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บทคดัย่อ (ABSTRACT) 

 การศึกษาวจิยัครั- งนี- มีวตัถุประสงคเ์พื<อเพิ<มประสิทธิภาพการคน้หาบตัรคุมของสินคา้ที<อยูใ่น

คลงัสินคา้ เพื<อใหล้ดระยะเวลาที<เสียไปโดยเปล่าประโยชน ์และเพื<อใหเ้กิดประสิทธิภาพที<สูงสุดขึ-น โดยทาง

ผูว้จิยัได ้ตรวจสอบและเรียนรู้วธีิการทาํงาน พบวา่ สาเหตุที<ทาํใหก้ระบวนการขั-นตอนการดาํเนินงานขาด

ประสิทธิภาพ คือ การจดัการบตัรคุมสินคา้ หรือการบนัทึก ยอดคงเหลือ ใชเ้วลาในการทาํนาน เนื<องดว้ยไม่มี

เทคโนโลยใีนการช่วยคน้หา ส่งผลใหมี้ระยะเวลาใน การทาํงานที<เพิ<มมากขึ-นและมีการทาํงานที<ซํ- าซอ้น โดยใน

การทาํวจิยั เริ<มจากการศึกษากระบวนการทั-งหมดอยา่งละเอียด ปรับปรุงส่วนที<บกพร่อง ในขั-นตอนการ

ปฏิบติังาน พร้อมทั-งสร้างเครื<องมือใหม่เพื<อช่วยลดการทาํงานของพนกังาน รวมถึงเพิ<มความสามารถและ

ประสิทธิภาพการคน้หา ใหดี้ยิ<งขึ-น 

ผลจากการศึกษาการประสิทธิภาพการคน้หาบตัรคุมของสินคา้ที<อยูใ่นคลงัสินคา้ของพนกังานแผนก

กองพสัดุและบริการ ไดค้น้พบวธีิประหยดัเวลาในการทาํงาน โดยทาํการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการลดการสูญเสีย

จากกระบวนการทาํงาน ร่วมกบัโปรแกรมคน้หา จึงทาํใหมี้ค่าเฉลี<ยเวลาของ KPI ของพนกังานแผนกกองพสัดุ

และบริการ บตัรคุมแบ่งออกเป็น Y ประเภท คือ วสัดุสาํนกังาน การคน้หาดว้ยแนวคิดใหม่ ลดเวลาจากการคน้หา

แบบเดิมได ้Z.\Y นาทีหรือร้อยละ ]\.]^ ในส่วนของประเภทเครื<องมือช่าง การคน้หาแบบใหม่สามารถลดเวลา

จากการคน้หาแบบเดิมไดถึ้ง _`.__ นาที หรือร้อยละ `Y.a ซึ< งแนวคิดใหม่นี-  เร็วกวา่การคน้หาดว้ยโปรแกรมแบบ

ปกติ ถึง b._ นาที หรือร้อยละ Yb._ ในหมวดหมู่วสัดุและสาํนกังาน และลดลง__._b นาที หรือร้อยละ ]`.b` ใน

หมวดเครื<องมือช่าง โดยวธีิการใหม่ทั-งสองนั-นต่างกช่็วยลดระยะเวลาในการทาํงานใหก้บัพนกังานแผนกกอง

พสัดุและบริการไดอ้ยา่งมาก ซึ<งส่งผลใหท้าํงานไดมี้ประสิทธิภาพ ภาระงานนอ้ยลง 

2.บทนํา(INTRODUCTION) 

ในปัจจุบนัคลงัสินคา้นั-น มีความสาํคญัอยา่งมาก ต่อระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานของ แต่ละองคก์ร 

ซึ< งเป็นสถานที<ที<มีไวพื้<อ จดัเกบ็สินคา้ระหวา่งจุดต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต จดัส่ง ซึ< งเห็นไดว้า่การจดัการ

ระบบสินคา้คงคลงั มีบทบาทสาํคญัในการทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ และหนึ<งในสิ<งสาํคญัในการจดัการคลงัสินคา้ 



คือ การปรับยอดของสินคา้คงเหลือ หลงัจากที<สินคา้นั-นไดถู้กส่งออกไป ระบบจะตอ้งมีการตดัยอดสินคา้ที<

เหลืออยูใ่หเ้ป็นปัจจุบนั ซึ< งเป็นกิจกรรมสนบัสนุนที<ทาํใหก้ารรับสินคา้ การจดัจ่ายสินคา้ และทาํใหก้ารตรวจเชค็

ภายหลงั สะดวก รวดเร็ว ทาํใหป้ระหยดัเวลาและ ลดการทาํงานซํ- าซอ้นอีกดว้ยแต่ปัจจุบนั การท่าอากาศยานอู่

ตะเภา ที<อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ หน่วยงานราชการ ซึ< งมีระบบการจดัการคลงั ที<ลา้หลงั ไม่มีระเบียบ และไม่มี

การจดัการที<ดีพอ ซึ<งทาํใหเ้กิด ปัญหาความล่าชา้ และเพราะงบที<จาํกดั ทาํใหไ้ม่มีเครื<องยงิบาร์โคด้ ทาํใหย้อด

สินคา้ไม่ถูกตดัโดยอตัโนมติั จาํเป็นตอ้งใชแ้รงคน ในการแกไ้ข ปรับยอดของสินคา้ต่าง ๆ โดยการเขียนใส่ สิ<งที<

เรียกวา่บตัรคุมพสัดุ ซึ< งใชเ้วลานานมาก ในการหา และมีโอกาสผดิพลาดได ้สูงมาก จึงเป็นการเสียเวลาไปโดย

เปล่าประโยชน ์เพราะไม่มีการใชเ้ทคโนโลยใีดรวมกบัการคลงัเลย ทาํใหก้ารตดัยอดบตัรคุมแต่ละครั- ง จะตอ้ง

พึ<งพาเจา้หนา้ที<คลงัเท่านั-น ซึ< งทาํใหเ้กิดปัญหา ในกรณีที<เจา้หนา้คลงัไม่อยู ่และยงัเพิ<มภาระงานที<ไม่จาํเป็นอีก

ดว้ย ซึ< งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการและแกไ้ข 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW ) 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาขความสาํคญัและกระบวนการของการบริหารจดัการงานพสัดุ ซึ< งเป็นจุดเริ<มตน้ของการ

ทาํวจิยันี-  

ระพพิรรณ ชื)นสุนทร (2540, 15-16) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ การแจกจ่ายพสัดุ หมายถึง การนาํพสัดุ

มาแจกจ่ายใหผู้ใ้ชภ้ายในหน่วยงานไดท้นัเวลาในปริมาณที<ถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ที<พสัดุจะ ดาํเนินการดว้ยการวาง

หลกัเกณฑ ์กาํหนดวนัและเวลาสาํหรับเบิกพสัดุ ซึ< งจะตอ้งคาํนึงถึงความ ตอ้งการของผูใ้ช ้ดงันั-น หน่วยงาน

จะตอ้งมีการวางแผนการจดัหาพสัดุใหต่้อเนื<องกบัผูใ้ช ้การ แจกจ่ายใหก้บัผูใ้ชต้อ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นและ

ความประหยดั โดยมีการควบคุมใหเ้ป็นไปตาม ความเป็นจริงและตอ้งคาํนึงถึงอยูเ่สมอวา่พสัดุที<จดัหามานั-น

ไดม้าจากเงินงบประมาณที<ไดรั้บ จดัสรร การแจกจ่ายพสัดุจึงตอ้งลงบญัชีหรือลงทะเบียนรับ-จ่าย 

เสริมสุข ชลวานิช (2544, 181) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการควบคุมพสัดุไวว้า่ การควบคุมพสัดุนั-น 

เพื<อเป็นแนวทางในการคาดคะเนราคาของหน่วยงานที<ทราบล่วงหนา้วา่มีผู ้นิยมใชอ้ะไรมากที<สุดในปัจจุบนั 

อนาคต รวมทั-งเพื<อใหมี้พสัดุเพียงพอตามความตอ้งการสนบัสนุน การปฏิบติังาน ใหบ้รรลุเป้าหมายที<วางไว ้

โดยในการควบคุมพสัดุเพื<อใหเ้พียงพอในการจ่ายใหผู้ ้มาขอเบิก แบ่งได ้4 ประเภทคือ 1) การควบคุมการจดัหา

2) การควบคุมการเกบ็รักษาพสัดุ 3) ให้สามารถเข้าถงึพสัดุได้โดยรวดเร็ว 4) สามารถคุ้มครองต่อพสัดุได้ดทีี)สุด 

สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) วจิยัเรื<อง การเพิ<มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั กรณีศึกษา 

ภูมิไทย คอมซีส จาํกดั สาเหตุที<ทาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินคา้คงคลงัปริมาณสูง



มาก คลงัสินคา้มีวธีิการจดัเกบ็และจดัวางไม่เหมาะสมและกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ใหช่้างใชเ้วลานานและมี

ขอ้ผดิพลาดสูง หลงัจากที<ไดมี้การวเิคราะห์ถึงปัญหาที<เกิดขึ-น การบริหารและการจดัการคลงัสินคา้ของ บริษทั

ภูมิไทยคอมซีส จาํกดั จากการเสนอแนะวธีิการแกไ้ข และดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเป็น]ผลการทดลองมาตลอด

พบวา่ กระบวนการทาํงานใหม่ทาํใหมี้ความรวดเร็วในการทาํงานมากขึ-น ระยะเวลาในการทาํงาน ลดลง ความ

ผดิพลาดนอ้ยลงและก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่สินคา้นอ้ยลงดว้ย  มีการจดัทาํ Stock Card และแบบฟอร์มสาํหรับ

การตรวจนบัสินคา้และการจดัเกบ็สินคา้มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง เพื<อปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้

ขึ-นไดอ้ยา่งต่อเนื<อง จากการปรับปรุงการบริหารและจดัการคลงัสินคา้ในครั- งนี-  ทาํใหท้ราบถึงมูลค่าของตน้ทุนที<

จมอยูใ่นคลงัสินคา้  

F.วธีิการทาํวจิยั ( RESEARCH METHODOLOGY) 

 หลงัจากผูว้จิยัทาํการทบทวนวรรณกรรมแลว้จึง ศึกษาขั-นตอนกระบวนการสั<งจ่ายสินคา้ 

ไปจนถึง ปรับยอดบตัรคุมสินคา้ โดยไดท้าํการศึกษาขั-นตอนต่างๆ ซึ<งทาํการรวบรวมขอ้มูลจาก การศึกษา

กระบวนการทาํงานภายในแผนกรวมถึงสอบถามพนกังานในแผนก  ซึ< งสามารถวเิคราะห์ไดก้ระบวนการดงันี-  

    
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ศึกษากระบวนการทาํงานของบตัรคุม	

จดัทาํเครื9องมือมาช่วยแกปั้ญหา 

หาขอ้บกพร่องของกระบวนการ 

วเิคราะห์ความสูญเปล่า 

วดัผลลพัธ์ดว้ย KPI 

หาสาเหตุของความสูญเปล่าในขัOนตอน 

สรุปผลการดาํเนินงาน 



".ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 เวลาที<ใชค้น้หาบตัรคุม (วนิาที) 

วสัดุสาํนกังาน เครื<องมือช่าง 

วธีิแรก วธีิที<สอง วธีิใหม่ วธีิแรก วธีิที<สอง วธีิใหม่ 

คนที< _ 1067 746 615 1820 1583 849 

คนที< Y 1028 867 642 1766 1521 871 

คนที< b 978 866 653 1630 1342 727 

คนที< ] 1144 810 618 1712 1532 838 

รวมเฉลี<ย 1054.25 822.25 632 1732 1494.5 821.25 

 จากผลการศึกษา พบวา่การคน้หา เวลาที<ใชใ้นการคน้หาบตัรคุมนั-น แตกต่างกนัออกไปตาม บุคคล และ

วธีิที<ใชค้น้หา ซึ< งมี b วธีิ คือ _.วธีิคน้หาดว้ยมือ Y.วธีิคน้หาดว้ยโปรแกรม b.วธีิคนหาดว้ยโปรแกรมช่วยที< ผา่น

การประยกุตแ์นวคิดลดการสูญเสียแลว้ โดยเฉลี<ยแลว้ พนกังานแผนกกองพสัดุและบริการ ใชเ้วลาในการคน้หา 

บตัรคุมวสัดุหมวดสาํนกังาน ดว้ยวธีิแรก ไป _\`].Y` วนิาที ดว้ยวธีิที< Yใชเ้วลาไป ^YY.Y` วนิาที และวธีิใหม่ใช้

เวลาไป �bY วนิาที ในขณะที<ใชเ้วลาในการคน้หา บตัรคุมหมวดเครื<องมือช่าง ดว้ยวธีิแรก ใชเ้วลาเฉลี<ยไป _ZbY 

วนิาที วธีิที<สอง _]a].` วนิาที และวธีิที<สาม ใชเ้วลาไปเพียง ^Y_.Y` วนิาที ซึ< งจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ วธีิที<สอง 

และวธีิใหม่ สามารถทาํใหก้ารคน้หาบตัรคุมพสัดุทาํไดเ้ร็วขึ-น ประหยดัเวลามากขึ-น 

5.อภปิรายผลและสรุปผลวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการศึกษาการเพิ<มประสิทธิภาพการคน้หาบตัรคุมสินคา้ในครั- งนี-ทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงหลกั 

ทฤษฎีแนวทางและขั-นตอนการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ-น โดยเฉพาะการสร้างเครื<องมือคน้หา ที<

สามารถประหยดัเวลาไดม้าก รวมถึงแนวคิดเกี<ยวกบัการ ลดการสูญเสียจากกระบวนการทาํงานของพนกังาน

แผนกกองพสัดุและบริการ ที<สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น กระบวนการทาํงานเพื<อใหมี้ความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ-น เมื<อเปรียบเทียบดา้นเวลาในการคน้หาใบสั<งจ่ายทั-ง Y ประเภทของพนกังานแผนกกองพสัดุ

และบริการ ที<ลดลง 

จากการเปรียบเทียบค่า KPI ของพนกังานแผนกกองพสัดุและบริการจะแสดงใหเ้ห็นแนวคิดการ 

ลดการสูญเสียจากกระบวนการทาํงานสามารถลดเวลาเฉลี<ยในการคน้หาบตัรคุมในหมวดวสัดุสาํนกังานไดเ้ร็ว

กวา่แบบนบัดว้ยมือ ]\.]^% และเร็วกวา่แบบใชโ้ปรแกรม Yb._% ในส่วนของการคน้หาบตัรคุมหมวดเครื<องมือ

พนกังานแผนก 

กองพสัดุและ

บริการ 



ช่าง สามารถคน้หาไดเ้ร็วกวา่ แบบนบัดว้ยมือ `Y.a^% และเร็วกวา่แบบใชโ้ปรแกรม ]`.b`% ได ้20.35% ดงันั-น

แนวคิด นี- จึงเป็นแนวทางในการช่วยลดตน้ทุนดา้นต่าง ๆ ในองคก์รไดดี้ เช่น ตน้ทุนดา้นเวลา ตน้ทุน บุคลากร 

เป็นตน้ ซึ< งสิ<งเหล่านี-จะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพมากขึ-น ทาํใหก้ารหกับตัรคุมเป็นเรื<องที<

ง่ายขึ-น ไม่จาํเป็นตอ้งพึ<งเจา้หนา้ที<คลงัเพียงอยา่งเดียว และทาํใหไ้ม่เกิดกระบวนการทาํงานที<สูญเปล่า 

 

Y.กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานวจิยัฉบบันี-ประสบผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี เนื<องดว้ยความช่วยเหลือของอาจารย ์กวพีล 

สวา่งแผว้ผูเ้ป็นอาจารยที์<ปรึกษาในวชิาสหกิจศึกษา ซึ< งท่านไดใ้หค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน ์อยา่งยิ<งในการทาํวจิยั  อีกทั-งยงัช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ที<เกิดขึ-นระหวา่งการดาํเนินงานตั-งแต่เริ<มตน้ 

จนถึงสาํเร็จงานทางผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ว้ยคความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี-  

ขอขอบคุณการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พทัยา และผูป้ฏิบติังานใน การท่าอากาศยาน

นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พทัยา ทุกๆท่านที<ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ ความรู้ คาํแนพนาํต่างๆ รวมถึงใหข้อ้มูล

สาํคญัในการเพิ<มประสิทธิภาพการหกับตัรคุมของสินคา้ เพื<อความสมบูรณ์ของงานวจิยัตั-งแต่เริ<มตน้จนเสร็จสิ-น 

สุดทา้ยนี-ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที<เปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาเล่าเรียน คอย

สนบัสนุน ตลอดจนใหก้าํลงัใจผูว้จิยัเสมอมา จนสาํเร็จการศึกษา 
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