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บทคัดย่อ 
รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเร่ือง การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี Barcode เพื่อการจดัการและควบคุม Rack มี

วตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าระบบการจดัการและควบคุม Rack และเพื่อป้องกนัการสูญหายของทรัพยสิ์น จากการท่ีผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษาส ารวจ และเก็บขอ้มลูในคลงัสินคา้ของบริษทัเมาน์เทน ทอ็ป พบว่า Rack ส าหรับวางแท่งอะลูมิเนียม (Aluminum 
Profile) ขนาดยาว 6 เมตร ซ่ึงมีมูลค่าช้ินละ 18,000 บาท ไม่มีการจดัการและควบคุมการน าเขา้และการน าออกจากโรงงานท่ี
ชดัเจน ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบาร์โคด้ เขา้มาช่วยในการบนัทึกขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการบนัทึกขอ้มูล
ผิดพลาด และน าซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel และ Visual Basic for Application (VBA) เขา้มาช่วยในการด าเนินการ ซ่ึงผูศึ้กษา
ไดอ้อกแบบและพฒันาระบบการจดัการและควบคุม Rack ซ่ึงเป็นการประยกุตใ์ชร้ะหว่างแอปพลิเคชนั Scan IT to Office 
ซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel และ Visual Basic for Application (VBA) ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการรับขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล และรายงานผล
ขอ้มูล ซ่ึงการน าเคร่ืองมืออยา่ง VBA เขา้มาใช ้ท าให้กระบวนการท างานมีความอตัโนมติัมากย่ิงขึ้น จากเดิมท่ีผูใ้ชง้านอาจตอ้ง
ไปยอ้นดูขอ้มูลตามท่ีตอ้งการจากเอกสาร แต่เม่ือน า VBA มาประยกุตใ์ชก้บั Microsoft Excel ท าใหส้ามารถดึงขอ้มูลการ
เคล่ือนไหวล่าสุด ของ Rack Number นั้น ๆ มาไดอ้ยา่งง่าย อีกทั้งยงัสามารถดูของมูลการเคล่ือนไหวของ Rack แยกตาม
หมายเลขได ้ 
 

1. บทน า  
ปัจจุบนัคลงัสินคา้เขา้มามีบทบาทในโซ่อุปทาน และมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเลก็

ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ แผนกคลงัสินคา้ถือว่าเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีความส าคญัในการจดัเก็บสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้
ประเภทวตัถดิุบ (Raw materials) ช้ินงานท่ีรอน าไปผลิตหรือประกอบในขั้นตอนถดัไป (Work in process) สินคา้ส าเร็จรูป 
(Finish goods) หรือสินคา้ท่ีซ้ือเขา้มาซ่ึงพร้อมใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย จะตอ้งผา่นการจดัเก็บและดูแลรักษา จนกระทัง่น า
จ่ายไปใหแ้ก่ฝ่ายผลิตหรือผูใ้ชง้านต่อไป  
 เน่ืองจากคลงัสินคา้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ท าให้การบริหารจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse 
Management) มีบทบาทส าคญัดว้ยเช่นกนั ดงันั้นควรมีการบริหารจดัการคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ท่ีเป็นระบบ คุม้ค่ากบัการลงทนุ มีการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสีย สูญหายจากการ
ด าเนินงาน เพ่ือใหต้น้ทนุการด าเนินงานต ่าท่ีสุด และเกิดการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัเมานเ์ทน ทอ็ป (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายช้ินส่วน และอุปกรณ์เสริม
อื่น ๆส าหรับรถกระบะ จากการศึกษาส ารวจ และเก็บขอ้มูลในคลงัสินคา้ของบริษทัเมานเ์ทน ทอ็ป พบว่า Rack ส าหรับวางแท่ง



อะลูมิเนียม (Aluminum Profile) ขนาดยาว 6 เมตร ซ่ึงมีมูลค่าช้ินละ 18,000 บาท ไม่มีการจดัการและควบคุมการน าเขา้และการ
น าออกจากโรงงานท่ีชดัเจน อีกทั้งยงัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดัของ Rack ว่ามีจ านวนเท่าใด ซ่ึงอาจท าให้ Rack นั้นเกิดการสูญหาย
ได ้ผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการศึกษาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการจดัการ และการควบคุมการเคล่ือนไหวของ 
Rack โดยน าเทคโนโลยีบาร์โคด้ Microsoft Excel และ Visual Basic for Application (VBA) เขา้มาช่วยในการด าเนินการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
คลังสินค้า (Warehouse) 
คลงัสินคา้ หรือค าว่า การคลงัสินคา้ (Warehousing) หมายถึง การเก็บรักษาสินคา้ การคลงัสินคา้หมายถึง กระบวนการ

ในการรับ การเก็บ การหยิบ ตลอดจนถึงการส่งสินคา้ให้แก่ผูรั้บเพ่ือการขายหรือการใชง้านต่อไป 
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 
การจดัการคลงัสินคา้เป็นการจดัการในการรับของ การจดัเกบ็ และการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัใน

การบริหารและด าเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพ่ือให้เกิดการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ คุม้ค่ากบัการลงทุน มี
การควบคุมคุณภาพในการจดัเก็บ การเบิกสินคา้ ป้องกนัการสูญเสียต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยการด าเนินการนั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ตน้ทุนให้ต ่าท่ีสุด และไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากการใชพ้ื้นท่ีคลงัเก็บสินคา้ 
 รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) 

บาร์โคด้ (barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหสัแท่ง” ประกอบดว้ยเส้นมืด (มกัจะเป็นสีด า) และเส้นสว่าง (มกัเป็น
สีขาว) วางเรียงกนัเป็นแนวด่ิง เป็นรหสัแทนตวัเลขและตวัอกัษร ใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน
รหสัขอ้มูลไดง้่ายขึ้น โดยใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้ (Barcode Scanner) ซ่ึงจะท างานไดร้วดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์
ขอ้มูลได ้

Code 128 
Code 128 เป็นบาร์โคด้ 1 มิติท่ีพฒันามาจาก Code 39 มีลกัษณะเป็นเส้นขาวด าท่ีมีความหนาบางสลบักนั เหมาะกบัการ

ใชง้านทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการใชพ้ื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลเยอะ 
แอปพลิเคชัน Scan-IT to office 
Scan-IT to Office เป็นแอปอจัฉริยะท่ีพร้อมใชง้านบน Android และ iOS สามารถเก็บขอ้มูลมือถือ และสแกนบาร์โคด้

แบบเรียลไทม ์วิธีการน้ีสามารถถ่ายโอนขอ้มูลท่ีรวบรวมจากระยะไกลผา่นบริการคลาวด ์และเช่ือมต่อโดยตรงไปยงัพีซี, Mac 
หรือแอปพลิเคชนัระบบคลาวด ์

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณาณิน เผา่จอน (2556) ท าการศึกษาเร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบาร์โคด้ส าหรับการก าหนดขอ้ช้ีบ่งสินคา้ใน

โรงงานผลิตท่อช้ินส่วนยานยนต ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระการสร้างบนัทึกเอกสารการผลิต ท่ีแต่เดิมเขียนดว้ยมือ ไดเ้ปล่ียนมา
เป็นการสร้างอตัโนมติัจากคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถลดขอ้ผิดพลาดในการท าเอกสารและเกิดความรวดเร็วในการจดัท าบนัทึก
เอกสารการผลิต โดยมีการสร้างศูนยก์ลางขอ้มูลท่ีทุกฝ่ายเขา้ถึง และใชข้อ้มูลร่วมกนัไดใ้นเคร่ือง Server และเพื่อประหยดัตน้ทุน
จากการใชก้ระดาษท่ีส่ังพิมพเ์ฉพาะ เปล่ียนเป็นกระดาษขนาด A4 ท่ีมีจ าหน่ายทัว่ไป รวมถึงลดปัญหาการคืนสินคา้จากลูกคา้ 
และลดการส่งช้ินงานทดสอบคุณสมบติัเชิงกล เพ่ือยืนยนัตวัตนสินคา้เน่ืองมาจากรายละเอียดของป้ายก ากบัสินคา้ไม่ชดัเจน  



ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดก าลงัคนตลอดกระบวนการผลิตได ้5 คน ประหยดัค่าแรงงาน 1,126,800 บาท/ปี ประหยดั
ค่าใชจ้่ายจากการใชก้ระดาษ 1,606,000 บาท/ปี และประหยดัการส่งช้ินงานตรวจสอบคุณสมบติัเชิงกลได ้859,000 บาท/ปี รวม
ประหยดัตน้ทุนทั้งส้ินได ้2,465,000 บาท/ปี นอกจากน้ีประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเพ่ิมขึ้นเป็น 90 % และจากการรวม
ขอ้มูลท่ีทุกฝ่ายสามารถใชร่้วมกนัไดใ้นเคร่ือง Server ยงัช่วยลดภาระการส่งช้ินงานตรวจสอบคุณสมบติัเชิงกลในปี 2555 ได้
ทั้งหมดจ านวน 427 คร้ัง 

ศุภฤกษ ์ศิลปรัตนาภรณ์ (2554) ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการจดัการคลงัอาหารส าเร็จรูปดว้ยบาร์โคด้ โดย
พฒันาระบบตั้งแต่กระบวนการรับบรรจุอาหารปลาส าเร็จรูปจนถึงขั้นตอนการจ่ายอาหารปลาส าเร็จรูปให้แก่ลูกคา้ท่ีมารับยงั
โรงงาน โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบฟอร์มจดบนัทึก เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมเวลาขั้นตอนการปฏิบติังานของ
แต่ละกิจกรรม และจดัท าแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจ ดา้นการวิเคราะหเ์วลาการปฏิบติังาน โดยผลของการพฒันาระบบการ
จดัการคลงัอาหารส าเร็จรูปดว้ยบาร์โคด้ พบว่าการท างานในดา้นการรับสินคา้มีระยะเวลาการท างานลดลงร้อยละ 1.47 ดา้นการ
ท างานดา้นการจ่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้มีระยะเวลาในการท างานลดลงร้อยละ 16.83 ดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบัมีระยะเวลาการ
ท างานลดลงร้อยละ 43.64 ไม่พบความผิดพลาดในการจ่ายสินคา้ในรอบ 1 เดือน และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.51 ปี ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจจากการใชง้านพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมาก ซ่ึงผลลพัธ์เหล่าน้ีเกิดจากประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการจดัการคลงัอาหารส าเร็จรูปดว้ยบาร์โคด้ท่ีไดพ้ฒันาขึ้น 

บญัชา แห้วดี (2557) ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบการจดัการคลงัสินคา้ดว้ยระบบบาร์โคด้ ของบริษทั อิเลก็ทรอนิกส์ 
จ ากดั โดยไดท้  าการเก็บขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพก่อนและหลงัการ
น าระบบบาร์โคด้เขา้มาใชใ้นคลงัสินคา้ ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติังานในส่วนของการรับสินคา้จากเดิมมีการใชเ้วลาเฉล่ียใน
การรับสินคา้เขา้ตกอยูท่ี่เวลา 12 นาที 48 วินาทีต่อหน่ึงใบงาน หลงัจากท่ีเอาระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการปฏิบติังานท าให้ลด
ระยะเวลาในการท างานลงเฉล่ีย 5 นาที10 วินาทีต่อหน่ึงใบงานและในส่วนของการปฏิบติังานจดัส่งสินคา้จากเดิมมีการใชเ้วลา
ในการจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 2 นาที 4 วินาทีต่อหน่ึงใบงาน หลงัจากน าเอาระบบบาร์โคด้มาใชเ้วลาลดลงเหลือเพียง 56 วินาทีต่อหน่ึง
ใบงาน เวลาในการจดัส่งสินคา้ลดลงโดยเฉล่ีย 1 นาที 18 วินาทีต่อหน่ึงใบงาน หลงัจากการท่ีน าเอาระบบบาร์โคด้เขา้มาใช้
จดัการภายในคลงัสินคา้จึงส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยลดขอ้ผิดพลาด และยงั
ช่วยให้การปฏิบติังานในแต่ละส่วนงานรวดเร็วขึ้น 

วราภรณ์ สารอินมูล (2559) ท าการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีรหสัแท่งกบัการประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทั ABC จ ากดั จากการศึกษาพบว่า การสร้างแบบจ าลองการใชร้หสัแท่งจะลดระยะเวลา ลด
แรงงานคน และลดความผดิพลาด โดยปรับปรุงคลงัสินคา้ดว้ยการก าหนดต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ (Location) ใชแ้บง่แยก
ตามโซนพ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงมีระบบการไหลของสินคา้ดีอยูแ่ลว้ โดยก าหนดโซนพ้ืนท่ีจดัเก็บเตม็พาเลทเป็นโซน A  ส่วนพ้ืนท่ีเก็บ
สินคา้ไม่เตม็พาเลทเป็นโซน B  และส่วนพ้ืนท่ีเก็บสินคา้เตม็พาเลทตรงกลางพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เป็นโซน C  ไม่มีสินคา้เขา้มาจะ
สามารถจดัเก็บโดยการอ่านรหสัแท่งของรหสัสินคา้และอ่านต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้เพ่ือให้ทราบว่าสินคา้ชนิดน้ีวนัพระ อยู่
ในต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ใด เม่ือมีการเบิกจ่ายจะท าการเอาเคร่ืองอ่านรหสัแท่งหาสินคา้ท่ีเขา้ก่อน เพ่ือน าออกก่อนไดท้นัที 
ท าให้พนกังานไมเ่สียเวลาเดินอ่านตามป้ายขา้งพาเหรดท่ีฝ่ายผลิตท าการพิมพร์หสัแท่งแสดงชุดการผลิตติดท่ีพาเลทก่อนหนา้
แลว้ ท าให้สามารถตรวจสอบไดง้า่ย สะดวกต่อการคน้หา ลดความผิดพลาดในการหยบิสินคา้ และสามารถบริหารสินคา้แบบเขา้
ก่อนออกก่อนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 



3. วิธีการด าเนินงาน  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงานคือเร่ิมจากการก าหนดหวัขอ้ปัญหา ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัท่ีจะศึกษา เพื่อหาวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการโดยใชต้น้ทนุต ่าท่ีสุด 
จากนั้นท าการออกแบบและเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ในท่ีน้ีผูศึ้กษาเลือกใชแ้อปพลิเคชนั Scan-IT to office ซ่ึง
สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Microsoft Excel ในการบนัทึกขอ้มูลการเคล่ือนไหวของ Rack และใชเ้ทคโนโลยบีาร์โคด้เขา้
มาช่วยแทนการคียข์อ้มูล เพื่อป้องการการคียข์อ้มูลผิดพลาดของพนกังาน จากนั้นท าการระบุหมายเลข (Run Number) Rack 
เพ่ือใหท้ราบถึงจ านวนทั้งหมดของ Rack ท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั และจดัท าบาร์โคด้เลข Rack เพื่อน าไปติดท่ี Rack ท าการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชนั Scan-IT to office และติดตั้ง Scan-IT to office ในฟังกช์นั Add-ins ท่ีอยูบ่น Microsoft Excel ท าการออกแบบ
ตารางบนัทึกขอ้มูล และจดัท าหนา้รายงาน อีกทั้งยงัมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน (Work instruction: WI) เพื่อให้พนกังาน
เขา้ใจหลกัการท างาน และสามารถบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

4. ผลการด าเนินงาน  
การบันทึกข้อมลู  
ผูศึ้กษาไดน้ าแอปพลิเคชนั Scan IT to Office เขา้มาช่วยในการบนัทึกขอ้มูล แอปพลิเคชนัน้ี จะท าการส่งขอ้มูลท่ีเราท า

การบนัทึกมาเก็บไวใ้น Microsoft Excel ซ่ึงตวัแอปพลิเคชนัสามารถบนัทึกและจดัส่งขอ้มูลไดจ้ากระยะไกล แต่จ าเป็นตอ้งใช้
อินเตอร์เน็ต ท าให้ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกขอ้มูลจากหนา้งานได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินไปบนัทึกขอ้มูลท่ีหนา้คอมพิวเตอร์ทุก
คร้ัง และผูวิ้จยัไดก้ าหนดรูปแบบในการบนัทึกขอ้มูลในแอปพลิเคชนั โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการสแกนบาร์โคด้ เลข Rack ใน
ช่องแรก และในช่องท่ี 2 จะเป็นสแกนต าแหน่งท่ีจะท าการยา้ย Rack นั้น ไม่ว่าจะเป็นการยา้ยเขา้มาเก็บท่ีบริษทั หรือยา้ยไปเกบ็
ไวท่ี้ซพัพลายเออร์ แลว้จึงกดส่งขอ้มูล จะเป็นการบนัทึกขอ้มูลลงในไฟล ์Excel ท่ีผูใ้ชง้านไดเ้ช่ือมตอ่ไว ้ในตอนแรก  

การจัดท า Report 
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือ Visual Basic for Application (VBA) เขา้มาช่วยในการท างานในซอฟตแ์วร์ Microsoft 
Excel  เพ่ือเขียนโคด้ควบคุมค าส่ังปุ่ ม Refresh ให้ท าการดึงขอ้มูลการเคล่ือนไหวล่าสุดของ Rack จากชีทงานท่ีบนัทึกขอ้มูลมา
แสดงในตารางสรุปในชีท Report และยงัมีการท าตารางสรุปจ านวน Rack เพื่อความสะดวกต่อการดูขอ้มูล และมีการเขียนโคด้
เพ่ือควบคุมค าส่ังปุ่ ม คน้หา ให้ท าการดึงขอ้มูลการเคล่ือนไหวทั้งหมดของ Rack ตามหมายเลข Rack ท่ีตอ้งการคน้หา 

สรุปขั้นตอนการท างานของการจัดการและควบคุม Rack 

สรุปขั้นตอนการท างานของการจดัการและควบคุม Rack เร่ิมตน้จาก ผูใ้ชง้านเปิดไฟล ์Rack Control และท าการ
เช่ือมต่อแอปพลิเคชนัเขา้กบัซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel ท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล ในท่ีน้ีจะใชไ้ฟล ์Rack Control จากนั้นให้
ผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนัแลว้กดส่งขอ้มูล ขอ้มูลท่ีบนัทึกจะแสดงอยูใ่นไฟล ์Microsoft Excel ท่ีท าการเช่ือมต่อ 
หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูขอ้มูลสรุปการเคล่ือนไหวล่าสุดของ Rack สามารถเขา้ไปที่หนา้ Report แลว้กดปุ่ ม Refresh อีกทั้งถา้
ผูใ้ชง้านตอ้งการดูขอ้มูลการเคล่ือนไหวทั้งหมดของ Rack หมายเลขใด ผูใ้ชง้านสามารถระบุหมายเลข Rack ท่ีตอ้งการคน้หาใน
ช่องสีเหลือง แลว้กดปุ่ มคน้หา ขอ้มูลการเคล่ือนไหวทั้งหมดของ Rack หมายเลขนั้นจะแสดงในตารางดา้นล่างปุ่ มคน้หา     
 
 



5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
ผูศึ้กษาจึงไดอ้อกแบบและพฒันาระบบการจดัการและควบคุม Rack ซ่ึงเป็นการประยกุตใ์ชร้ะหว่างแอปพลิเคชนั Scan 

IT to Office ซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel และ Visual Basic for Application (VBA) ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการรับขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล 
และรายงานผลขอ้มูล ซ่ึงการน าเคร่ืองมืออยา่ง VBA เขา้มาใช ้ท าให้กระบวนการท างานมีความอตัโนมติัมากย่ิงขึ้น จากเดิมท่ี
ผูใ้ชง้านอาจตอ้งไปยอ้นดูขอ้มูลตามท่ีตอ้งการจากเอกสาร แต่เม่ือน า VBA มาประยกุตใ์ชก้บั Microsoft Excel ท าให้สามารถดึง
ขอ้มูลการเคล่ือนไหวล่าสุด ของ Rack Number นั้น ๆ มาไดอ้ยา่งงา่ย อีกทั้งยงัสามารถดูของมูลการเคล่ือนไหวของ Rack แยก
ตามหมายเลขได ้และเน่ืองจากแอปพลิเคชนั Scan IT to Office ท่ีน ามาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลและส่งขอ้มูลไปยงัซอฟตแ์วร์ 
Microsoft Excel เป็นเวอร์ชัน่ทดลอง อาจท าให้การบนัทึกขอ้มูลในบางคร้ัง จะแสดงค าว่า Demo-Please subscribe to full 
version ซ่ึงจะท าให้การบนัทึกขอ้มูลคร้ังล่าสุดหายไป ผูใ้ชง้านอาจตอ้งคอยตรวจสอบขอ้มูลท่ีแสดงใน Microsoft Excel เพื่อ
ป้องกนัการบนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาด และในอนาคตอาจมีการท าใหข้อ้มูลการเคล่ือนไหวของ Rack เช่ือมต่อกบัระบบ ERP ของ
บริษทั เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถดูขอ้มูลไดง้่ายย่ิงขึ้น อีกทั้งการน าเคร่ืองมืออยา่ง VBA เขา้มาใช ้ยงัมีขอ้จ ากดัในการพฒันา 
เน่ืองจากผูพ้ฒันาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทั้งการใช ้Microsoft Excelและ VBA เป็นอยา่งดี หากตอ้งการน าระบบที่ผูศึ้กษา
จดัท าขึ้นไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รอื่น ๆ อาจจะตอง้มองหาเคร่ืองมือท่ีผูพ้ฒันาในองคก์รนั้น ๆ มีความเช่ียวชาญจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

6. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเร่ือง การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี Barcode เพื่อการจดัการและควบคุม Rack ส าเร็จลุล่วง

ไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน าให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆจากอาจารยวิ์นิจ ศิริจิตร ผูศึ้กษาขอขอบ 
พระคุณอาจารยส์ าหรับความช่วยเหลือและค าแนะน าต่าง ๆจนท าให้รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ขึ้นได ้
 ขอขอบพระคุณ คุณเพญ็นีต์ิ จอมทองศิริ ต าแหน่ง Supply Chain Manager คุณสุนิดา สุขพิชยั ต าแหน่ง Senior Logistic 
& BOI officer คุณณัฐฐา ไทรนนทรีย ์ต าแหน่ง Customer Support และพนกังานบริษทัเมาน์เทน ทอ็ป (ประเทศไทย) จ ากดั ทุก 
ๆ ท่านท่ีมอบค าแนะน าในการท ารายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ี รวมถึงมอบความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบติังาน
จริงตลอดระยะเวลาท่ีผูศึ้กษาไดป้ฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 
 คุณค่าทั้งหลายท่ีไดรั้บจากรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอเป็นกตญัญูกตเวทีแดบิ่ดามารดาและ
บูรพาจารยท่ี์เคยอบรมส่ังสอนรวมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่าน  และหวงัว่าคุณค่าจากรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ 
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