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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะของกระบวนการการบริหารสินคา้ผา่นช่องทาง ออนไลน์ ของ

เวบ็ไซต ์LAZADA และ SHOPEE เพื่อตอ้งการน ากระบวนการการท างานน ามาปรับปรุง กระบวนการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดงันั้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารสินคา้ผา่น  แพลตฟอร์มของ LAZADA และ SHOPEE จะ
สามารถลดกระบวนการการท างานและการท างานซ ้าซอ้น จากการศึกษากระบวนการการบริหารสินคา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ พบวา่ การท างานในการบริหารสินคา้บนแพลตฟอร์มของทั้ง 2 เวบ็ไซต ์มีการท างานคลา้ยกนัและจ านวน
สินคา้เท่ากนั จึงท าใหต้อ้งลงสินคา้บนแพลตฟอร์มซ ้ากนัและใชร้ะยะเวลามากเกินไป จากการศึกษา ผูวิ้จยัจึงน าหลกัการ 
ECRS มาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน และน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในการบริหารสินคา้ เพื่อใหใ้ชร้ะยะเวลานอ้ยลง และลดปัญหาการท างานซ ้าซอ้น โดยท าการศึกษาโดยการใช ้
Flow Process  Chart ในการวิเคราะห์ขั้นตอนในการท างาน ใช ้PDCA เพื่อวางแผนการด าเนินงานในการปรับปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และใช ้Lnwshop เวบ็ไซตส์ าเร็จรูปเขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา ผลวิจยัพบวา่   ในกระบวนการ
การบริหารสินคา้บนแพลตฟอร์มทั้งสองเวบ็ไซตส์ามารถลดขั้นตอนในการบริหารสินคา้บนช่องทางออนไลน์จาก 5 
ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการท างานจากเดิม 30.89 นาที เหลือ 16.08 นาที  คิดเป็น 48% 

 
1. บทน า 
เน่ืองจากไดมี้การศึกษาการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายบน Lazada และ Shopee เพื่อเปิดโอกาสในช่องทางธุรกิจ 

อยา่งไรก็ตามการด าเนินกระบวนการท างานของทางบริษทัก็ยงัพบปัญหา คือ การท างานมีความซ ้าซอ้น เน่ืองจากการขึ้น
สินคา้บนหนา้เวบ็ไซตไ์ม่สามารถขึ้นพร้อมกนัไดท้ั้ง 2 เวบ็ไซต ์จะตอ้งขึ้นสินคา้ทีละเวบ็ไซต ์และสินคา้ทีละตวั ส่งผลท า
ใหใ้ชร้ะยะเวลาการท างานเป็นเวลานาน 
 

2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการน าความรู้ทางดา้นทฤษฎีและเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังานทุก

ส่วนตลอดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นการน าความรู้ทั้งท่ีเคยเรียนมาประยกุตใ์ชแ้ละเป็นการศึกษาเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

2.1 PDCA (Plan Do Check Action) 
PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอ่มาจาก 4 ค  า ไดแ้ก่ Plan = การวางแผน, Do = การปฏิบติั, Check = 

การตรวจสอบ และ Act = การด าเนินการให้เหมาะสม ซ่ึงวงจร PDCA สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุก ๆ เร่ือง นบัตั้งแต่
กิจกรรมส่วนตวั เช่น การเดินทางไปท างานในแต่ละวนั การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดบับริษทั 
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2.2 Flow Process Chart 
แผนภูมิท่ีใชวิ้เคราะห์ขั้นตอนการไหล (Flow) ของวตัถุดิบ ช้ินส่วน พนกังานและอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนไปใน

กระบวนการพร้อม ๆ กบักิจกรรมต่าง ๆ โดยใชส้ัญลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั ซ่ึงก าหนดโดย ASME ในสหรัฐอเมริกา 
2.3 เวบ็ไซตส์ าเร็จรูป (www.Lnwshop.com) 
Lnwshop คือ ผูใ้ห้บริการเว็บไซต์ส าเร็จรูปฟรีกบัร้านขายของออนไลน์ มีระบบตะกร้าขายสินคา้บนหน้า

เว็บไซต์และรองรับการเปิดบิลเพื่อบริการลูกคา้จากช่องทางขายอ่ืน สมคัรใช้งานได้ฟรีและอพัเกรดบริการพรีเม่ียม
ตามความตอ้งการไดเ้อง รองรับการใช้งานไดท้ั้งบนเว็บไซต์และแอพบนมือถือ 

2.4 หลกัการ ECRS 
       ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการ
ท าใหง้่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆ หลกัการไม่จ าเป็นตอ้งใชท้ั้งหมดพร้อมกนั สามารถเลือกตวัใดตวัหน่ึงก็ได้
ตามความเหมาะสม 
 

3.  แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานการศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ

ท าใหก้ระบวนการการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดการท างานซ ้าซอ้น และใชร้ะยะเวลาในการ
ท างานลดลง 

3.1 ศึกษาขั้นตอนของกระบวนการการท างานโดยใช ้Flow Chart เขียนภาพรวมในกระบวนการ 
3.2 ก าหนดหวัขอ้ปัญหา พบปัญหาของการท างานจากการท างานซ ้าซอ้นและใชเ้วลามากจนเกินไป 
3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานจริง และสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 
3.4 วางแผนการด าเนินงานโดยใช ้PDCA ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา 
3.5 น าแผนไปสู่การปฏิบติัและแกไ้ขจากการส ารวจปัญหาในขั้นตอนการท างานโดยใชห้ลกัการ ECRS 

และเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป 
3.6 ท าการประเมินก่อนและหลงัปรับปรุงน ามาเปรียบเทียบกนั 
3.7 ติดตามผลการพฒันา และทดลองใชง้านจริง 

 
4. สรุปผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ 
ในบทท่ี 4 จะแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือผลการด าเนินงานจากการศึกษาตามขั้นตอนในการด าเนินงานท่ี

กล่าวไวใ้นบทท่ี 3 โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
4.1 ข้ันตอนการด าเนินงาน (ก่อนปรับปรุง)  

ขั้นตอนในการบริหารสินคา้บนช่องทางออนไลน์ (Shopee) 
 

http://www.lnwshop.com/
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ขั้นตอนท่ี 1 บน Shopee 

 
ขั้นตอนท่ี 2 บน Shopee 

 
ขั้นตอนท่ี 3 บน Shopee 

 

 
ขั้นตอนท่ี 4 บน Shopee 
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ขั้นตอนท่ี 5 บน Shopee 

 
ขั้นตอนท่ี 6 บน Shopee 

 
ขั้นตอนในการบริหารสินคา้บนช่องทางออนไลน์ (LAZADA) 

 
ขั้นตอนท่ี 1 บน LAZADA 

 
ขั้นตอนท่ี 2 บน LAZADA 

 
ขั้นตอนท่ี 3 บน LAZADA 

 
ขั้นตอนท่ี 4 บน LAZADA 
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ขั้นตอนท่ี 5 บน LAZADA 

  ในกระบวนการการบริหารสินคา้บนแพลมฟอร์มของเวบ็ไซต ์LAZADA และ SHOPEE ในกระบวนการของ
การท างานมีรายละเอียดในแพลมฟอร์มและรายละเอียดของสินคา้จ านวนมาก ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดท้ าการจบัเวลาในการ
ท างาน โดยสุ่มจากเวลาใน 1 สัปดาห์ การท างานจ านวน 5 วนั สินคา้วนัละ 8 จ านวน (ขอ้มูลของวนัท่ี 4 มกราคม 2563) 
สามารถเขียนเป็น Flow Process Chart ไดด้งัน้ี 

 
 

4.2 ขั้นตอนการวางแผนการในการด าเนิน 
  ผูว้ิจยัมีการวางแผนการด าเนินงานในกระบวนการการท างาน เพื่อน าวิเคราะห์ปัญหา และมาปรับปรุงใหก้าร
ท างานในกระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 
4.3 ผลการด าเนินงาน 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของกระบวนการท างานพบปัญหาในขั้นตอนท่ี 3 และ 4 เกิดจากการท างานมีความ
ซ ้าซอ้น และท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการท างานมากเกินไป โดยการใช ้Flow Process Chart ในการ วิเคราะห์สาเหตุในการ
ท างาน โดยจดัท าตารางการจบัเวลาในการท างาน หลงัจากพบสาเหตุของการท างานผูว้ิจยัจึงน าหลกัการ ECRS เขา้มาเพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการการท างานขึ้นใหม่ คือ การรวมกนั จากการน าขั้นตอนท่ี 3 และ 4 รวมเขา้ดว้ยกนั และ 
การท าใหง้่ายขึ้น คือ การน าเวบ็ไซตส์ าเร็จรูปเขา้มาใช ้เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการท างานและลดการท างานซ ้าซอ้น  
สามารถเขียนเป็น Flow Process Chart ไดด้งัน้ี 
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จากตารางแสดงขั้นตอนการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ผูวิ้จยัได ้

ท าการรวมขั้นตอนการลงขายสินคา้บนแพลตฟอร์มของ LAZADA และขั้นตอนการลงขายสินคา้บน SHOPEE 
เพื่อลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ากนั และท าใหร้ะยะเวลาในการท างานลดลง 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง 
ขั้นตอนในการบริหารสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ (หลงัปรับปรุง Lnwshop) 

 
ขั้นตอนท่ี 1 บน Lnwshop 

 
ขั้นตอนท่ี 2 บน Lnwshop 

 
ขั้นตอนท่ี 3 บน Lnwshop 
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ขั้นตอนท่ี 4 บน Lnwshop 

 
ขั้นตอนท่ี 5 บน Lnwshop 

 
สามารถเขียนเป็น Flow Process Chart ไดด้งัน้ี 

 
ตารางแสดงขั้นตอนหลงัจากการปรับปรุงในกระบวนการท างาน ระยะเวลาในการท างานลดลงจากเดิมเวลาการ

ท างานทั้งหมด 30.89 / 31 นาที ซ่ึงหลงัจากการปรับปรุงกระบวนการท างานแลว้เวลาการท างานทั้งหมดเหลือ 16.08 นาที 
ซ่ึงขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานลดลง สามารถช่วยใหง้านเสร็จเร็วกวา่การท างานแบบเดิม  

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
  จากงานวิจัยในคร้ังน้ีได้จัดท าขึ้นเพื่อลดปัญหาการท างานและลดขั้นตอนการท างาน ทางผูว้ิจัยได้ ด าเนิน
การศึกษากระบวนการท างานในส่วนของการบริหารสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ LAZADA และ SHOPEE ของ
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ร้านค้า ซ่ึงผูวิ้จัยได้ศึกษากระบวนการการท างานและได้พบปัญหาของการท างาน คือ การท างานท่ีซ ้ าซ้อนและใช้
ระยะเวลาในการท างานมากเกินไป เน่ืองจากการท างานบนแพลตฟอร์มของ LAZADA และ SHOPEE ตอ้งลงขายสินคา้
ตวัเดียวกนัทั้งสองเวบ็ไซต ์จึงท าใหผู้วิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ Flow Process Chart น ามาเขียนภาพรวมของกระบวนการท างาน 
เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาในการท างาน และไดน้ าหลกัการ ECRS มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการท างาน โดยใช ้C 
= COMBINE (การรวมกนั) ซ่ึงใชใ้นการรวมขั้นตอนท่ี 3 คือการลงสินคา้บนแพลตฟอร์มของ LAZADA และ ขั้นตอนท่ี 
4 คือการลงสินคา้บน SHOPEE รวมขั้นตอนเพื่อลดกระบวนการท างานและระยะเวลาในการท างานใหล้ดลง จากเดิมการ
บริหารสินคา้บนช่องทางออนไลน์ 5 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 4ขั้นตอน  และ S = SIMPLIFY (การท าให้ง่ายขึ้น) ได้น า
เว็บไซต์ส าเร็จรูปเขา้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่ายขึ้นและท าให้งานเสร็จไดเ้ร็วกว่าเดิม จึงท าให้ลด
ระยะเวลาในการท างานจากเดิม 30.89 นาที เหลือ 16.08 นาที คิดเป็น 48% เพราะเว็บไซต์ส าเร็จรูป Lnwshop มี
แพลตฟอร์มส าหรับการลงสินคา้และสามารถเช่ือมโยงกบั LAZADA และ SHOPEE   

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา   
การปรับปรุงกระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ คือ การน าเวบ็ไซตส์ าเร็จรูปของ Lnwshop มาใชใ้น

กระบวนการท างาน เพื่อท่ีจะท าใหข้ั้นตอนในการท างานลดลง และลดระยะเวลาในการท างาน 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

ในการศึกษากระบวนการการท างานในการท าวิจยัคร้ังน้ี คาดหวงัวา่จะสามารถท าใหก้ารท างานของพนกังานใช้
ระยะเวลาในการท างานลดลง และสามารถท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ควรมีการปรับปรุงกระบวนการการท างาน 
เพื่อท่ีจะท าใหล้ดขั้นตอนในการท างาน และช่วยท าใหก้ารท างานใชร้ะยะเวลาลดลง  
 

6. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได ้หากขาดความอนุเคราะห์จากอาจารยผ์รณกษม 
อินทรทตั ซ่ึงตอ้งขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีคอยใหค้วามรู้และใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาและ
จดัท าโครงงาน รวมทั้งคอยกระตุน้และสละเวลาอนัมีค่าคอยใหค้  าแนะน าในการด าเนินโครงงาน เพื่อมุ่งหวงัให้โครงงาน
เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 

      และสุดทา้ยขา้พเจา้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยับูรพา คณะโลจิสติกส์ท่ีไดใ้หค้วามรู้แก่ขา้พเจา้ตลอดทั้ง
การศึกษาท่ีผา่นมาอีกดว้ย 
 

7. เอกสารอ้างองิ 
https://goterrestrial.com/2020/11/12/flow-process-chart/ 
https://sites.google.com/site/pumpkin2555/khwampdca 
https://www.lnwshop.com/start 
https://besterlife.com/ecrs/ 

https://goterrestrial.com/2020/11/12/flow-process-chart/
https://sites.google.com/site/pumpkin2555/khwampdca
https://www.lnwshop.com/start

