
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท แอปโป จํากัด  
นัทนนท เลขมาศ, จักรกฤษณ บุญธรรม และ ดร.ไสว ศิริทองถาวร 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาโดยมีขอบเขตดานเนื้อหาในการ
ปรับปรุงที่ขั้นตอนการลดเวลาในการคนหาสินคาและเพ่ือจัดทําฐานขอมูลรายการสินคาเปนระบบ โดยใชหลัก 
ECRS เลือกใชตัว S (Simplify) การทําใหงาย เพ่ือลดระยะเวลาในการหยิบสินคา โดยการนําขอมูลรายสินคา
นํามาจัดทําเปนฐานขอมูล มีรายการสินคา และจัดทําปายตําแหนงของสินคา เพ่ือใหงายตอการคนหา และลด
ระยะเวลาในการคนหาสินคา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ใหทันตอความตองการของลูกคา โดยการ
จับเวลา หลังปรับปรุงนั้นสามารถลดระยะเวลาในการหาสินคาได 121.8 วินาทีจากปกติใชเวลาในการหาสินคา 
242.4 วินาที ลดลง 120.6 วินาที คิดเปน 49.75 % 

คําสําคัญ : คลังสินคา, บริษัท แอปโป จํากัด   
 

 

บทนํา 

บริษัท แอปโป จํากัด จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค ในการคัด
สรร นําเขา และจัดจําหนายสินคาในกลุมเครื่องมือ
แพทย กีฬา อุปกรณกายภาพบําบัด และสินคาแม
และเด็กที่มีคุณภาพ และอุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย ตรงตามความตองการของตลาด โดยมี
ชองทางการจัดจําหนาย ทั้งขายปลีก และขายสง 
เพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง โดยมี
ชองทางการติดตอ และสั่งซื้อสินคา ผานชอง
ทางการจัดจําหนายแบบออนไลน เชน การขาย
ผานเว็บไซต Shopee และ LAZADA เปนตน 

ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัว
ของธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น
อยางรวดเร็ว เกิดการแขงขันกันทางธุรกิจ  ซึ่งการ
สรางโอกาส และความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจ คือการนําเครื่องมือมาชวยในการลดปญหา 
เพ่ือเพ่ิมโอกาส และตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดทันตอความตองการ จึงมีการนําเครื่องมือ

มาชวยลดปญหาและนํามาปรับใชภายในองคกร 
เพ่ือทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยาง
ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดมากท่ีสุด  

ในสวนงานที่ศึกษา คือ งานในสวนของ
คลังสินคา การหยิบสินคา ตามใบเบิก (Picking or 
Order Picking) เช็คสต็อกสินคา และปญหาที่พบ
ในกระบวนการเดิมคือ การหยิบสินคา (Order 
picking) ใชเวลานาน เกิดความลาชาในการหยิบ
สินคา  ไมทราบวาสินคาอยูตรงไหน ซึ่งทําให
เกิดผลกระทบตอการแพ็คสินคา (Packaging) ไม
ทัน สงสินคาลาชา แนวทางการแกไข จึงตองมีการ
ลดระยะเวลาในการคนหาสินคา เ พ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน  และใหทันตอความ
ตองการของลูกคา  ดังนั้นผูศึกษาจึงใชเครื่องมือ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือลดระยะเวลาในการคนหาสินคา 
2. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลรายการสินคาเปน

ระบบ 
 
 

วิธีการวิจัย 
- กลุมเปาหมายของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดการคลังสินคา บริษัท แอปโป จํากัด โดยใช
วิธี (ECRS) กลุมเปาหมายของการวิจัยไดแก 
นางสาว  วาสนา ซอเซวี ตําแหนง  (ผูจัดการ
คลังสินคา)  และขอมูลที่ไดจากเอกสารของทาง
บริษัท 

-ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษากระบวนการทํางาน ในการหยิบ
สินคา 

2. ศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนจากการหยิบจาย
สินคาศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3. วิเคราะหปญหาในหยิบจายสินคาลาชา
โดยใช แผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) 

4. นําเครื่องมือการลดความสูญเปลาดวย
หลักการ (ECRS) โดยเลือกตัว S (simplify)    การ
ทําใหงาย เพ่ือทําใหงายและสะดวกข้ึน 

 5. วิเคราะหผลการดําเนินงานหลังจาก
การปรับปรุงและสรุปผล 

- การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา  

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน
ขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณ พนักงานของ
บริษัทกรณีศึกษา  นางสาว  วาสนา  ซอเซวี 
ตําแหนงผูจัดการคลังสินคา 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
ขอมูลที่ไดจากเอกสารของทางบริษัท งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

- เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

ผังงาน (Flowchart) เปนผังงานที่ใชแสดง
แนวความคิด หรือขั้นตอนการทํางาน โดยใช
สัญลักษณแทนคําอธิบาย ไมวาจะเปนการใชกรอบ
สี่เหลี่ยมเปนสัญลักษณแทนการประมวลผล หรือจะ
เปนการใชลูกศรแทนทิศทางการทํางาน จึงใชในการ
วิเคราะหกระบวนการทํางานของคลังสินคาเพ่ือหา
ขั้นตอนที่เกิดปญหาขึ้น และสามารถวิเคราะหหา
เครื่องมือในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

แผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) 
แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่ แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับ 
สาเหตุทั้งหมดท่ีเปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น 
(Possible Cause) ในการวิเคราะหปญหาเพ่ือ
คนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถหา
วิธีหรือเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาที่
พบ 

การลดความสูญเปล าด วยหลักการ 
(ECRS) ใชทฤษฎีการลดความสูญเปลา ECRS ใน
การปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน 
โดยเลือกใช S (Simplify) การทําใหงายขึ้น เพ่ือลด
เวลาในการคนหาสินคาไดอยางเหมาะสม 

 โปรแกรม Microsoft excelสามารถใช 
Excel เพ่ือคนหาผลรวมสําหรับคอลัมนหรือแถว
ตัวเลขได และยังสามารถคํานวณการชําระเงินกู 
หาผลลัพธทางคณิตศาสตร หรือแกไขปญหาทาง
วิศวกรรม หรือ คนหากรณีสมมติที่ดีที่สุดโดยยึด
ตามตัวแปรที่คุณใสไวไดExcelทําสิ่งเหลานี้โดยใช
สูตรในเซลลสูตรจะดําเนินการการคํานวณหรือการ
ดําเนินการอ่ืนๆบนขอมูลในเวิรกชีตของคุณสูตรจะ
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เริ่มตนดวยเคร่ืองหมายเทากับ (=) เสมอ ซึ่งอาจ
ตามดวยตัวเลขตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (เชน 
เครื่องหมาย + หรือ - สําหรับการบวกหรือการลบ) 
และ ฟงกชัน Excel ที่มีอยูภายใน ซึ่งชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของสูตรโดยสูตร Microsoft Excel 
ใชประมวลผลขอมูลการใชฟงกชั่น VLOOKUP ใน 
Excel กับฐาน ขอมูลโครงสรางของฟงกชัน 
VLOOKUP  

ผลการวิจัย 
การวดัผลการศึกษาโดยใชเครื่องมือ การ

ลดความสูญเปลาดวยหลักการ (ECRS) ใชทฤษฎี
การลดความสูญเปลา ECRS ในการปรับปรุงแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยเลือกใช S 
(Simplify) การทําใหงายขึ้น เพ่ือลดเวลาในการ
คนหาสินคา ทําการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือชวยให
การคนหาไดงาย ประหยัดเวลาในการคนหาสินคา 
จากเดิมใชเวลาในการคนหา 242.4 วินาที หลัง
ปรับเหลือเพียง 121.8 วินาที ซึ่งทําใหการคนหา
สินคาไดงายและชวยประหยัดเวลาในการคนหา
สินคา 

การวิเคราะหความสูญเปลาดวย ECRS ผู
ศึกษาสามารถเลือกใช ตัว S (Simplify) การทําให
งาย เพ่ือลดระยะเวลาในการหยิบสินคา โดยการ
นําขอมูลรายสินคานํามาจัดทําเปนฐานขอมูล มี
รายการสินคา และตําแหนงของสินคา โดยการนํา 
Microsoft Excel มาประยุกตใชเพื่อใหงายตอการ
คนหา ทําใหกระบวนการในการคนหาสินคาไดงาย
ขึ้น รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
มากข้ึน ระบบควบคุมการทํางานที่ทําใหพนักงาน
ทุกคนสามารถเขาใจขั้นตอนการทํางาน  เปาหมาย  
ผลลัพธการทํางานไดงาย และชัดเจน รวมถึงเห็น
ความผิดปกติตาง ๆ และแกไขไดอยางรวดเร็ว โดย
ใชปาย สัญลักษณ บอกชื่อรายการสินคาและ

ตําแหนงของสินคา เพ่ือสื่อสารใหพนักงานทราบถึง
ขอมูลของตัวสินคา 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการปรับปรุงสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินคา ผูศึกษาไดศึกษาในสวนของคลัง การ
หยิบสินคาตามใบเบิก (Picking or Order 
Picking) ศึกษาการเช็คสต็อกสินคา ทํารายงาน
รายการสินคาที่มีอยูในสต็อกสินคา โดยหลังจากที่
ไดศึกษาไดพบปญหาคือ การหยิบสินคา(Order 
picking) ใชเวลานาน เกิดความลาชาในการหยิบ
สินคา  ไมทราบวาสินคาอยูตรงไหน ซึ่งทําให
เกิดผลระทบตอการแพ็คสินคา (Packaging) ไมทัน 
สงสินคาลาชา ผูศึกษาจึงนําแนวคิดทฤษฎีการลด
ความสูญเปลาดวยหลักการ (ECRS) โดยเลือกใช 
ตัว S (Simplify) การทําใหงาย เพ่ือลดระยะเวลา
ในการหยิบสินคา โดยการนําขอมูลรายสินคานํามา
จัดทําเปนฐานขอมูล มีรายการสินคา และจัดทํา
ปายตําแหนงของสินคา เพ่ือใหงายตอการคนหา 
และลดระยะเวลาในการคนหาสินคา เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ใหทันตอความตองการ
ของลูกคา โดยการจับเวลา หลังปรับปรุงนั้น
สามารถลดระยะเวลาในการหาสินคาได 121.8 
วินาทีจากปกติใชเวลาในการหาสินคา 242.4 
วินาที ลดลง 120.6 วินาที คิดเปน 49.75% 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีแนวทางในการจัดอบรมพนักงาน
ในการใชฐานขอมูลเพ่ือทําความเขาใจกับระบบ
การคนหาสินคา 
 2.  คลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาควรมี
มาตรฐานท่ีชัดเจน เพ่ือเปนการสรางระเบียบใน
การทํางานใหผูปฏิบัติงานและเพ่ือความเขาใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
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