
ชื่อโครงงานโปรแกรมสรุปผลรายงานส าหรับแผนกการเงิน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล( ประเทศไทย ) จ ากัด 
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ชื่อสถานประกอบการ    บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) จ ากัด 
ที่อยู่สถานประกอบการ  140 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต าบล คลองจิก อ าเภอ บางปะอิน   
   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
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ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558  
                                 รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ 
ผู้นิเทศงาน  คุณญาณภัส  บุญซ้าย  ต าแหน่ง Analysis 3 โทรศัพท์ : 094-8942495 
  
อาจารย์นิเทศงาน อาจารย์ สารัล กระจง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบการสอนงาน พ่ีเลี้ยงจะสอบถามก่อนว่านักศึกษามีความรู้ในด้านไหนบ้าง เมื่อมอบหมายงานให้นักศึกษา
จะคอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางการท างาน กระบวนการต่างๆ 
สวัสดิการ สถานประกอบการมีการให้ค่าตอบแทนเป็นรายได้เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท และได้
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าโครงงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน และ อุปกรณ์ต่างๆ  
 
บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา และลดเวลาการท างานในการสรุปรายงานประจ าสัปดาห์ โดยได้
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาโดยผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล  
( Microsoft Excel ) จากการศึกษากระบวนการท างานเดิมของการสรุปรายงานประจ าสัปดาห์นั้นจะใช้การน า
ข้อมูลดิบจากเซิฟเวอร์ ( Server ) มาท าการประมวลผลโดยใช้วิธีการแทนค่าสูตรต่างๆตามกระบวนการด้วย
ตัวเอง ซึ่งจะใช้เวลามากในการสรุปรายงานประจ าสัปดาห์ และจากการทดสอบ และศึกษา กระบวนการต่างๆ
ที่จะให้ได้มาซึ่งรายงานประจ าสัปดาห์นั้น เป็นกระบวนการ ที่มีการท าซ้ าๆ กันทุกๆครั้งท่ีมีการสรุปรายงาน ซึ่ง
กระบวนการนั้นสามารถท่ีจะใช้โปรแกรมท าให้กระบวนการต่างๆนั้นท างานได้เอง 

เมื่อน าโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาทดสอบกับการสรุปรายงานผลปรากฏว่า สามารถท างานได้ดี ถึงแม้
การท างานจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็ช่วยให้กระบวนการ การท างานลดลงอย่างมาก และรายงานที่สรุป
ออกมานั้น มีความรวดเร็วและถูกต้อง โดยจากการทดสอบโปรแกรมที่ได้พัฒขึ้นมานั้น สามารถช่วยลดเวลาใน
การสรุปรายงานประจ าสัปดาห์ลงได้ถึง 20% จากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการท ารายงานประจ าสัปดาห์ถึง 180 
นาทีต่อหนึ่งรายงาน ลดลงเหลือ 5 นาที ซึ่งลดเวลาลงถึง 175 นาที   
 



วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1 เพ่ือลดเวลาการท างานลง ท าให้ได้รายงานที่รวดเร็วขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร
 2 ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลง เนื่องจากลดเวลาในการท างานให้น้อยลง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง    
พนักงานลดลง (คิดตามชั่วโมงในการท างานจริง) 
 3 โปรแกรมสามารถวิเคราะห์และสร้างรายงานได้จริง และมีความถูกต้อง สามารถปรับแต่งให้  
โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในอนาคตได้ 
 4 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้โปรแกรม 

วิธีการด าเนินงาน 
  
 

 
 
 
 

ภาพแสดงบล็อกไดอะแกรมการท างานของโปรแกรม 

 1.ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานสรุปผลประจ าสัปดาห์ ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 2.ลดเวลาในการสร้างรายงานสรุปผลประจ าสัปดาห์ จากเดิมลง 
 

การสรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินนั้นสามารถแสดงผลแบบแผนภูมิคอลัมน์ ได้ดังนี้  

ภาพ กราฟสรุปข้อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการค้นหาหรือตรวจสอบสิทธิ 
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( WD Confidential data No Public ) 
ภาพ รายงาน Summary ของ KPI Health Report ที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

( WD Confidential data No Public ) 
ภาพ รายงาน Summary ของ Actual Scrap Report ที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

 
 
 
 



สรุปข้อเปรียบเทียบ 
 ลดเวลาการสร้าง รายงานสรุปประจ าสัปดาห์ลง  จาก 180 นาที เหลือ 5 นาที ลดลงได้ 175 นาที   
คิดเป็น 95 % และยังช่วยเพิ่มความแม่นย าของข้อมูลมากว่าการใช้การค้นหาแบบเดิม 
  
สรุปผลการด าเนินงาน  

เมื่อน าโปรแกรมสรุปรายงานประจ าสัปดาห์ ซ่ึงสามารถลดกระบวนการในการสร้างรายงาน ที่มี

กระบวนการต่างๆมาก ให้เหลือกระบวนการท างานที่น้อยลง สามารถลดเวลาได้ถึง 95 % จากเวลา 180 นาที 

เหลือเพียง 5 นาที และยังเพ่ิมความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูลมากกว่าการสร้างรายงานแบบเดิม  

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับโครงงานในอนาคต 
 โปรแกรม สรุปรายงานประจ าสัปดาห์ ยังสามารถที่จะต่อยอดเพ่ือลดให้เวลาน้อยลงจากเดิมได้อีก ซึ่ง

ทางพ่ีนิเทศและนักศึกษาสหกิจ ได้ทดลองกระบวนการดังกล่าวแล้ว พบว่าสามารถลดเวลาลงได้จริง แต่ไม่

สามารถด าเนินการต่อให้ส าเร็จได้ เนื่องด้วยเวลาอันมีจ ากัด 

 


