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บทคัดย่อ 

 การพฒันาระบบการเบิกสินคา้ดว้ยระบบ Withdraw Picking Online ของบริษทั เอสซีลอร์ ออพติ

คอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั ในแผนก Warehouse จดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี เพื่อ

ศึกษาการท างานขององค์กร ในส่วนของแผนก Warehouse และ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบด้าน 

Warehouse ใหมี้ความเหมาะสม  

 การศึกษาน้ีจดัท าขึ้นเพื่อพฒันาระบบรูปแบบการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยน าทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศเพื่อให้เขา้ใจรูปแบบการท างาน

ของระบบคอมพิวเตอร์และรูปแบบของการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน ทฤษฎีความเหมาะสมของงานและ

ลกัษณะของเทคโนโลยีเพื่อท่ีจะไดดู้ความเหมาะสมของการน าเทคโนโลยีมาปรับแต่งใชก้บัตวังานภายใน

องคก์รว่ามีความเหมาะสมมากนอ้ยแค่ไหนและถา้น าระบบเทคโนโลยีมาใชจ้ะไดผ้ลก าไรตอบแทนกลบัมา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั flow char น าแผนผงัหรือ flow chat มาใช้ในการท า

แผนผงัการด าเนินงานเพื่อให้เข้าใจตัวงานและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นและ ทฤษฎีความผิดพลาดท่ีเกิดจาก  

Human error เพื่อหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดของมนุษยแ์ละด าเนินการหาวิธีแกไ้ขปัญหา

อยา่งถูกวิธีเพื่อใหก้ารด าเนินงานออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่าระบบ Withdraw Picking Online สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ขององคก์รได ้นอกจากน้ีการท างานของระบบ WPO สามารถลดระยะเวลาการด าเนินงานในส่วนของการ

เบิกสินคา้ภายในแผนกไดม้ากสูงสุดถึง 6 นาที ต่อ 1 รายการการเบิกสินคา้เน่ืองจากการเบิกสินคา้รูปแบบ

ธรรมดาหรือรูปแบบ Manual จะตอ้งใช้ระยะเวลาการด าเนินงานอยู่ท่ีประมาณ 23-26 นาที ต่อ 1 รายการ 

และเม่ือน าระบบ WPO มาช่วยในการท างานของระบบท าให้ใช้เวลาการด าเนินงานอยู่ท่ี 17-20 นาที หรือ

ระยะเวลาการด าเนินงาน ลดลงถึง 27%  

 

 

 



1. บทน า (INTRODUCTION) 

 เน่ืองจากการปฏิบติังานต่าง ๆในโลจิสติกส์ (Logistics) ปัจจุบนัในภาคส่วนของงานด้านระบบ

คลังสินค้า (Warehouse) มีความส าคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจ Logistics และ 

Warehouse นั้นเป็นปัจจยัส าคญัอย่างมากในธุรกิจดา้นการน าเขา้ส่งออก และการด าเนินงานส่วนใหญ่ของ

ภาคส่วนของงานดา้น Warehouse จะเป็นรูปแบบการท างานโดยใช้ระบบคนท างานหรือระบบท าด้วยมือ 

(Manual) ซ่ึงหน่ึงในปัญหาใหญ่ท่ีจะตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดก้็คือในเร่ืองของ การท างานผิดพลาดท่ีเกิด

จากคน (Human error) 

 ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงานต่าง ๆท าให้เกิดการแกง้าน ท างานซ ้ าซ้อน 

ต้องเพิ่มระยะเวลาในการท างานภายในระบบ Warehouse ดังนั้ นการพัฒนาและปรับปรุงท าให้การ

ด าเนินงานในด้าน Warehouse ให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

ปรับปรุงพฒันาและมองขา้มไม่ได ้

 บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดั 

ชลบุรี เป็นบริษทัท่ีมีการผลิต และส่งออก เลนส์แว่นตา นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัตน้ๆขององคก์ร ดงันั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานภายในองคก์รในเร่ืองของ Warehouse จึง

เป็นปัจจยัส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้องค์กรเติบโตขึ้น เน่ืองดว้ย บริษทัเอสซีลอร์ เป็นองค์กรท่ีมีการ

ท างานร่วมกนัของแต่ละแผนก ซ่ึงแต่ละแผนกมีการส่งงานและส่งช้ินงานไปตามล าดบัโดยการด าเนินงาน

นั้นในแต่ละแผนกจะประกอบไปด้วยการด าเนินงานแบบระบบท ามือและระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงในการ

ด าเนินงานท่ีเกิดจากมนุษยน์ั้นสามารถเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ถา้หากตวัองคก์รสามารถลดจ านวนปริมาณการใช้

งานคนหรือระบบ Manual ลงได ้การด าเนินงานในบางส่วนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกนัเพราะในยุค

ปัจจุบนัเทคโนโลยจีะเป็นเป็นส่ิงท่ีท าใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ยา่งงรวดเร็วและยัง่ยนื 

 ความเจริญทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ

เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันความส าเร็จตั้ งแต่กระบวนการผลิต การจัดการต้นทุน การบริการลูกค้า

เพื่อท่ีจะให้องค์กรเติบโตขึ้นและพฒันาองค์กรหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีสามารถปรับปรุงภายในบริษทัเอสซีลอร์ 

แผนก Warehouse ได้คือ การปรับเปล่ียนและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานจาก Manual มาใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเพื่อลด Human error ในการด าเนินงาน ด้วยระบบ “Withdraw Picking Online 

(WPO)” 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) 
ความหมายของการจดัการคลงัสินคา้ (Introduction to Warehouse Management) คลงัสินคา้ 

 (Warehouse) หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอย และการเคล่ือนยา้ย

สินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีในการเก็บสินคา้ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุน

การผลิตและการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ (Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ไดแ้ก่วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยู่ในรูปวตัถุดิบ ส่วนประกอบและช้ินส่วนต่าง ๆ สินคา้ส าเร็จรูป

หรือสินคา้จะนบัรวมไปถึงงานระหวา่งการผลิตตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้ง และวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่ (ค านาย 

อภิปรัชญาสกุลม, 2550) 

  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศคือกระบวนการประมวลผลข่าวสารท่ีมีอยู่ให้อยู่ในรูปของข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด
เพื่อเป็นข้อสรุปท่ีใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับบริหารกระบวนการท่ีท าให้เกิดข่าวสาร
สารสนเทศน้ีเรียกว่าการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผล
สารสนเทศดว้ยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) 
  
2.3 ทฤษฎีความเหมาะสมของงานและลกัษณะของเทคโนโลยี 

ทฤษฎี Task - Technology Fit: TTF (Goodhue, Thompson (2538)) เ ป็นทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการ
ประเมินปัจจยัในการเลือกเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบังานท่ีจะน ามาใชโ้ดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อการใชง้าน
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อใหก้ารใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั flowchart 
จิรพชัร มินทการต ์(2560) flowchart ผงังาน คือรูปภาพหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทนค าอธิบายขอ้ความหรือ
ค าพูดท่ีใชใ้นอลักอริทึมการท่ีจะเขา้ใจขั้นตอนไดง้่ายและตรงกนันั้นการใชค้  าพูดหรือขอ้ความอาจท าไดย้าก
กวา่การใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์ผงังาน 
  
2.5 แนวคิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน  Human error 
ความผิดพลาดในการท างานส่วนหน่ึงเกิดจากความผิดพลาดของคนหรือ Human Error ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบั
ความผิดพลาดของคนนั้นเพื่อเขา้ใจถึงลกัษณะของความผิดพลาดและหาแนวทางในการป้องกนัปัญหาไม่ให้
เกิดขึ้นซ ้าหรือลดลง (กิตติพงศ ์จิรวสัวงศ,์ 2553) 
   



3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODLOGY) 
 

 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัของระบบเบิกสินคา้ออนไลน์  Withdraw Picking Online (WPO)  

 1 ผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับบริษทัและการท างานในส่วนต่าง ๆ ของแผนก 

Warehouse ในเร่ืองของคลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั ต าแหน่งของสินคา้และอุปกรณ์ 

 2 พร้อมทั้งท าความเขา้ใจกับขั้นตอนการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆในคลงัสินคา้และท าความเขา้ใจการ

ด าเนินงานภายในของแผนก Warehouse 

 3 จดัเก็บบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดในรูปแบบของเอกสารเพื่อน าไปใชง้านจริงในการรวบรวมขอ้มูลต่าง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้  

 4 พบว่าในแผนกคลงัสินคา้มีเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุงพฒันาเป็นอย่างยิ่งก็คือเร่ืองรูปแบบการเบิกสินคา้

จากคลงัสินคา้ เน่ืองจากเป็นโครงงานวิจยัท่ีแผนกจะท าการแกไ้ขอยู่แลว้ผูว้ิจยัจึงได้รับมอบหมายในการ

ด าเนินงานของระบบ WPO ในส่วนของการกรอกข้อมูลของอุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่ในการซ่อมแซม 

เคร่ืองจกัรทั้งหมด เพื่อใหร้ะบบสามารถน าออกไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 5. ท าคู่มือการใชง้านของระบบเพื่อใหผู้ใ้ชง้านหรือพนกังานสามารถเขา้ใจการท างานของระบบ 

 6. สรุปและอภิปรายผลของงานวิจยั 

 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 

 เน่ืองจากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาศไปเป็นนิสิตฝึกงานอยู่ท่ีบริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอ

รี (ประเทศไทย) จ ากดั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดั ชลบุรี ในภาคส่วนงานของแผนก Warehouse ท่ี

มีหนา้ท่ีในการตรวจเช็คความถูกตอ้งของสินคา้ขาเขา้และออก และคอยบนัทึกขอ้มูลว่ามีสินคา้ใดถูกน าเขา้

และออกไปบา้งนอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีในการเบิกสินค้าให้กับแผนกอ่ืน ๆเช่น ช้ินส่วนอะไหล่ซ่อมแซม

เคร่ืองจกัร ยา สารเคมีต่าง ๆ ซ่ึงในระบบของการเบิกของใหแ้ผนกๆอ่ืน ๆนั้นในปัจจุบนัยงัเป็นการเบิกสินคา้

โดยการใช้รูปแบบ Manual ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดและเกิดความล่าช้าในการเบิกสินคา้และตดัสินคา้เพราะ

จะตอ้งท างานซ ้ าซ้อน ซ่ึงผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการด าเนินงานในส่วนน้ีโดยจะปรับเปล่ียน

รูปแบบการท างานในส่วนของการเบิกของแผนก Warehouse จากระบบ Manual ให้กลายเป็นระบบ

คอมพิวเตอร์โดยระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยเร่ืองของความถูกตอ้งของการเบิกของและความรวดเร็วลดการ

ท างานซ ้าซอ้นและจะท าใหก้ารด าเนินงานในส่วนน้ีมีความรวดเร็วยิง่ขึ้น 

 ซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาของการเบิกของแบบ Manual ท่ีดีท่ีสุดคือการเปล่ียนรูปแบบการท างาน

โดยใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า ระบบ Withdraw Picking Online (WPO) จะช่วยลดระยะเวลาการ

ด าเนินงานและลดความผิดพลาดของการท างานของแผนกอ่ืน ๆท่ีต้องการจะเบิกสินค้าจากแผนก 

Warehouse ไดเ้ป็นอย่างดีซ่ึงองคก์รมีการเปล่ียนระบบจาก Manual มาเป็นระบบคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่ก็

จะท าให้การท างานรวดเร็วและแม่นย  ามากยิ่งขึ้น และปัจจยัน้ีจะเป็นปัจจยัส าคัญท่ีท าให้องค์กรก้าวไป

ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

 ระบบ Withdraw Picking Online (WPO)  

 - เป็นระบบการเบิกของออนไลน์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้แทนระบบการเขียนด้วยมือ  

  - โดยปกติการท างานเวลาเบิกสินคา้จะตอ้งใชใ้บสีในการเบิกสินคา้โดยจะแบ่งใบสีให้กบั 3 บุคคล 

จะมี แผนกท่ีเบิกสินคา้, แผนก Warehouse และ แผนก บญัชี ซ่ึงระบบ  WPO จะมาท าให้การเบิกสินคา้ท า

ผา่นระบบเป็นขอ้มูลแบบอิเลก็ทรอนิกส์นอกจากจะลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มความถูกตอ้งของการ

ท างานยงัช่วยลดในเร่ืองของการใชก้ระดาษอีกดว้ย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพรวมของระบบ Withdraw Picking Online 

 หลงัจากน าระบบ Withdraw Picking Online มาช่วยในการด าเนินงานเบิกสินคา้ภายในแผนก 

Warehouse ท าใหไ้ดผ้ลของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาการด าเนินงานของระบบดว้ยระบบ Withdraw Picking Online (WPO) 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน เวลา/นาที หมายเหตุ 
1 ระยะเวลาในการกรอกขอ้มูลลงในระบบเพื่อจะเบิกสินคา้ใชเ้วลาอยูท่ี่ 3 - 
2 ระยะเวลาท่ีใชส้ าหรับยนืยนัรายการและตรวจสอบรายการใชเ้วลาอยูท่ี่ 2 - 
3 สินคา้รอรับการอนุมติัจากหวัหนา้แผนกหรือผูท่ี้สามารถใหก้ารอนุมติัได้ 5 ระยะเวลาอาจ

ไม่คงท่ี 
4 เดินไปรับของท่ีแผนก Warehouse ระยะเวลาเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 3 - 
5 แผนก Warehouse มอบของใหใ้ชร้ะยะเวลา 2 - 
6 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลระยะเวลาอยูท่ี่ 2 - 
7 ถา้หากมีขั้นตอนของการกรอกขอ้มูลผิดพลาดเพิ่มเวลา +3 ระยะเวลาอาจ

ไม่คงท่ี 
 ระยะเวลาการด าเนินงานรวมโดยประมาณ 17-20  



 การน าระบบ Withdraw Picking Online (WPO) มาใชมี้ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือมีการด าเนินงานท่ีรวดเร็วขึ้น

จากรูปแบบการเบิกโดยใชร้ะบบ Manual มาใชรู้ปแบบระบบคอมพิวเตอร์ WPO ท าให้เห็นผลลพัธ์ว่ามีการ

ลดระยะเวลาการท างานลงถึง 6 นาที โดยประมาณ โดยระบบ Manual ใช้เวลาอยู่ท่ี 23-26 นาที และระบบ

คอมพิวเตอร์ WPO ใชเ้วลาอยูท่ี่ 17-26 นาที 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงแผนผงัระยะเวลาการด าเนินงานของระบบ WPD 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 งานวิจยัไดมี้การด าเนินงานโดยใช้แนวคิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน Human error มาประยกุตเ์พื่อ

หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาและน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศมาประยุกต ์และน า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานในกระบวนการเบิกสินค้าออนไลน์ โดยใช้ระบบ 

Withdraw Picking Online (WPO) ในการเบิกสินคา้ จากคลงัสินคา้ บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอ

รี (ประเทศไทย) ) จ ากดั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดั 

 ผลวิจยัพบว่า การด าเนินงานในรูปแบบของกระบวนการเบิกสินคา้จากคลงัสินคา้โดยใช้ระบบ 

WPO สามารถช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานลงจากรูปแบบการเบิกของแบบ Manual ได้ถึง 6 นาที

เน่ืองจากการเบิกสินคา้รูปแบบใหม่ช่วยลดการท างานซ ้าซอ้นของการเบิกสินคา้ลงโดยการกรอกขอ้มูลลงใน

ระบบคอมพิวเตอร์ไม่จ าเป็นจะตอ้งด าเนินงานซ ้ าเหมือนกบัรูปแบบเก่าท่ีจะตอ้งน าใบเบิกสินคา้มาตดัลงใน

ระบบอีกรอบท าให้เสียเวลาและยงัมีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจาก Human error ดงันั้นรูปแบบการเบิกของ WPO จึง

มีส่วนช่วยพฒันาระบบองคก์รใหมี้การท างานท่ีแม่นย  าและรวดเร็วขึ้น 6 นาทีหรือลดลง 27 % 



6. กติติกรรมประกาศ 

 โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงงานท่ีไดใ้ห้ค  าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนโครงงานเล่มน้ี

เสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

 ขอขอบคุณรุ่นพี่จากบริษทั บริษทั เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
แผนก Warehouse ท่ีช่วยแนะน าแนวทางการท าโครงงาน 
 สุดทา้ยขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีช่วยให้ค  าแนะน าดี ๆ เก่ียวกับการท าโครงงานช้ินน้ี จนท าให้
โครงงานส าเร็จลุล่วงไปได ้
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