่ืองจาก

เป็นระบบท่ีพฒันาขึ้น ซ่ึงยงัไม่ไดน้ ามาใชจ้ริง เป็นเพียงเคร่ืองมือทดลองท่ีอนาคตอาจจะน าไปต่อ

ยอดไดใ้นอีกหลากหลายดา้น เพราะ Dashboard ท่ีไดจ้ดัท าขึ้นมานั้นจะช่วยในเร่ืองของการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ลดการผิดพลาด และยังเป็นข้อมูลท่ีมองเห็นเป็นภาพ (Data 

Visualization) ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงการวางแผนของการท างาน โดยจะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใน

หนา้จอเดียว จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของสินคา้ อีกทั้งยงัมีช่องกรอกขอ้มูลและการคิดค านวณสินคา้

ในอนาคต แสดงผลใหเ้ห็นในทนัที และยงัท าใหต้ดัสินใจไดง้่ายมากยิง่ขึ้น ก็จะยิง่เพิ่มประสิทธิภาพ

ของการท างาน และประหยดัเวลา สามารถไปท างานอยา่งไดอี้กหลายอยา่ง 

  

5.อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย (DISCUSSSION AND CONCLUSION) 

  จากการวิเคราะห์ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบและพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ 

และสะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น โดยไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Macro ดว้ยเคร่ืองมือ VBA และ 

PivotTable เขา้มาช่วย อีกทั้งยงัใช้ฟังก์ชนั Power Query เขา้มาช่วยรวบรวมขอ้มูลยอดขายของแต่

ละเดือน ท าให้สามารถแยกแยะขอ้มูล ปริมาณสินคา้ของแต่ละสาขา ว่าขายไดม้ากนอ้ยเพียงใด ท า

ให้สามารถประหยดัเวลา สะดวกรวดเร็วมากในการท างาน โดยมีการท าปุ่ ม Record เขา้มาช่วยใน

เร่ืองของการบนัทึกสถิติยอดขายต่างๆ ของแต่ละสาขาอย่างชดั โดยท่ีไม่ตอ้งท าทีละสาขา ท าให้

สะดวกรวดเร็วในการท างาน และมีปุ่ ม Clean เพื่อท่ีจะลบขอ้มูลยอดขาย ท่ีบนัทึกเสร็จเรียบร้อยอีก

ดว้ย ซ่ึงการน าเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการท างานนั้น ยงัไม่สามารถวดัผลท่ีเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนได้

เน่ืองจากเป็นระบบท่ีพฒันาขึ้นมาซ่ึงยงัไม่ไดน้ าไปใชจ้ริง เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีอนาคตอาจจะน าไป

ต่อยอดได้ในอีกหลากหลายด้าน เพราะ Dashboard ท่ีได้จดัท าขึ้นมานั้นจะช่วยในเร่ืองของการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการผิดพลาด และยงัเป็นขอ้มูลท่ีมองเห็นเป็นภาพ (Data 

Visualization) ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงการวางแผนของการท างาน โดยจะมีขอ้มูลทั้งหมดอยู่ภายใน

หนา้จอเดียว จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของสินคา้ อีกทั้งยงัมีช่องกรอกขอ้มูลและการคิดค านวณสินคา้



ในอนาคต แสดงผลใหเ้ห็นในทนัที และยงัท าใหต้ดัสินใจไดง้่ายมากยิง่ขึ้น ก็จะยิง่เพิ่มประสิทธิภาพ

ของการท างาน และประหยดัเวลา สามารถไปท างานอยา่งไดอี้กหลายอยา่ง 

 

6.กติติกรรมประกำศ 

รายงานการวิจยัศึกษาเร่ือง “Dashboard Planning”  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขอ้มูลและ

จดัการสต๊อคสินคา้ของ บริษทั โมชิ โมชิ เจแปน จ ากดั (Moshi Moshi) ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการ

เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และความร่วมมือจากหลายท่าน ซ่ึงไดส้นับสนุนผูวิ้จยัตั้งแต่เร่ิมตน้

จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย ์ผรณกษม อินทรทตั 

อาจารยท่ี์ปรึกษาในรายงานสหกิจศึกษาซ่ึงไดใ้ห้ค  าแนะน า และขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์

อยา่งยิง่ในการด าเนินการใหมี้ความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 

  ทั้งน้ีผูจ้ดัท าวิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ 

และผู ้ท่ีต้องการศึกษา ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ในคร้ังต่อไป  

 ขอขอบพระคุณบริษทัและหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุนขอ้มูลในการจดัท าวิจยัใน

คร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี หากผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัท าขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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