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บทคัดย่อ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเร่ือง “การน าเทคโนโลยีระบบธุรกิจอจัฉริยะมาใช้ในการ
พฒันาวิธีการรายงานผลการวดัประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการน าเทคโนโลยีระบบธุรกิจอจัฉริยะ (BI) และ วิธีวดัประสิทธิภาพการท างานภายในองคก์ร มา
ช่วยในการจดัท าและพฒันาการรายงานผลการวดัประสิทธิภาพการท างานภายในองคก์รโดยมุ่งเนน้
เพิ่มความรวดเร็วในการเขา้ถึงสารสนเทศ ลดเอกสาร และลดการค านวณโดยมนุษย ์โดยผูศึ้กษาได้
ออกแบบการท างานออกเป็น 3 ส่วนคือ คลงัขอ้มูล (Data Warehouse), เหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
และ Dashboard การน าเทคโนโลยีระบบธุรกิจอจัฉริยะมาใชใ้นการพฒันาวิธีการรายงานผลการวดั
ประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กรจะช่วยให้การจดัเก็บขอ้มูลมีความละเอียดครบถว้น เป็น
ระเบียบมากขึ้น ขอ้มูลสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานสามารถติดตาม
ประสิทธิภาพการท างานไดด้ว้ยตนเอง จากผลการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระบบธุรกิจอจัฉริยะ
สามารถลดเวลาการจดัท าสารสนเทศ ลดเอกสารและลดการค านวณโดยมนุษยไ์ดจ้ริง ทั้งยงัสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจส่วนอ่ืนของบริษทัไดอี้กดว้ย 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

ในปัจจุบนัโลกก าลงัอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลง ธุรกิจโลจิสติกส์มีความส าคญัมากขึ้น 
และผูบ้ริหารระดบัสูงต่างก็เรียกร้องให้ใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ในการสอบถามขอ้มูล เน่ืองจากตอ้งการ
เขา้ถึงขอ้มูลใหร้วดเร็วยิง่ขึ้นเพื่อใหต้ามทนัโลกยคุใหม่  



บริษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั สาขา Laem Chabang Logistics Center 3 ท่ี
ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในส่วนงาน Warehouse แผนก Drumming ซ่ึงท างานเก่ียวกบักระบวนการ
รับเขา้ จดัเก็บ และแบ่งบรรจุสินคา้ หลงัจากสังเกตกระบวนการรายงานผลการด าเนินงานผูศึ้กษา
ค้นพบปัญหาว่า ข้อมูลมีการบันทึกไวแ้ต่ไม่มีการน าข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจมาจัดเป็น
สารสนเทศ ผู ้ศึกษาจึงได้จัดท ารายงานสหกิจศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบรายงานผลการวัด
ประสิทธิภาพการท างานใหร้วดเร็วและละเอียดมากยิง่ขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW)    
แนวคิดและทฤษฎีระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence: BI) 

คือการน ากลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่มาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใน
ในทางธุรกิจให้ถูกตอ้งแม่นย  ามากขึ้นโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนประกอบท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
โดยมีเป้าหมายคือการน าขอ้มูลท่ีมีมากมายจากแหล่งต่าง ๆ มาท าความเขา้ใจและออกแบบขอ้มูลให้
บริษทัไดป้ระโยชน์สูงสุด กระบวนการจดัท า BI เร่ิมตน้ท่ีการก าหนดแหล่งขอ้มูล (Data Sources) ท่ี
จะน ามาเข้าสู่คลังข้อมูล (Data Warehouse) แล้วท าการวิเคราะห์ให้สามารถดูได้ในหลากหลาย
มุมมองของในแต่ละหน่วยงาน จากนั้นก็เลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาแสดงผลเขา้สู่เหมืองขอ้มูล (Data 
Mining) และใชข้อ้มูลนั้นรายงานผล ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชใ้นองคก์รท าการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีดียิง่ขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎี Dashboard 

เป็นเทคโนโลยีท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีช่วยดึงขอ้มูล และน าเสนอรายงานในหลายมิติ
จากหลาย ๆ มุมมอง เช่นแผนภูมิและตาราง ท่ีได้รับการออกแบบมาส าหรับผูใ้ช้ในระดับของ
ผูบ้ริหาร หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในองคก์รท่ีตอ้งการขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

แนวคิดและทฤษฎีการวัดประสิทธิภาพ (Performance Measurement) 
การวดัประสิทธิภาพถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการพิจารณาผลการด าเนินงาน ค่า

ประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการประเมินแสดงถึงระดบัความสามารถในการด าเนินงาน ค่าประสิทธิภาพ
น้ีสามารถประเมินไดจ้ากอตัราส่วนระหวา่งปัจจยัผลผลิต (Output) กบัปัจจยัน าเขา้ (Input) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จิราวฒัน์  นยักองศิริ (2562) การปรับปรุง Business Intelligence ดว้ยระบบรายงานผลดชันี
ช้ีวดัเพื่อสนับสนุน Work Organization 4.0 ไดอ้อกแบบและพฒันาระบบรายงานผลดัชนีช้ีวดัดว้ย



เคร่ืองมือ VBA เพราะระบบเดิมมกัจะพบปัญหาความซับซ้อน, เกิดความผิดพลาดจากการบนัทึก
ขอ้มูล และ ขอ้มูลยากต่อการน าไปใช ้จากผลการด าเนินงานกระบวนการท างานมีความอตัโนมติั
มากยิ่งขึ้น มีความแม่นย  าในการกระจายขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบและพฒันา 
Dashboard รายงานผลประจ าวนั เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถติดตามผลการปฏิบติังานไดส้ะดวกยิง่ขึ้น 
 อภิยศ เหรียญวิพฒัน์ (2563) การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติการใช้
บริการก่ึงเรียลไทมข์อง ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูศึ้กษามีแนวคิดในการเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้มูลของการใชบ้ริการ และจดัท า Dashboard ท่ีมีการปรับปรุงขอ้มูลแบบก่ึงเรียลไทมเ์พื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและความกา้วหนา้ในการให้บริการ จากผลการด าเนินงานผูบ้ริหารสามารถ
ใชต้ดัสินใจ และสนบัสนุนการบริหารจดัการไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา
ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นผลใหก้ารใหบ้ริการเป็นไปอยา่งมีระบบมากขึ้น  
 สมเกียรติ แซ่เล็ก (2558) การปรับปรุงกระบวนการการตดัสินใจปรับผงัรายการโทรทศัน์  
โดยอาศัย Dashboard ส าหรับความนิยมรายการทีวีจากส่ือสังคม ผู ้ศึกษาได้ท าการปรับปรุง
กระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริหารและฝ่ายการตลาดในการตดัสินใจวางผงัรายการโทรทศัน์ 
โดยการน าเทคโนโลยี Dashboard เขา้มาใชแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ท าใหส้ามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง รอบคอบและรวดเร็วมากขึ้น  
 สุรชาติ วรกุลรังสรรค์ (2561) ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตดัสินใจ ถึง
สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษ ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย Microsoft 
SQL Server 2017 เพื่อมุ่งเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบของระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
ส าหรับผูบ้ริหาร จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในการวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรม
อยูใ่นระดบัดี จึงสรุปไดว้า่ระบบงานน้ีมีประสิทธิภาพ 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล ก าหนดประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง และวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วนไดแ้ก่ขอ้มูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ เพื่อน ามาใชว้ิเคราะห์ และปรับปรุง BI โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือผูใ้ช้งาน 
BI ท่ีแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ผูใ้ช้งานหลกัท่ีรับผิดชอบบนัทึกขอ้มูล คือ แผนก Customer Service 
และ Operation จ านวน 10 คน และผูใ้ช้งานอ่ืน ๆ คือ กลุ่มผูบ้ริหารท่ีน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ 
จ านวน 4 คน และในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาระบบ 
วิเคราะห์ระบบ และท าการออกแบบระบบธุรกิจอจัฉริยะ  



 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING)   

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูล 

จากการศึกษาขอ้มูล คน้พบวา่การบนัทึกขอ้มูลในบริษทัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน 
ทั้งยงัมีความล่าชา้ในการท ารายงาน จากปัญหาขา้งตน้ ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารและ
ผูพ้นักงาน ใช้เวลานานรวบรวมขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ส่งผลให้กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งรอผลการ
ตดัสินใจเกิดความล่าชา้ไปดว้ย หากสามารถท าให้ผูบ้ริหารสามารถดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดเ้ร็วยิ่งขึ้น 
และสามารถเรียกดูสารสนเทศในรูปกราฟต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง ย่อมท าให้เกิดความคล่องตวัในการ
ตดัสินใจ ท าใหก้ารตดัสินใจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงโปรแกรมประยุกต์ท่ีผู ้
ศึกษาจะน าเขา้มาช่วยก็คือการท า Dashboard ดว้ย Microsoft Excel เพราะมีตน้ทุนต ่าและเขา้ถึงง่าย 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาผูศึ้กษาไดส้รุปความตอ้งการใช้ขอ้มูลของผูใ้ช้งานไว้คือ ตอ้งการทราบ
แผนรับเขา้เปรียบเทียบกบังานท่ีท าไดจ้ริง, ตอ้งการทราบจ านวนถงัท่ีแบ่งบรรจุได้, ตอ้งการทราบ
แผนส่งออกเปรียบเทียบกบังานท่ีท าไดจ้ริง, ตอ้งการเส้นบอกสถานะความเหน่ือยลา้ของพนกังาน, 
ตอ้งการทราบถึงการใช้พื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ ท่ีอพัเดทอตัโนมติั, ตอ้งการเห็นต าแหน่งการวาง
สินคา้ภายในคลงัสินคา้,ตอ้งการประมาณการรายได ้โดยขอ้มูลทั้งหมดตอ้งแสดงไดท้ั้งต่อวนัและ
ต่อเดือน ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัท า คลงัขอ้มูลใหม่ โดยเป็นการรวมเอกสารท่ีซ ้ าซ้อนเขา้ดว้ยกันและใช้ 
โปรแกรม Microsoft Excel ใส่สูตรค านวณขอ้มูล จากนั้นจึงท าการดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการมาวิเคราะห์
ในเหมืองข้อมูล แล้วจัดท าหน้าจอรายงานผล Dashboard 2 ชนิดคือ Analytical Dashboard และ 
Operational Dashboard ท่ีตรงตามความตอ้งการใชง้านของผูใ้ช ้
 

 
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลของ Analytical Dashboard 



 

 
ภาพท่ี 2 ภาพตวัอยา่งหนา้จอ Operational Dashboard 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION AND CONCLUSION) 

หลงัการทดลองใชง้านระบบเป็นระยะเวลา 2 เดือน ขอ้มูลจะถูกรวบรวมมาท าการจดัท ารายงาน
ทนัทีท่ีเสร็จส้ินการด าเนินงานโดยระบบ ซ่ึงผูบ้ริหารจะสามารถดึงขอ้มูลท่ีมีการประมวลผลแลว้
ผา่น Dashboard ไดโ้ดยตรง ซ่ึงผูใ้ชง้านไดรั้บประโยชน์คือ การน าระบบธุรกิจอจัฉริยะมาใชง้านท า
ให้ลดเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูลกระบวนการจดัเตรียมรายงานและการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนหน่ึงจะ
หายไปท าใหร้ะยะเวลาของระบวนการสั้นลง ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลล่าสุดไดทุ้กเม่ือท่ี
ตอ้งการ ผูศึ้กษาไดล้บเอกสารท่ีไม่จ าเป็นไปไดจ้ านวน 3 ไฟล ์และบริษทัไดน้ าผลการศึกษาของผู ้
ศึกษาไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอ่ืน ๆ ภายในองคก์ร 
 
6. กติติกรรมประกาศ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เร่ือง “การน าเทคโนโลยีระบบธุรกิจอจัฉริยะมาใช้ในการ
พฒันาวิธีการรายงานผลการวดัประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร” ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณา
ของบุคคลใกลต้วัของผูศึ้กษาไดแ้ก่ 

อาจารย ์ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ ผูม้อบความรู้ค าแนะน าในการท าเล่มรายงานสหกิจ
ศึกษาฉบบัน้ี 

พนักงานบริษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา Laem Chabang Logistics 
Center 3 ทุกคนท่ีคอยดูแลผูศึ้กษาและความรู้จากประสบการณ์ระหวา่งการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยส่งเสียค่าเล่าเรียนใหไ้ม่เคยขาด คอยสนบัสนุนผูศึ้กษาในทุกเร่ือง 
และ คุณ จิราวฒัน์ นยักองศิริ Excel Specialist และ รุ่นพี่ท่ีน่ารักกบันอ้งเสมอมา 
ทา้ยท่ีสุดน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเร่ืองน้ี จะเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นท่ีท าการศึกษาคน้ควา้และมีความสนใจเก่ียวกบัระบบธุรกิจอจัฉริยะไม่มากก็นอ้ยในอนาคต 
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