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บทคัดยอ
ความผิดพลาดในการทํางานของคน การพลั้งเผลอในการทําผิดขั้นตอน การตรวจนับ และการละเลยไม
ปฏิบัติตามขั้นตอน ลวนแลวเปนความผิดพลาดมาจากการทํางานของผูปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ใน
งานวิจัยนี้การปรับปรุงกระบวนการบรรจุและจัดเก็บภายในคลังสินคาดวยระบบคิวอาร เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็ บ
ขอมูลในกระบวนการบรรจุและจัดเก็บในคลังสินคาลดความผิดพลาดในการทํางานลงของบริษัทผลิตอาหาร พบวา
การปฏิบัติงานการประมวลผลดวยการเขียนเอกสารของพนักงานสงผลใหเกิดความลาชา และเกิดความผิดพลาดใน
การทํางาน โดยสาเหตุสวนใหญจะเกิดจากการทํางานของพนักงานในการบันทึกเอกสารและการพิมพขอมูลเขาสู
ระบบคลังสินคา มีการใชเอกสารในปริมาณมาก และสิ้นเปลืองคาใชจายของทางโรงงาน โดยในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดมี
การนําหลักเทคนิคการคิดวิเคราะหการปรับปรุงแบบ ECRS มาวิเคราะหเพื่อลดขั้นตอนการทํางานของพนักงานที่
ซ้ําซอนในการทํางานที่เกิดขึ้น และออกแบบการทํางานใหพนักงานใชอุปกรณเสริมลดการตรวจนับดวยคนโดยใชกับ
อุปกรณคอมพิวเตอรพกพา (Hand held) และระบบคิวอารโคดในการตรวจนับสินคาและการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลในระบบคลังสินคา ซึ่งจากการทดลองใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา โดยไดนําโปรแกรมในการตรวจนับ
สินคาและจัดเก็บขอมูลเขามาใชงาน ซึ่งจะทําการทดลองตรวจนับสินคากับสินคาทดลองจํานวน 416 กลอง เปน
สินคาที่ สงให กับลูกคาจากนั้นนํ าขอมู ลมาเปรียบเทียบกั บระบบคลังสินคาแบบเดิ ม พบวา อุ ปกรณ คอมพิ วเตอร
พกพา สามารถลดความผิดพลาดไดจริง ซึ่งจากการทดลองไมพบความผิดพลาดจากการตรวจนับสินคาทดลอง ขอมูล
ตรวจนับและขอมูลในระบบคลังสินค าถูกตอง 100 เปอร เซ็นต และเวลาในการตรวจนั บสินคาขาเขาจั ดเก็ บใน
คลังสินค าแบบปจจุบันใชเวลาอยู ที่ 286.8 นาที และหลังการปรับปรุงโดยใชอุปกรณคอมพิ วเตอรพกพา (Hand
held) ใชเวลาอยูที่ 204.3 นาที ซึ่งเวลาจะลดลงเหลือ 82.5 นาที หรือเวลาลดลงจากเดิม 28.8 เปอรเซ็นต ซึ่งทําให
กระบวนการในการตรวจนับสินคาและจัดเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ความผิดพลาดของคน คิวอารโคด คอมพิวเตอรพกพา คลังสินคา
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Abstract
Human errors, unawareness of following working steps or neglecting were the cause
from the human errors. This article describes an improvement of Quick-Response (QR) system
in the inventory to develop a data storage system in the packing process and cold storage
storing process and reduce working errors in Food Company. The present study showed that
cold storage process was generally done by manual processing with writing documents which
causes working delays and errors. The most effective cause is workers documents recoding
and entering data into cold storage database system (BPCS). Furthermore, a large number of
bills were used which is a numerous costs. In this study, ECRS technique was used to analyze
the processes and designed new working processes with handheld mobile computer and QR
code system for product checking and data storage system development. According to the
experiment of using handheld mobile computer with software in product checking, 416
cartons of the product sending to customer were the samples for this experiment. The
checked data will be compared with the data input by the present working process. It is found
that the handheld mobile computer is useable, there were no errors detected comparing with
BPCS system was 100 percent accurate. In addition, the checking time of the coming products
is 286.8 minutes in present, after the development by handheld mobile computer the
checking time is 204.4 minutes which decreased 82.5 minutes equivalent to 28.8 percent
which increase the process efficiency.
Keywords : Human Errors, Quick-Response (QR) code, handheld mobile computer, Inventory

1. บทนํา
พฤติ กรรมของมนุ ษย มีความซับ ซอ นเช นเดีย วกับ เครื่อ งมือ และกระบวนการหลายอย างที่จะตอ งมี การ
วิเคราะหในเชิงลึก ความผิดพลาดของมนุษย (Human Error) อาจจะนิยามไดวาเปน "การกระทําที่ดําเนินการ
โดยมนุษยที่สงผลใหเกิดเปนสิ่งที่แตกตางกวาที่คาดไว." หรือ อาจหมายถึง "การกระทําใด ๆ ของมนุษยหรือการ
ละเลยที่จะทําสงผลใหเกิดความเสียหายหายในระบบ"[1] เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในการทํางาน สาเหตุหนึ่งที่
มักจะพบอยูเสมอ คือเกิดจากความผิดพลาดของคน[2] นอกเหนือไปจากความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดจากความ
ผิดพลาดของกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักร หรือการจัดการที่ไมเหมาะสม ซึ่งที่กลาวมาก็ลวนเกี่ยวของกับคน
เชนเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึงลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดจากคน รวมถึงสาเหตุ และ
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แนวทางในการปองกัน จะชวยใหสามารถลดปญหาทั้งที่เกิดขึ้นแลว และที่อาจจะเกิดขึ้นใหลดลงได ซึ่ง ปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน อาจเกิดขึ้นจากหลายปจจัย [3,4,5] อาทิ เชน การฝกอบรม
ทักษะ ประสบการณ แรงจูงใจ ทัศนคติในการทํางาน สภาวะทางอารมณ วัฒนธรรมในการทํางาน บุคลิกภาพ
ความรูในงาน สุขภาพรางกาย หรืออาจเกิดจากลักษณะของปจจัยแวดลอม [6] เชน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ
ความชื้น คุณภาพอากาศ แสงสวา ง เสียง ความสั่ นสะเทือ น ความสะอาด ชั่วโมงการทํ างาน ชั่ วโมงพัก การ
หมุนเวียนกะการผลิต ความพรอ มใช ของเครื่ องมื อพิเศษ อุ ปกรณ ระดับ ของพนัก งาน การจัดโครงสรา งของ
องคกร อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร นโยบายการบริหารงาน ปจจัยจากความกดดันที่เกิดขึ้นใน
การทํางาน ซึ่งสงผลกระทบตอการทํางานของพนักงาน [7,8] อัน ไดแก สภาพการทํางานที่สภาพการทํางานที่
เสี่ยงอันตราย ความเรงรีบในการทํางาน ความผิดพลาดในการทํางาน ความเครียดเปนเวลานาน ความเมื่อยลา
การเคลื่อนไหวในพื้นที่จํากัด การเคลื่อนไหวในลักษณะทําซ้ํา การถูกรบกวนเปนระยะ ๆ การออกแบบการทํางาน
ที่อาจสงผลตอความผิดพลาดในการทํางานของมนุษย [9] เปนตน
บริษัทแปรรูปชิ้นสวนไกสดแชเย็นและแชแข็ง รวมไปถึงชิ้นสวนไกปรุงสุกของกําลังการผลิตแตละวันจะ
ถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑไกแชแข็ง ซึ่งในกระบวนการแปรรูปนี้ เนื้อไกจะถูกบรรจุลงถุงและเขาเครื่องไลอากาศ
กอนนําเขาหองแชแข็ง ตามเวลาที่กําหนด จากนั้นเนื้อไกแชแข็งจะถูกลําเลียงมาบริเวณหองบรรจุสินคาลงกลอง
(Carton Pack Area) เพื่อบรรจุสินคาลงในกลองกระดาษ กอนที่จะนําไปเก็บรักษาในคลังสินคาสําเร็จรูปและรอ
ส งสิ น ค า ให ลู ก ค า ต อ ไป หลั งจากที่ ไ ด เข า ไปสํ า รวจและศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ทํ า ให พ บป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการบรรจุสินคา (Packing) และภายในคลังสินคาสําเร็จรูป (Cold Storage) โดยปญหาที่เกิดขึ้นจะเปน
ในเรื่องการตรวจนับสินคาและการจัดเก็บขอมูล ซึ่งในการจัดเก็บเอกสารกระดาษนั้นเกิดปญหาในเรื่องเอกสาร
ชํารุด สูญหาย หรือมีการบันทึกขอมูลซ้ําซอน อีกทั้งพนักงานที่รับผิดชอบในการบันทึกขอมูลยังมีภาระงานอื่นๆ
ปญหาดั งกลา วนี้ทํา ใหเกิ ดความผิดพลาดและเกิ ดความลาชา ในการทํางาน และอีก ปญหาที่พบจะเปน การใช
ปริมาณเอกสารจํานวนมาก สงผลใหสิ้นเปลืองคาใชจายของทางบริษัท ซึ่ งจากการศึกษาพบวาในกระบวนบรรจุ
สินคาและจัดเก็บสินคาในคลังสินคาสําเร็จรูป กอนจะกระจายสินคาสูลูกคา การตรวจนับและการจัดเก็บขอมูล
สินคาจึงมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากกิจกรรมภายในคลังสินคาไมวาจะเปนการรับสินคาเขาคลัง การจัดเก็บ
ดูแลสินคาภายในคลัง จนกระทั่งจายสินคาใหกับลูกคาซึ่งกิจกรรมเหลานี้ลวนเชื่อมโยงกับตนทุนของบริษัททั้งสิ้น
ทั้งในดานตนทุนพนักงาน ตนทุนสินคาที่อาจเกิดความเสียหายหากไมไดรับการดูแลที่ดี โดยเฉพาะสินคาประเภท
อาหารที่มีอายุสินคาที่จํากัด ยิ่งตองไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางมาก จึงมีแนวคิดที่จะลดความผิดพลาดการ
ทํางานของพนักงานโดยการปรับลดขั้นตอนและออกแบบอุปกรณ เสริมใหการทํางานของมีความผิ ดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนนอยลงโดยออกแบบระบบจัดเก็บขอมูลในกระบวนการบรรจุและจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา โดย
ใชเทคโนโลยีคิวอารโคด (QR Code) ขึ้น เพื่อใชในการตรวจนับขอมูลและจัดเก็บขอมูลภายในระบบคลังสินคา
ใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 1 การออกแบบการทํางานที่อาจสงผลตอความผิดพลาดในการทํางานของมนุษย [9]

2. วิธกี ารวิจัย (Methodology)
งานวิจัยนี้ไดทําการปรับปรุงกระบวนการบรรจุและจัดเก็บภายในคลังสินคาดวยระบบคิวอารโคด โดยมี
วิธีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ จากรูปที่ 2 แสดงแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานโดยจะนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการ
แก ไขปญ หา การเกิ ด ความลา ช าในกระบวนการบรรจุ แ ละจัด เก็บ สิน ค าภายในคลังสิน ค าสํ าเร็ จรู ป (Cold
Storage) โดยใชหลักการพาเรโตในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา จากนั้นนําผลการวิเคราะหสาเหตุไปออกแบบ
วิธีการปรับปรุงดําเนินการแกไขปญหา เปรียบเทียบผลกอนและหลังการดําเนินการแกปญหา และสรุปผล
2.1 วิเคราะหสภาพปญหาที่จะทําการแกไข
ผูวิจัยไดนําแผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) มาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหา เนื่องจาก
แผนภูมินี้ สามารถแสดงใหเห็นขนาดของปญหาและเพื่ อจัดลํา ดั บความสําคัญ หลักการของพาเรโตนั้ นใชหลั ก
20/80 สวนนอย 20 % จะเปนสวนสําคัญ อีก 80 % จะเปนสวนไมคอยสําคัญ เชนมีปญหาอยู 20 % เทานั้นที่
สรางความเสียหายสวนใหญใหกับกระบวนการจึงตองแกไขปญหา ในสวนนั้นกอน
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ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินคา
วิเคราะหสภาพปญหาที่จะทําการแกไข
ออกแบบการทํางานดวยระบบคิวอารโคด
ดําเนินการปรับปรุงและวิเคราะหผลการปรับปรุง
สรุปผลการปรับปรุง
รูปที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
2.2 การเก็บขอมูลทดลอง
สินคาทดลองคือเนื้ออกลอกหนังและเนื้อนองสะโพกไก จํานวน 416 กลอง เก็บขอมูลเบื้องตนของ
สินคาไดแก ผลิตภัณฑ (Product), ปริมาณ (Quantity) กระบวนการผลิต (Routing) เวลา (Time) และสินคา
อื่นๆ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่ตองทราบกอนที่จะทําการทํางานจากนั้น นําขอมูลที่ไดไปเขียนแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห การทํางานแตละขั้นตอนหาคอขวดในกระบวนการทํางาน
โดยทําการทดลองในการตรวจนับสินคาดวยอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา โดยในการทดลองจะสามารถวัดคาความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจนับและการบันทึกขอมูลเขาระบบคลังสินคาไดวา สินคาที่ถูกจัดเก็บภายในคลังสินคา
สํ า เร็ จ รู ป จากการตรวจนั บ ด ว ยอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร พ กพา ตรงกั บ ข อ มู ลในระบบคลั งสิ น ค า หรื อ ไม เพื่ อ
เปรียบเทียบกระบวนการทํางานระหวางกอนและหลังการปรับปรุงทั้งในดานความถูกตองของขอมูลและเวลาที่ใช
ในกระบวนการรวมไปถึงตนทุนทั้งหมดที่ใช

3. ผลการดําเนินการทดลอง
จากการศึกษาระบบคลังสินคาในกระบวนการบรรจุและจัดเก็บภายในคลังสินคา พบวายังมีความผิดพลาด
จากการบั นทึ กข อมู ลเข าในระบบคลั งสิน คา และมี การใช เอกสารในการบั นทึ กข อ มูลเป น จํา นวนมาก ทํา ให
สิ้นเปลืองคาใชจายของทางโรงงาน ปจจุบันกระบวนการทํางานของระบบคลังสินคาสําเร็จรูป มีการใชเอกสาร
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เปนจํานวนมากในการบันทึกรายการสินคา โดยภายในกระบวนการบรรจุสินคามีการทํางานทั้งหมด 9 ขั้นตอน
และมีพนักงานในการทํางาน 7 คนตอกะ ผูวิจัยพบวาการใชเอกสารในการคียขอมูลเขาสูระบบคลังสินคา ทําให
เกิดความผิด พลาดในการทํางานของพนักงานในการเขียนเอกสารและคี ยขอมู ลเขาระบบคลังสิน คา จากการ
สํารวจสภาพการทํางานปจจุบัน สามารถแสดงการไหลของกระบวนการทํางานภายในแผนกบรรจุสินคาไปจนถึง
การจั ดเก็ บ สิ นค า สํ า เร็ จ รู ปด ว ยแผนภู มิก ารไหล พบว ากระบวนการนี้ ใ ช เวลาทั้ งสิ้น 286.8 นาที นอกจากนี้
ขอผิดพลาดหรือการรอคอยที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ พบวาพนักงานมีการเขียนเอกสารผิด ทําใหตองเสียเวลา
ในการแกเอกสารใหถูกตองกอนที่จะนําสินคาที่บรรจุเสร็จแลวสงไปยังคลังสินคาเพื่อจัดเก็บตอไปผลการวิเคราะห
สภาพปญหาจากการสํารวจสาเหตุของป ญหาในดานความผิด พลาดที่เกิดขึ้นออกมาเปน 2 ปญหาหลักคือ 1.
พนักงานในแผนกบรรจุสินคาเขียนเอกสารสงสินคาผิดพลาดจากการเขียนปริมาณสินคาผิดเปนจํานวนมาก 2.
พนักงานธุ รการแผนกคลังสิน คาสํ าเร็ จรูป บันทึ กขอ มูลเข าระบบคลังสิ นคา ผิดพลาดจากการบั นทึก ขอมู ลเป น
จํานวนมากซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงสาเหตุที่สําคัญไดดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 สาเหตุของความลาชาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการเขียนเอกสารของพนักงานในแผนกบรรจุสินคา
จากรูป 3 แสดงใหเห็นถึงสาเหตุหลักของความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนเอกสารของพนักงานในแผนก
บรรจุสินคา พบวาสาเหตุหลักคือการเขียนปริมาณผิดและจากรูป 4 แสดงใหเห็นถึงสาเหตุหลักของความผิดพลาด
ที่เกิดจากการพิมพเอกสารเขาระบบคลังสินคาของพนักงานธุรการแผนกคลังสินคาสําเร็จรูป พบวาสาเหตุหลักเกิด
จากการพิมพขอมูลลูกคาผิด ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุมีเปอรเซ็นตความผิดพลาดเกินกวา 80 เปอรเซ็นต ของความ
ผิดพลาดทั้งหมด หากแกปญหาที่สาเหตุหลักนี้ไดปญหาอื่นก็จะหมดไป ผูวิจัยจึงไดนําเทคโนโลยีคิวอารโคดเขามา
ทําการแกไขปญหาทั้งหมด
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รูปที่ 4 สาเหตุของความลาชาที่เกิดขึ้นในพนักงานในแผนกคลังสินคาสําเร็จรูป
3.1 ผลออกแบบการทํางานดวยระบบคิวอารโคด (QR Code)
จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนภูมิพาเรโต จึงไดออกแบบระบบการทํางานของการบรรจุ
สินคาและจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาใหมโดยไดนําหลั กเทคนิคการทํางานของหลัก ECRS มาวิเคราะหการ
ทํางานของแตละขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนใหมีความเหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน จากรูปที่ 5 แสดงใหเห็น
ถึงการวิเคราะหการปรับปรุงการทํางานดวยหลัก ECRS เมื่อนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชพบวาสามารถ
นํามาปรับปรุงกระบวนการบรรจุและจัดเก็บสินคาไดดังนี้. E (Eliminate) = ขจัดการใชเอกสาร C (Combine) =
ลดพนักงานในจุดงานพิมพขอมูลและพนักงานเปดเอกสารในสายการบรรจุสินคา ลดพนักงานลงกะละ 1 คน S
(Simplify) = นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการตรวจนับสินคา

รูปที่ 5 ระบบการตรวจนับสินคาดวยอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา
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จากรู ปที่ 5 แสดงใหเห็นถึงการทํ างานของอุปกรณคอมพิวเตอรพ กพา (Hand held) โดยในการ
ออกแบบการทํางานนี้ ไดเริ่มทํางานจากแผนกตัดแตงสินคา (Cut - up) ซึ่งจะใชพนักงาน 1 คน ในการทําหนาที่
คียขอมูลเขาสูระบบ และจะสงขอมูลไปยังแผนกบรรจุสินคา (Packing) โดยจะโชวในหนาจอมอนิเตอรซึ่งจะมี
รายละเอียดของรายการสินคาแตละประเภท และขอมูลจะเขาสูหองกลอง ซึ่งหองกลองพนักงานจะทําการสราง
คิวอารโคดติดที่กลองสินคา และเมื่อสินคาถูกบรรจุลงกลองเรียบรอยแลว จะทําการลําเลียงเขาจัดเก็บในคลั ง
สําเร็จรูป โดยมีการใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาในการตรวจนับสินคาอยู 3 จุดคือ จุดที่ 1 คือ จุดตรวจนับสินคา
ขาออกจากแผนกบรรจุสินคาเขาจัดเก็บในคลังสินคาสําเร็จรูป จุดที่ 2 คือ จุดตรวจนับสินคาขาเขาจัดเก็บใน
คลั งสิ นค าสํ าเร็จ รูป และจุด ที่ 3 คือ จุ ดตรวจนับ สิน คา ขาจา ยใหกั บลู กค า ซึ่งจะทํา การยิ งตรวจนั บสิ นค า ที่
สั ญ ลั ก ษณ คิ ว อาร โค ด ที่ ติ ด อยู บ นข า งกล อ งสิ น ค า โดยในการออกแบบการทํ า งานนี้ ได มีก ารนํ า อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรพกพามาทดลองใชงานในจุดที่ 2 และจุดที่ 3 (เสนปะสีแดง) เพื่อจะนําขอมูลในการตรวจนับสินคา
ของอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา นํามาเปรียบเทียบกับระบบเดิมของคลังสินคา
3.2 ผลการดําเนินการปรับปรุงระบบตรวจนับและจัดเก็บสินคา
ผลการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจนับสินคาโดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาจากการ
ทดลองวั ด ค า ความผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการตรวจนั บ และการบั น ทึ ก ข อ มู ลเข า ระบบคลั งสิ น ค า ด ว ย อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรพกพาวาตรงกับขอมูลในระบบคลังสินคา (BPCS) หรือไม โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการยิงตรวจ
นับสินคามาเปรียบเทียบกับขอมูลสินคาที่ถูกบันทึกเขาระบบคลังสินคาโดยพนักงานพิมพขอมูลในแผนกธุรการ
ของคลังสิ นคา สําเร็จรู ป ว ามีความถู กตอ งตรงกัน หรือ ไม พบวา ขอ มูลจากทั้ งสองแหล งทั้งจํานวนกลอง และ
น้ําหนักรวมมีจํานวนตรงกันทั้งหมด ผลการทดลองเวลาในการทํางานหลังการปรับปรุงโดยใชอุปกรณคอมพิวเตอร
พกพา กระบวนการขั้นตอนการทํางานตางๆภายในกระบวนการบรรจุสินคาแบบปรับปรุง ใชเวลาทั้งสิ้น 204.3
นาที ขั้นตอนการทํางานลดเหลือ 5 ขั้นตอนและใชพนักงานในกระบวนการทั้งหมด 3 คนตอกะ สามารถสรุปไดวา
การนําอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา (Hand held) เขามาชวยตรวจนับสินคา สามารถลดเวลาในการทํางานของ
กระบวนการลง 82.5 นาที หรือเวลาลดลงจากเดิม 28.8 เปอรเซ็นต

4. สรุปผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในกระบวนการบรรจุและจัดเก็บภายในคลังสินคา
และออกแบบระบบตรวจนั บข อ มู ลขาเขา และขาออกในอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร พกพา โดยแก ไ ขป ญ หาความ
ผิดพลาดในการบันทึกขอมูลของเอกสารและการพิมพขอมูลเขาจัดเก็บในระบบคลังสินคาของพนักงาน จากการ
วิเคราะหปญหาโดยใชแผนภูมิพาเรโต พบวาสาเหตุหลักของความผิดพลาดเกิดจากพนักงานเขียนเอกสารและคีย
ขอมูลผิด ซึ่งทางผูวิจัยไดนําหลักเทคนิคการปรับปรุงการทํางาน ECRS เขามาทําแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยจะทํา
การขจัดการใชเอกสารในกระบวนการบรรจุสินคา ลดพนักงานในจุดงานเขียนเอกสารและพนักงานในจุดงาน
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บันทึกขอมูลเขาระบบคลังสินคา และนําเทคโนโลยีคิวอารโคดเขามาชว ยในการตรวจนับสินคา จากนั้นทําการ
ออกแบบระบบการทํางานใหมและทดลองใชงานในการตรวจนับสินคาดวยอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา (Hand
held) จากผลการวิจัยสรุปไดวาผลการทดลองใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา สามารถใชงานไดจริง ซึ่งจาก
การทดลองไมพบความผิดพลาดจากการตรวจนับสินคาทดลอง และขอมูลตรวจนับและขอมูลในระบบคลังสินคา
ถูกตอง 100 เปอรเซ็นต สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนทํางาน ลดลงเปน 0 เปอรเซ็นต นอกจากนี้เวลา
ในการตรวจนับสินคาทดลอง จากปจจุบันใชเวลาในการทํางานทั้งสิ้น 286.8 นาที ซึ่งเมื่อนําอุปกรณคอมพิวเตอร
พกพา เขามาชวยปรับปรุงการทํางาน เวลาของกระบวนการลดลง 82.5 นาที หรือคิดเปน 28.8 เปอรเซ็นต ซึ่งทํา
ใหกระบวนการในการตรวจนับสินคาและจัดเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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