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บทที ่1                                                                                                                                 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองดว้ยการด าเนินงานธุรกิจในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาด

เล็ก หน่วยงานแผนกคลงัสินคา้ (Warehouse) ซ่ึงถือวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัหน่วยงานหน่ึง

ในการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ท่ีซ้ือมาขายไปหรือสินคา้ท่ีซ้ือเขา้มาใช้งาน 

สินค้าทั้ งหมดท่ีมีการจัดซ้ือเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสั่งซ้ือภายในประเทศหรือน าเข้ามาจาก

ต่างประเทศก็ตาม หน่วยงานคลงัสินคา้ (Warehouse Department) จึงเป็นหน่วยงานขององคก์รนั้นๆ 

ในการจดัเก็บและดูแลรักษาจนกระทัง่ถึงขั้นตอนในการจ่ายไปให้หน่วยงานฝ่ายขายหรือผูใ้ชง้าน

ต่อไป  

 แผนกคลังสินค้าได้มีกระบวนการท างานโดยแบ่งได้หลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการรับสินคา้ (Receiving Process) การจดัเก็บสินคา้ (Location Storage) และการจ่ายสินคา้ 

(Issuing Process) ทุกกระบวนการลว้นมีความส าคญัในแต่ละขั้นตอน 

 การบริหารการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) จึงมีบทบาทส าคญัในแต่ละ

องค์กรธุรกิจ ถา้การบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายหรือลด

ตน้ทุนขององค์กรได้ ดงันั้นการบริหารคลงัสินคา้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ข้ึนอยู่กบั

นโยบายของแต่ละองคก์รท่ีใชก้ารจดัการแผนกคลงัสินคา้  

 ซ่ึงผูว้ิจยัได้ปฏิบติังานจริงอยูใ่นส่วนของแผนกคลงัสินคา้ (Warehouse Department) ของ

บริษทั ท าให้ไดท้ราบถึงกระบวนการท างาน,การจดัการคลงัสินคา้ การศึกษาพบวา่ การด าเนินงาน

ของคลงัสินคา้ในปัจจุบนัจดัเก็บสินคา้ตามกลุ่มขนาดบรรจุผลิตภณัฑ์ ใชเ้วลาและระยะทางในการ

การด าเนินงานสูง ไม่ทราบต าแหน่งเก็บสินคา้ท่ีแน่นอน ส่งผลท าให้การตรวจนบัสินคา้คงคลงัท า

ได้ยากและใช้เวลาในการเบิก-จ่ายท่ีนาน ดังนั้นการออกแบบผงัการจดัเก็บสินค้าสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายใตท้รัพยากรท่ีมี โดยใชข้อ้มูลการด าเนินงานท่ีผา่นมาค านวณ

ลกัษณะการเคล่ือนไหวสินคา้ ออกแบบผงัการจดัเก็บสินคา้โดยใชก้ลยุทธ์การจดัเก็บสินคา้ตามการ

เคล่ือนไหวจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสม จากนั้นประมวลผลผงัการจดัเก็บจากการศึกษาการท างาน เพื่อ
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พิจารณาขอ้มูลในดา้นของต าแหน่งในการจดัเก็บท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีจะเคล่ือนยา้ยสินคา้จริงภายใน

คลงัตามผงัการเก็บสินคา้ท่ีออกแบบไว ้  

 ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดการศึกษาวิจยัปัญหาในเร่ืองของความเหมาะสม

ของการจดัวางแผนผงัส าหรับเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัวางผงั

การจดัเก็บสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน โดยการน าเคร่ืองมือทางการบริหารการ

จดัการเพื่อเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาการจดัเก็บสินคา้ท่ียงัไม่เป็นระบบในปัจจุบนั 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้ดว้ยเทคนิค ABC Analysis 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการแผนผงัคลงัสินคา้ 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
1. เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการวางผงัการจดัเก็บสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม  
2. เพื่อใหไ้ดท้ราบต าแหน่งในการจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสม 

 

ขอบเขตกำรวจัิย 
1. ศึกษาดา้นการจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลือง                                                   
2. ศึกษาการจดัผงัคลงัสินคา้ดว้ยเทคนิค ABC Analysis 
3. ศึกษาระยะเวลาในการหยบิสินคา้ และการหยบิสินคา้ท่ีผดิพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

ส าหรับระบบ ABC Analysis หมายถึง เทคนิคการจดัการสินค้าคงคลัง เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจดัการคลงัสินคา้ โดยแบ่งตามล าดบัชั้นความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น คือ A, B และ C สินคา้คง
คลงักลุ่ม A หมายถึง สินคา้ประมาณ 20% ของรายการ สินคา้คงคลงักลุ่ม B หมายถึงสินคา้ประมาณ 
30% ของรายการ สินคา้คงคลงักลุ่ม C หมายถึง สินคา้ประมาณ 50% ของรายการ 

วสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลืองในท่ีน้ีหมายถึง สินคา้จ าพวก กระดาษช าระ สบู่เหลวล้างมือ 
หมวกทางการแพทย ์หมึกเลเซอร์ทุกชนิด 

Shelf หมายถึง ชั้นวางสินคา้ขนาดใหญ่ มีขนาด กวา้ง 0.6 เมตร ยาว 2 เมตร  
Minimum Stock หมายถึง ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีน้อยท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดท้นัเวลา 
  Maximum Stock หมายถึง ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีมากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดท้นัเวลา 

Layout หมายถึง แผนผงัคลงัสินคา้  
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัเร่ืองการออกแบบผงัการจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลืองด้วยเทคนิค ABC 

(Analysis) ผูว้ิจ ัยได้มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. ความหมายของคลงัสินคา้ 
2. บทบาทคลงัสินคา้ 
3. กระบวนการในคลงัสินคา้ 
4. ประเภทของคลงัสินคา้ 
5. การออกแบบคลงัสินคา้และวตัถุประสงคก์ารออกแบบแผนผงั 
6. การแบ่งกลุ่มคลงัสินคา้เพื่อจดัวาง (ABC Analysis) 

 

ควำมหมำยของคลงัสินค้ำ 

Lambert, Stock and Ellram (1998) ให้ความหมาย คลังสินค้า  (Warehousing) คือ ส่วนหน่ึงของ

ระบบโลจิสติกส์ของกิจการท่ีเก็บผลิตภณัฑ์ (วตัถุดิบ อะไหล่ สินคา้ในระหว่างการผลิต สินค้า

ส าเร็จรูป) ท่ีจุดเร่ิมตน้และระหวา่งจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดท่ีมีการบริโภค 

 Water (2009) ให้ความหมาย คลังสินค้าไวว้่า คลังสินค้า คือ สถานท่ีซ่ึงเก็บวตัถุดิบใน

ระหวา่งการเดินทาง (p.372) 

 ความหมายดงักล่าวอนุมานไดว้่า คลงัสินคา้ คือ สถานท่ีเก็บผลิตภณัฑ์ภายในโซ่อุปทาน

ของอุตสาหกรรมโดยมีสองรูปแบบ คือ คลังสินค้า  (Warehouses) และศูนย์กลางกระจายสินค้า 

(Distribution centers: DC) (Murphy & Wood, 2008) ซ่ึงคลงัสินคา้มีลกัษณะของการจดัการท่ีให้

ความส าคญัในการจดัเก็บผลิตภณัฑ ์และเนน้การใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บให้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การใช้ประโยชน์คลงัสินคา้เพื่อการเก็บวตัถุดิบในการผลิต ส่วนศูนยก์ระจายสินคา้มุ่งเน้นในการ

จดัการ การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีความรวดเร็ว ท าการเช่ือมโยงกบัลูกคา้ให้ไดรั้บสะดวกรวดเร็ว

ท่ีสุด 
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บทบำทคลงัสินค้ำ 

 คลงัสินคา้มีบทบาทส าคญัในระบบโลจิสติกส์ โดยท าการรวบรวมผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิต

หลายๆ รายมาไวท่ี้เดียวกนั (Hudock & Tompkins, 2004) เน่ืองจากลกัษณะของผลิตภณัฑ์อนัไดแ้ก่

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ระยะเวลาและกระบวนการในการผลิต อายุของผลิตภณัฑ์ ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อความตอ้งการในการจดัการท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดมี้ขอบเขตจ ากดัเพียงผูบ้ริโภค

ท่ีอยู่ใกล ้ดงันั้นการขนส่งและการจดัเก็บจึงมีความส าคญัต่อการกระจายสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภค 

ทั้งน้ีเพื่อกระจายสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภค จึงมีความส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 นอกจากนั้นส าหรับผลิตภณัฑ์หลายๆ ประเภท ท่ีมีการผลิตปริมาณมากๆ หรือมีการซ้ือ

จ านวนมากกวา่ท่ีผูบ้ริโภคไดใ้นเวลาระยะสั้น การมีพื้นท่ีในการจดัเก็บจึงมีความจ าเป็นต่อการเก็บ

สินค้าหรือผลิตภณัฑ์เหล่านั้นไว ้เพื่อรองรับความต้องการในการบริโภคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

นอกจากนั้นผูซ้ื้อยงัได้รับประโยชน์จากราคาซ้ือท่ีต ่ากว่าการซ้ือในปริมาณปกติ โดยเม่ือซ้ือใน

ปริมาณท่ีมากๆ ผูซ้ื้อจะได้รับส่วนลดราคาท่ีท าให้ผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้ในราคาท่ีต ่า และ อาจจะเป็น

ความได้เปรียบคู่แข่งด้านต้นทุน ท่ีส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ในบาง

อุตสาหกรรม ตอ้งมีการซ้ือวตัถุดิบเพื่อจดัเก็บไวป้ริมาณมากพอเพียงส าหรับป้อนการผลิตในช่วงท่ี

วตัถุดิบอาจจะขาดแคลนไดใ้นอนาคต 

 คลงัสินคา้ มีหนา้ท่ีในการจดัการปริมาณและกลุ่มของสินคา้ โดยมีบทบาท 4 กิจกรรมคือ 

การสะสม จดัสรร จดักลุ่มและเรียงล าดบั โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1) การสะสม (Accumulating or bulk-making) 

กิจกรรมสะสม คือ การรวบรวมผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตหรือผูข้ายหลายๆ ราย น ามาเก็บไวใ้น

คลงัสินคา้ เพื่อรอในการด าเนินการกิจการต่อไป 

2) การจดัสรร (Allocating or bulk-breaking) 

กิจกรรมจดัสรร คือ การคดัแยกผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีไดร้วบรวมไว ้โดยน ามาแบ่งและจดั

กลุ่มให้มีกลุ่มขนาดเล็กลง ตวัอย่างเช่น การแยกผลิตภณัฑ์นมกล่องท่ีบรรจุในกล่องขนาดใหญ่ ให้

ยอ่ยเหลือเป็นแพค็ 
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3) การจดักลุ่ม (Assorting) 

กิจกรรมจดักลุ่มสินคา้ คือ การน าผลิตภณัฑม์าจดักลุ่มส าหรับใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยการน า

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกนัมาจดัไวท่ี้เดียวกนั เพื่อความสะดวกใน

การน าออกมาใหบ้ริการลูกคา้ ยกตวัอยา่งเช่น การจดัเก็บผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองด่ืมไวใ้นคลงัสินคา้ใน

พื้นท่ีเดียวกนั 

4) การเรียงล าดบั (Sorting out) 

กิจกรรมเรียงล าดบั คือ การแยกเกรดผลิตภณัฑ์ ปริมาณ ขนาด ตามความตอ้งการของตลาด 

เช่น การแยกออกมาเป็นกล่อง ห่อ แพค็ เป็นตน้ 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในคลังสินค้า เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า การจัดการ

คลงัสินคา้มีกระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้เขา้มา มากกวา่ท่ีจะเป็นการจดัเก็บสินคา้

ให้เพียงพอกบัความตอ้งการใช้งานเท่านั้น ซ่ึงในกระบวนการท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ภายใต้

การจดัการคลงัสินคา้ๆ ไดแ้ก่ การบรรจุหีบห่อ การติดป้ายฉลาก ยีห่อ้ การประกอบช้ินส่วนอยา่งง่าย

ให้เป็นผลิตภณัฑ์พร้อมขาย ตวัอยา่งเช่น บริษทัผูข้ายสินคา้สมุนไพรสั่งผลิตและรับซ้ือลูกประคบ

จากกลุ่มแม่บ้าน เม่ือสินค้ามาส่งได้มีการจัดเก็บท่ีคลังสินค้า และภายในกระบวนการจัดการ

คลงัสินคา้บริษทัไดมี้กิจกรรมของการติดป้ายยีห่อ้ของบริษทั ท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในตวัสินคา้ 

กระบวนกำรในคลงัสินค้ำ 

 คลงัสินคา้โดยส่วนใหญ่แลว้มีกระบวนการพื้นฐานท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ กระบวนการก่อน

รับสินค้าเข้า การรับสินค้า การเก็บเข้าท่ี การหยิบ การเติมเต็มและการส่งมอบ โดยแต่ละ

กระบวนการมีกิจกรรมดงัน้ี 

1) กระบวนการก่อนรับสินคา้ (Pre-receive) 

กิจกรรมในกระบวนการก่อนรับสินคา้ เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้การรับสินคา้มี

ความถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ กิจกรรมก่อนรับสินคา้ท่ีฝ่ายดูแลคลงัสินคา้มีบทบาทใน

การก าหนดคุณลกัษณะ เพื่อความเหมาะสม สะดวก ปลอดภยั ประหยดัพื้นท่ีและมีประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บสินคา้ไดแ้ก่ 
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- ขนาดและประเภทกล่องบรรจุ 

- การใชห้รือไม่ใชแ้ท่นวางสินคา้ในการส่งมอบสินคา้ 

- ขนาด (กวา้ง x ยาว x สูง) และประเภทของแท่นวางสินคา้ท่ีใช ้

- ป้ายฉลาก แถบบาร์โคด๊ แถบอาร์เอฟไอดีท่ีใชใ้นการกล่องหรือแท่นวางสินคา้ 

- รูปแบบการขนส่ง จ านวนความถ่ีในการส่งมอบ 

การก าหนดคุณลกัษณะดังกล่าวมาท าให้การรับสินคา้เพื่อจดัเก็บในคลงัสินคา้ มีความ

เหมาะสมสะดวกสอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ เช่น ในกรณีท่ีคลงัสินคา้

มีรถโฟคลิฟท์ การก าหนดให้ขนส่งสินค้าโดยใช้แท่นวางสินค้า ท าให้มีความสะดวกในการ

เคล่ือนยา้ยและเป็นการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยูใ่นเตม็ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการก าหนดคุณลกัษณะ

ของดงักล่าวน้ี ยงัเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัพนกังานในระหวา่งขนถ่ายสินคา้ดว้ย

เช่นกนั 

2) การรับสินคา้ (Receive) 

กระบวนการรับสินคา้ เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมในการรับสินคา้จากผูส่้ง

มอบ ซ่ึงตอ้งมีการตรวจนบัจ านวนสินคา้ คุณลกัษณะและคุณภาพให้เป็นไปตามท่ีไดท้  าการสั่งซ้ือ 

โดยสินคา้ท่ีท าการรับนั้นจะตอ้งมีปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) เง่ือนไขของสินคา้ถูกตอ้ง 

(Right Condition) เวลาส่งมอบถูกตอ้ง (Right Time) เป็นไปตามท่ีไดท้  าการสั่งซ้ือจากผูข้าย การ

ตรวจนบัสินคา้กรณีท่ีมีการส่งมอบจ านวนมาก วิธีท่ีนิยมใช้ในกรณีท่ีใช้คนตรวจนบัแบบสุ่ม เช่น 

สุ่มนับร้อยละ 10 ของจ านวนกล่องหรือแท่นสินค้าท่ีมาส่งว่าปริมาณ คุณภาพ อย่างไรและเม่ือ

ตรวจสอบกบัเอกสารการสั่งซ้ือและใบส่งของแลว้ตรงกนัหรือไม่ ซ่ึงร้อยละของการสุ่มตรวจข้ึนอยู่

กบัความเช่ือถือของกิจการท่ีมีต่อผูข้าย 

ในกรณีท่ีเป็นผูข้ายรายใหม่กิจการควรตรวจนบัทั้งหมดของสินคา้ท่ีส่งมอบ ว่าผูข้ายราย

ใหม่ไดส่้งมอบครบถว้นหรือไม่ นอกจากนั้นยงัเป็นการประเมินคุณภาพของผูข้ายเพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป ปัจจุบนัไดมี้การใชเ้คโนโลยีบาร์โค๊ด หรือมีการเทคโนโลยี

อาร์เอฟไอดีในการตรวจนบัสินคา้ การใชบ้าร์โค๊ดติดท่ีกล่องหรือแท่นวางสินคา้ กิจการสามารถใช้

อุปกรณ์แบบพกพาในการสแกนเพื่อท าการตรวจนบัได้อยา่งสะดวก ส่วนเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

เป็นการน าสินคา้ เคร่ืองอ่านขอ้มูลคล่ืนความถ่ีวิทยุจะท าการอ่านขอ้มูลทนัทีเม่ือมีการเคล่ือนท่ีผา่น
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เคร่ืองอ่าน ดงันั้นการตรวจนบัจ านวนสินคา้จึงมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน แมว้า่การใชเ้คร่ืองมือ

ในการตรวจนับปริมาณสินค้า จะอ านวยความสะดวกในการตรวจนับปริมาณสินค้า แต่การ

ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีรับมอบ ยงัตอ้งพึ่งพามนุษยท์  าการตรวจสอบ 

3) การเก็บเขา้ท่ี (Put way) 

กระบวนการในการเก็บเขา้ท่ี เป็นการเก็บสินคา้ไวภ้ายในสถานท่ีของคลงัสินคา้ ปัจจุบนัมี

ซอฟตแ์วร์ระบบจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse management systems) ท่ีน ามาใชใ้นคลงัสินคา้ โดย

ช่วยในการก าหนดสถานท่ีจัดเก็บแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ไม่ว่าในการจัดการ

คลงัสินคา้นั้นจะใชซ้อฟแวร์ระบบหรือใชก้ารค านวณจากผูบ้ริหารคลงัสินคา้ ขอ้มูลน าเขา้ท่ีจ  าเป็น

ส าหรับการเก็บสินคา้เขา้ท่ีไดแ้ก่ 

- ขนาด (กวา้ง x ยาว x สูง) น ้าหนกัของแท่นวางสินคา้ 

- ผลท่ีไดจ้ากวเิคราะห์ ABC สินคา้คงคลงั โดยสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็วควร

จดัการในสถานท่ีใกลก้บัจุดส่งมอบใหลู้กคา้ 

- ขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้ในปัจจุบนั 

- กลุ่มของผลิตภณัฑ์ 

- ขนาดและความสามารถในการรับน ้าหนกัของชั้นวางในคลงัสินคา้ 

- ขอ้มูลการขายท่ีมีการขายร่วมกบัสินคา้ตวัอ่ืนๆ 

ขอ้มูลประกอบในการพิจารณาเพื่อเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ดงักล่าว ช่วยในการวิเคราะห์

และตดัสินใจจดัเก็บสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้ โดยสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็วนอกจากจะเก็บไวใ้น

พื้นท่ีๆ ซ่ึงใกลชิ้ดกบักบัจุดส่งมอบ เพื่อลดเวลาในการคน้หาและเคล่ือนยา้ยสามารถท าการส่งมอบ

ให้กบัลูกคา้ไดเ้ร็ว ส่วนสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวน้อยมาก ควรเก็บไวใ้นสถานท่ีสูงหรือขา้งในสุด 

เพื่อใหมี้พื้นท่ีส่วนหนา้หรือส่วนกลางในการเก็บสินคา้ท่ีมีการเก็บสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็วมาก 

นอกจากนั้นการจดัเก็บสินคา้กลุ่มเดียวกนัให้อยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั ยงัช่วยให้การคน้หาสินคา้ท าได้

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน เช่น การจดัเก็บกระดาษทิชชู่ สบู่เหลวลา้งมือ ท่ีควรเก็บไวใ้นพื้นท่ีใกลเ้คียง

กนัเพื่อความสะดวกในการคน้หา 

การก าหนดสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ในการกระบวนการเก็บเขา้ท่ี ยงัมีการก าหนดวา่สถานท่ีใน

การจดัเก็บสินค้านั้น จะก าหนดแบบตายตวัหรือว่าแบบสุ่ม ถ้าก าหนดแบบตายตวัคงท่ี (Fixed 
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positions) มีข้อดีคือท าให้จดจ าได้ง่ายเม่ือมีความต้องการใช้สินค้าก็สามารถค้นหาได้ง่าย แต่มี

ขอ้เสียคือถ้าไม่มี การเก็บสินค้าพื้นท่ีว่างในส่วนนั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์ ส่วนการเก็บแบบสุ่ม 

(Random position) มีขอ้ดีคือการใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บอยา่งเต็มประสิทธิภาพ แต่มีขอ้จ ากดัในกรณี

ท่ีมีความตอ้งการพื้นท่ีส าหรับสินคา้อนัตราย 

4) การหยบิ (Picking) 

กลยุทธ์การหยิบสินคา้ในคลงัมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการลดเวลาในการคน้หาสินคา้ การ

เคล่ือนยา้ยสินคา้และการจดัสินคา้ส่งมอบให้กบัลูกคา้ได้ถูกตอ้งท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยการก าหนด

เทคนิคในการหยิบสินคา้ ก าหนดตารางเวลาในการด าเนินการหยิบสินคา้ รวมทั้งการใช้เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรในการหยบิสินคา้ 

4.1) ผูห้ยบิไปหยบิสินคา้ (Picker to goods) 

กลยทุธ์ผูห้ยบิไปหยบิสินคา้ เป็นการรวบรวมสินคา้โดยมีการเคล่ือนท่ีของคนท่ีมีหนา้ท่ีใน

การหยบิสินคา้จากคลงั (Picker) โดยมีเทคนิคดงัน้ี 

- ตามค าสั่ง (Pick to order) เทคนิคดงักล่าวจะมีการรวบรวมสินคา้ตามใบสั่งซ้ือหรือ

ใบขอเบิกสินคา้ พนกังานจะท าการรวบรวมสินคา้ตามรายการจนครบตามจ านวน

ท่ีมีการสั่งซ้ือ วธีิการดงักล่าวน้ีมีการด าเนินการทัว่ไป ขอ้ดีและวิธีการดงักล่าว คือ 

การหยิบสินคา้ตามใบสั่งซ้ือแต่ละใบ มีกระบวนการตรวจสอบการหยิบและคดั

แยกน้อยกว่าวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นการรวบรวมทีละรายการใบสั่งซ้ือ แต่วิธีการ

ดงักล่าวมีขอ้ดอ้ยหากใชว้กีารดงักล่าวส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมีหลายแห่ง และมีขนาด

ใหญ่มีพื้นท่ีกวา้ง ระยะทางของสินคา้ท่ีจดัเก็บในแต่ละท่ีห่างไกลกนั ท าให้ตอ้งใช้

เวลาในการหยิบสินคา้มากยิ่งข้ึน และพนักงานต้องใช้แรงงานในการรวบรวม

สินคา้แต่ละใบสั่งซ้ือมากยิ่งข้ึน ดงันั้นวิธีการหยิบสินคา้ตามค าสั่งจึงเหมาะสมกบั

การประยกุตใ์ชก้บัคลงัสินคา้ท่ีมีบริเวณไม่กวา้งมาก 

- แบบกลุ่มเดียวกนั (Cluster Picking) เทคนิคการหยิบสินคา้แบบกลุ่มเดียวกนัมี

ลกัษณะของการหยิบสินคา้ประเภทเดียวกนั ส าหรับการสั่งซ้ือหรือเบิกจ่ายหลาย

รายการพร้อมกนัซ่ึงการสั่งซ้ือหลายๆ รายการนั้นมีความตอ้งการสินคา้ประเภท

เดียวกนั เทคนิคการหยิบเป็นกลุ่มจะช่วยลดระยะและรอบในการหยิบสินคา้ลง  
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เม่ือหยิบไดค้รบตามจ านวนแลว้จึงจะน าไปคดัแยกตามใบสั่งซ้ือแต่ละรายการอีก

คร้ังหน่ึง วธีิการหยบิสินคา้แบบกลุ่มเดียวกนัมีขอ้ดีคือเหมาะสมกบัการหยิบสินคา้

ท่ีระยะทางห่างกนั หรือมีการจดัเก็บไวต่้างพื้นท่ีซ่ึงห่างกนั 

- แบบรอบ (Batch picking) เทคนิคการหยิบแบบรอบเป็นการหยิบสินคา้ท่ีมีความ

แตกต่างกันส าหรับการสั่งซ้ือหรือเบิกจ่ายหลายๆ รายการ เทคนิคดังกล่าว

คลา้ยคลึงกบัวธีิการหยบิแบบกลุ่ม แต่มีความแตกต่างกนัท่ีระยะเวลา โดยการหยิบ

ดว้ยเทคนิคแบบรอบ ผูห้ยิบจะท าการคดัแยกความตอ้งการสินคา้ของแต่ละใบสั่ง

ซ้ือออกมาว่ามีรายการใดท่ีตรงกัน แล้วท าการหยิบในเวลาเดียวกันเป็นรอบๆ 

น ามาท าการจัดเรียงส าหรับแต่ละใบสั่งซ้ือหรือเบิกจ่าย เทคนิคดังกล่าวช่วย

ประหยดัเวลาและรอบในการหยบิสินคา้ ขอ้ดีคือมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การหยิบสินคา้ได ้เน่ืองจากเม่ือหยิบสินคา้แลว้น ามาคดัแยกเรียงสินคา้ให้ตรงกบั

ใบสั่งซ้ือแต่ละใบ ท าใหมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 

- แบบโซน (Zone picking) การหยบิสินคา้แบบโซน สินคา้ถูกหยบิมาจากคลงัสินคา้

โดยผูห้ยิบไดรั้บมอบหมายให้ท าการหยิบสินคา้ในบริเวรพื้นท่ีนั้นๆ สินคา้จะถูก

หยิบจากโซนหน่ึงไปยงัโซนหน่ึงจนครบตามใบสั่งซ้ือ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมช้

ในการหยิบสินคา้ ถูกก าหนดให้หยิบสินคา้จากโซนใดโซนหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

เม่ือมีความต้องการสินค้าหรือมีค าสั่งซ้ือสินค้าเข้ามา การไปหยิบสินค้าจะใช้

พาหนะหรืออุปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีไดก้ าหนดให้หยิบสินคา้ในโซนนั้น 

ขอ้ดีของวิธีหยิบสินคา้แบบโซนคือมีความเหมาะสมส าหรับปริมาณสินค้าท่ีมี

จ  านวนมาก หลากหลายรายการ และมีปริมาณใบสั่งซ้ือหรือความตอ้งการจ านวน

มาก ยกตวัอย่างเช่นธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ ขอ้ดอ้ยของวิธีการหยิบแบบโซนคือ 

การรอคอยของโซนล าดบัต่อมาท่ีตอ้งใหโ้ซนก่อนหนา้หยิบสินคา้จนครบก่อน แต่

ในปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจดัการวิธีการหยิบแบบ

โซน เช่นการใชร้ะบบหยบิโดยสัญญาณไฟ (Pick to light) 

4.2) การน าสินคา้มาไวท่ี้ผูจ้ดัสินคา้ (Goods to picker) 

 เทคนิคในการหยิบสินค้าท่ีน ามาวางไวท่ี้ผูจ้ ัดสินค้า คือ การก าหนดต าแหน่งสถานท่ี

ด าเนินงานของผูมี้หนา้ท่ีหยบิสินคา้ไวส้ถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงอยา่งชดัเจน และมีการน าสินคา้มาวาง
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ไวท่ี้จุดซ่ึงไดก้ าหนดไว ้(Dematic, 2010) หรือเป็นการน าสินคา้มารวบรวมไวท่ี้จุดซ่ึงมีการจดักลุ่ม

หรือเรียงสินคา้เพื่อท าการส่งมอบตามค าสั่งซ้ือ ตวัอยา่งเช่นการล าเลียงสินคา้ดว้ยสายพานล าเลียงน ้ า

มายงัสถานท่ีตั้งของผูห้ยบิหรือจดัสินคา้ เพื่อท าการหยบิสินคา้บรรจุลงกล่องตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 

เทคนิคน้ีมีการน ามาใชใ้นการหยิบสินคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือออนไลน์ หรือส าหรับสินคา้ท่ีมีการหมุนช้า

ของธุรกิจคา้ปลีก จากการใช้ระบบคลงัสินคา้อตัโนมติัรวมทั้งการใช้สายพานล าเลียงช่วยในการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้มาจุดท่ีก าหนด ประกอบกบัการออกแบบระบบท่ีดีท าให้ลดแรงงาน ระยะเวลาใน

การหยบิสินคา้ 

5) การเติมเตม็ 

Richards (2011) ให้ความหมายการเติมเต็ม  (Replenishment) ไว้ว่า  “เพื่อให้มั่นใจว่า

กระบวนการหยิบสินคา้มีความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ เราจ าเป็นตอ้งมัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์และ

ปริมาณท่ีถูกตอ้งอยูท่ี่สถานท่ีหยบิถูกตอ้ง” (p.120) จากค านิยามดงักล่าว การเติมเตม็สินคา้มีบทบาท

ส าคญัต่อการบริหารสินคา้คงคลงัเป็นอยา่งมาก ท าให้สินคา้คงคลงัมีปริมาณเพียงพอ สินคา้ไม่ขาด

มือ ท าใหค้ลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6) การส่งมอบ 

กระบวนการสั่งมอบเป็นกระบวนการสุดทา้ยในคลงัสินคา้ โดยเม่ือมีการรวบรวมสินคา้

จากสถานท่ีจัดเก็บได้ครบตามค าสั่งซ้ือ ขั้นตอนต่อไปคือการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ซ่ึง

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในกระบวนการส่งมอบ ประกอบดว้ยพื้นท่ีในการรับส่ง จุดเช่ือมต่อ หรือประตู

ทางเขา้ออกคลงัสินคา้ส าหรับรถขนส่ง ในบางกรณีพื้นท่ีท่ีไดใ้ชใ้นการส่งมอบจะเป็นพื้นท่ีเดียวกนั

กบัการรับสินคา้ดงันั้นการก าหนดผงัเวลาในการรับสินคา้กบัการส่งมอบ ไม่ให้มีกิจกรรมในเวลา

เดียวกัน จะช่วยท าให้ไม่เกิดความสับสนหรือคับคั่งในช่วงของการรับเข้าสินค้ากับส่งมอบ 

โดยทัว่ไปการรับสินคา้มกัจะรับในช่วงเชา้ ส่วนการส่งมอบจะด าเนินการในช่วงบ่าย เน่ืองจากช่วง

เชา้เป็นช่วงท่ีมีการรวบรวมสินคา้ตามค าสั่งซ้ือ ดงันั้นเม่ือรวบรวมไดค้รบแลว้การส่งมอบจึงเกิดข้ึน

ในช่วงบ่าย 
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ประเภทคลงัสินค้ำ 

คลงัสินคา้ท่ีกิจการเลือกใชบ้ริการในการจดัเก็บสินคา้ มี 4 ประเภท ประกอบดว้ยคลงัสินคา้

สาธารณะ คลงัสินคา้เอกชน แบบสัญญา และแบบหลายคลงัสินคา้ โดยแต่ละประเภทมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

1) คลงัสินคา้สาธารณะ (Public warehouse)  

คลงัสินคา้สาธารณะคือ คลงัสินคา้ท่ีใชร่้วมกบักิจการอ่ืนๆ โดยมีหน่วยงานให้บริการ เช่น 

องคก์ารคลงัสินคา้ องคก์ารอุตสาหกรรมห้องเยน็ เป็นตน้ โดยคลงัสินคา้ดงักล่าวน้ีให้บริการให้เช่า

พื้นท่ีส าหรับกิจการในการเก็บสินคา้  

2) คลงัสินคา้ส่วนบุคคล (Private warehouse) 

คลงัสินคา้ส่วนบุคคล คือ คลังสินคา้ท่ีกิจการมีการลงทุนสร้างข้ึนมา หรือท าสัญญาเช่า

ระยะยาวเพื่อเก็บสินค้าของตนเองเน่ืองจากสินค้าปริมาณมาก เช่น ห้างคา้ปลีก ดิสเคาท์สโตร์ 

กิจการคา้ส่งขนาดใหญ่ กิจการตวัแทนจ าหน่าย โดยกิจการท่ีมีการลงทุนสร้างคลงัสินคา้ส าหรับ

กิจการตนเอง มกัจะเป็นกิจการท่ีมีสินคา้คงคลงัจ านวนมาก หรือ เป็นกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งใช้พื้นท่ี

คลงัสินคา้จ านวนมากในการเก็บสินคา้ 

3) คลงัสินคา้แบบคู่สัญญา (Contract warehousing) 

คลงัสินคา้แบบคู่สัญญา คือ คลงัสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ระยะยาวระหว่างคู่สัญญา มีการ

จดัการท่ีไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงให้บริการเฉพาะของคลงัสินคา้และบริการโลจิสติกส์ส าหรับ

ลูกคา้หน่ึงราย โดยมีการแบ่งปันความเส่ียงระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ คลงัสินคา้แบบ

คู่สัญญาเป็นทางเลือกรูปแบบคลังสินค้าอีกทางเลือกหน่ึง ซ่ึงมีข้อดีคือผูใ้ห้บริการจะมีความ

เช่ียวชาญและช านาญเฉพาะดา้น ในการให้บริการจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีความเฉพาะ ค่าใชจ่้าย

คลงัสินคา้แบบคู่สัญญาต ่ากวา่คลงัสินคา้สาธารณะและส่วนบุคคล เน่ืองจากคลงัสินคา้รูปแบบน้ี จะ

เนน้ในการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีความเฉพาะตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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กำรออกแบบคลงัสินค้ำ 

 คลงัสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบให้มีความเหมาะสมและมีการใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด มีผลต่อการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินคา้ และเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเพิ่มปริมาณในการ

ล าเลียงสินคา้ออกจากคลงัในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากความสะดวกราบร่ืนในการขนยา้ย

และใชเ้วลาท่ีลดลง ซ่ึงหลกัในการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ ท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป คือการ

ออกแบบเพื่อใหมี้การใชพ้ื้นท่ีของคลงัสินคา้อยา่งคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยประหยดัค่าใชจ่้ายในการ

ก่อสร้าง และแผนผงัท่ีไดอ้อกแบบนั้น ช่วยลดปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพและหลีกเล่ียงปัญหาการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้แบบยอ้นกลบัไปมา มีการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ใชป้ระโยชน์จาก

พื้นท่ีในคลังได้มากท่ีสุด ลดช่องว่างท่ีไม่จ  าเป็นในระหว่างการวางสินค้า เป็นการออกแบบท่ี

สามารถใชพ้ื้นท่ีในการตั้งของคลงัสินคา้ หรือปริมาตรความจุในการจดัเก็บสินคา้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 จากการออกแบบคลังสินค้าท่ีมีต้นทุนในระบบโลจิสติกส์ดงักล่าว ท าให้มีข้อพิจารณา

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการออกแบบคลงัสินคา้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ท่ีจะถูกจดัเก็บในคลงัสินคา้ 

ปริมาณการขายและช่องทางการขาย ซ่ึงพื้นท่ีส าคญัๆ ในคลงัสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการ

วางแผนและค านวณขนาดพื้นท่ีประกอบดว้ย 

- พื้นท่ีรับสินคา้  

- พื้นท่ีส ารอง 

- พื้นท่ีหยบิกล่อง  

- พื้นท่ีหยบิสินคา้   

- พื้นท่ีจดัเตรียมสินคา้ก่อนส่ง 

- ส านกังานคลงัสินคา้ 

วตัถุประสงค์ของกำรออกแบบแผนผงั 

 การออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการใชป้ระโยชน์จากคลงัสินคา้ 

นอกจากนั้นยงัมีขอ้ควรพิจารณาดา้นความถ่ีของการรับ-ส่งสินคา้ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจออกแบบ

ขนาดพื้นท่ีของจุดรับ-ส่งสินคา้ ถา้ระยะเวลาในการส่งมอบค่อนขา้งใชเ้วลานาน จุดถ่ายสินคา้ตอ้ง
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ออกแบบให้กวา้งและมีความลึกเพียงพอส าหรับการขนถ่ายสินค้า นอกจากนั้นการออกแบบ

คลงัสินคา้ยงัมีขอ้ควรพิจารณาเก่ียวกบัประเภทสินคา้ ถา้ในการจดัเก็บสินคา้นั้น มีสินคา้ท่ีอาจเป็น

อนัตราย เช่น สารเคมีอนัตราย วตัถุอนัตราย เป็นตน้ 

กำรแบ่งกลุ่มคลงัสินค้ำเพือ่จัดวำง (ABC Analysis) 

 แนวคิด ABC เกิดจากการสังเกตของนกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี Vilfredo Pareto ซ่ึงเป็นผู ้
คิดคน้กฎ Pareto’s law ต่อมาไดน้ ามาประยุกตใ์นการจดัการสินคา้คงคลงั โดยแนวคิดดงักล่าวได้
เสนอกฎไวว้่า 80/20 หมายความว่าร้อยละ 20 ของสินคา้คงคลังต้องการความสนใจร้อยละ 80 
ในขณะท่ีร้อยละ 80 ของสินคา้คงคลงัตอ้งการความสนใจร้อยละ 20 (Waters, 2009b) ซ่ึงน ามา
ประยกุตใ์ชน้ั้นมีแนวทางในการพิจารณา ดงัน้ี 

1. ประมาณการปริมาณท่ีใชต้ลอดปีของสินคา้นั้นๆ 
2. คูณจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการตลอดปีดว้ยตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย 
3. เรียงล าดบัจ านวนเงินท่ีไดจ้ากขอ้ 2 จากมากไปนอ้ย 
4. ค านวณร้อยละสะสมของสินคา้ท่ีเรียงล าดบัจากขอ้3 
5. จดักลุ่มของสินคา้แบ่งตามร้อยละท่ีไดป้ระมาณการไวเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

- กลุ่ม A ร้อยละ 20 หรือกลุ่มสินคา้ท่ีมีราคาสูงมาก ตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ 
- กลุ่ม B ร้อยละ 30 หรือกลุ่มสินคา้ปกติท่ีตอ้งการดูแลเป็นมาตราฐานทัว่ไป 
- กลุ่ม C ร้อยละ 50 หรือกลุ่มสินคา้ราคาไม่แพงตอ้งการดูแลเพียงเล็กนอ้ย 

โดยสรุปการวิเคราะห์ ABC ไดม้าจากประมาณการ จึงมีความเหมาะสมส าหรับกิจการท่ีมี
สินคา้จ านวนมากรายการ หรือกิจการท่ีไม่ไดใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจดัการสินคา้คง
คลงั หรือกิจการคา้ปลีกและโชวห่วยเน่ืองจากเป็นกิจการท่ีมีสินค้าหลากหลายรายการ เทคนิค
ดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมในการน ามาใชส้ าหรับกิจการดงักล่าวในการจดัการสินคา้คงคลงั  
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งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

อภิญญา ชยัเพียรเจริญกิจ (2549) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การประยุกตท์ฤษฎีการจดั
วางแผนผงัอย่างเป็นระบบส าหรับคลงัสินคา้อุตสาหกรรมยานยนต ์ กรณีศึกษา บริษทัเอบีซีจ ากดั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัวางผงัคลงัสินคา้ของบริษทั  ABC วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 
ซ่ึงน าเอาหลักการจัดวางผงัคลังสินค้าอย่างมีระบบและแผนภาพความสัมพนัธ์ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ โดยท่ีผูว้ิจยัมีการจดัท าสอบถามในการหาข้อมูลในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางผงั
คลงัสินคา้และมีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาสรุปผลพร้อมประเมินผล เพื่อศึกษาวา่การจดั
วางผงัภายในคลงัสินคา้ตามความสัมพนัธ์ท่ีศึกษาทิศทางการไหลของงานมีความเหมาะสมหรือไม่
และไดท้  าการทดลองปรับปรุงผงัคลงัสินคา้ใหม่ หลงัจากนั้นเปรียบเทียบแผนผงัการจดัวางเดิมและ
แผนผงัการจดัวางในทิศทางใหม่ พร้อมทั้งไดข้อ้เสนอแนะ ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ให้กบับริษทั ABC ทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขผงัคลงัสินคา้ในปัจจุบนัและคลงัสินคา้ท่ีอาจเกิดข้ึน
ใหม่ในอนาคต 
 อนนัทพนัธ์ จนัทพนัธ์ (2554) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในคลงัสินคา้ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงการ
เพิ่มผลิตภาพของโลจิสติกส์ภาคการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ มีปัญหาความคล่องตวัของ
กระบวนการผลิต การท างานผิดพลาดท่ีเกิดจากคนหรือเคร่ืองจกัร วิธีการแกปั้ญหาและเคร่ืองมือท่ี
น ามาใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์ ท าให้สามารถทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ท างานและท าให้พนกังานเขา้ใจถึงวิธีในการแกปั้ญหา ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเทคนิคการศึกษาการท างาน
(Work Study) เขา้มาช่วยในการศึกษาถึงวิธีการท างานในกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน
ของพนกังาน ภายหลงัการปรับปรุงสามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี (1) ลดเวลาในการเบิกจ่ายอะไหล่และ
เคร่ืองมือ เดิม 15 นาที เหลือ 5 นาที เวลาลดลงทั้งส้ิน 10 นาที หรือ ลดลง 66.67% (2) ลดเวลาใน
การซ่อมบ ารุง เดิม 78นาที เหลือ 43นาที ระยะเวลาลดลงทั้งส้ิน 35 นาที หรือ ลดลง 44.87% (3) ลด
ขั้นตอนในการซ่อมบ ารุง เดิม 12 ขั้นตอน เหลือ 10 ขั้นตอน ขั้นตอนลดลงทั้งส้ิน 2 ขั้นตอน หรือ
ลดลง 16.67% (4) ลดระยะทางในการซ่อมบ ารุง เดิม 1,200 เมตร เหลือ 600 เมตร ระยะทางลดลง
ทั้งส้ิน 600 เมตร หรือ ลดลง 50% (5) ลดระยะทางในการเตรียม RM (Fork Lift) เดิม 261 เมตรเหลือ 
120 เมตร ระยะทางลดลงทั้งส้ิน 141 เมตร หรือ ลดลง 54.02% 
 เมธินี ศรีกาญจน์ (2555) ได้ท าการศึกษาค้นควา้ในเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ต าแหน่งการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ ากดั(มหาชน) สาขา
สุขสวสัด์ิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นท่ีการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้ จาก
การศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบนัคลงัสินค้าของบริษทัดงักล่าวมีต าแหน่งการจดัวางสินค้าภายใน
คลงัสินคา้ไม่เหมาะสม ท าใหก้ารใชอ้รรถประโยชน์ของพื้นท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้การ
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เกิดความล่าช้าในการท างานภายในคลงัสินคา้ ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษารูปแบบต าแหน่งการจดัวาง
สินค้าโดยได้วิเคราะห์ต าแหน่งในการจัดวางสินค้าใหม่โดยใช้หลักการโปรแกรมเชิงเส้น 
(Linearprogramming method) ดว้ยวิธีการของ Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel และทฤษฎี
สินคา้เคล่ือนไหวเร็ววางไวใ้กลป้ระตู (Fast Mover Closest to the Door) เพื่อช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการจดัวางสินคา้ ซ่ึงช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
คลงัสินคา้เพิ่มมากข้ึน โดยท่ีพบวา่ระยะเวลารวมโดยเฉล่ียในการด าเนินกิจกรรมลดลง 9.81% และ 
การใชท้รัพยาการในการด าเนินงานลดลง คือ การใชง้านของรถโฟลค์ลิฟทล์ดลง 9.30% และการใช ้
งานของโซนพื้นท่ีการจดัวางสินคา้ต่อเวลาลดลง 13.33% 

ปรียานุช อินทนนท์  (2556) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเ ร่ือง การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทั ABC จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
คลังสินคา้โดยใช้เกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ช่วยในการตดัสินใจ จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ดงักล่าวพบวา่ ทางบริษทัควรเลือกการติดตั้งอุปกรณ์ในการStackสินคา้ เน่ืองจากสามารถลดพื้นท่ี
ของคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและใชเ้งินลงทุนนอ้ยท่ีสุด 

สุกญัญา มีประดิษฐ์ (2554) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การจดัการคลงัสินคา้ บริษทัคิง
เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการคลงัสินคา้และปัญหากบัอุปสรรคใน
การจดัการคลงัสินคา้ บริษทั คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ ากดั โดยไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน
124 คน ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มผูบ้ริหาร 4 คน และจ านวนพนกังานปฏิบติังาน 120 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
แนวทางในการจดัการคลงัสินคา้ ดา้นปฏิบติังานนั้น ควรมีการจดัให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกต้องให้แก่พนักงานในงานคลังสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของงานคลงัสินค้าท่ีถูกตอ้งและเพื่อ
ใช้เป็นขอ้มูลในการจดัการคลงัสินคา้ มีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงานไวใ้ห้เพียงพอกับงาน การมอบหมายงานกับพนักงานทุกระดับ
รับผิดชอบงานดว้ยความชดัเจนและเหมาะสมตามแบบคู่มือการปฏิบติังานในส่วนของคลงัสินคา้ 
เพื่อให้พนกังานศึกษาระบบงานไดส้ะดวกและควรมีการส่ือสารเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการท างานของพนกังานในหน่วยงาน มีการสั่งงานท่ีชดัเจนในดา้นการควบคุมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถจะช่วยลดขั้นตอนในการท างานและท าให้การ
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อภิญญา ไกรส าโรง (2555) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การปรับปรุงระบบการจดัการ
คลงัสินคา้โรงงานผลิตสี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาขั้นตอนของการเบิกจ่าย
สินค้า โดยการประยุกต์ใช้ระบบ  Location Code และโปรแกรมระบบการจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Management System: WMS) ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการรับ
ใบก ากบัสินคา้ไดท่ี้ 37.5% ลดระยะเวลาในการจบักลุ่มสินคา้ไดท่ี้ 33.33% ลดการออกรายงานการ
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น าสินคา้ออกไดท่ี้ 50% ลดระยะเวลาในการแยกสินคา้ตามประเภทของลูกค้าไดท่ี้ 44.44% และลด
ระยะเวลาในการตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถไดท่ี้ 27.78% ดงันั้นสรุปโดยภาพรวมสามารถช่วยลดเวลาได้
ถึง 27.78% เม่ือเทียบกบัวธีิการท างานแบบเก่าท่ีใชใ้นกระบวนการการเบิกจ่ายสินคา้ 
 ชนิกานต์ กมลสุข (2554) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเร่ือง  การพฒันาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อช่วยก าหนดต าแหน่งในการจดัวางสินคา้ท่ีเหมาะสมกรณีศึกษา บริษทัผลิตเคร่ือง
แกว้ส าเร็จรูป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สามารถลดระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้และออก
ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือ พนกังานไม่มีการวางแผนในการจดัวางสินคา้ท่ีเหมาะสมท าให้การเคล่ือนยา้ย
สินคา้ล่าชา้ โดยไดแ้บ่งการทดลองเป็น 2 รูปแบบ คือการทดลองท่ี 1 การใช ้Location เดิมในการ
วางแผนจดัวางสินคา้ และการทดลองท่ี 2 คือ การเลือก Location ใหม่ในการวางแผนจดัวางสินคา้
ตามหลกัทฤษฎี Fast Mover Closet to the Door โดยเร่ิมจากพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
จากนั้นจึงใชโ้ปรแกรม Lingo เพื่อช่วยหาค าตอบของการ จดัวางสินคา้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
จากนั้นจึงน าการทดลองทั้ง 2 รูปแบบมาท าการเปรียบเทียบกบัการวางแผนตดัสินใจในการจดัวาง
สินคา้ของพนกังาน ซ่ึงพบวา่ การทดลองท่ี 1 ใชเ้วลาในการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้และออกทั้งหมด 
1,109.34 นั้นท่ีสามารถลดระยะเวลาในการท างานลง 9.09% และการทดลองท่ี 2 ใชเ้วลาในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้และออกทั้งหมดจะใชเ้วลา 454.01 นาที สามารถลดระยะเวลาในการท างานลง 
62.79% เม่ือเทียบกบัการจดัวางสินคา้ของพนกังานในปัจจุบนั ดงันั้น จากการทดลองทั้ง 2 รูปแบบ
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดัวางสินคา้ คือ การทดลองท่ี 2 การเลือก Location ใหม่ในการวางแผนจดัวาง
สินคา้ตามหลกัทฤษฎี Fast Mover Closest to the Door 
 วรธน แสงศกัดา (2554) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การจดัสรรพื้นท่ีจดัวางสินคา้
ภายในคลงัสินคา้โดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาระบบการด าเนินงานภายในคลงัสินคา้อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
แห่งหน่ึง  เป็นจุดพักสินค้าจากโรงงานท่ีเชียงใหม่และชุมพร ผู้วิจัยได้น าเสนอการจ าลอง
สถานการณ์โดยโปรแกรม Arena Simulation 10.0 ในการจ าลองการจดัสรรพื้นท่ีในการจดัวาง
สินคา้ภายในคลงัสินคา้ ในการท าวจิยั คร้ังน้ีมีการเปล่ียนระบบการจดัวางสินคา้แบบเดิมดว้ยท่ีมีการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบ ABC (ABC Analysis) เพื่อท าการเลือกวางสินคา้ตามปริมาณและความถ่ี  เพื่อลด
เวลาในการไปหยิบสินคา้ จากผลท่ีไดส้ามารถลดเวลาในการเดินทางไปหยิบสินคา้ได้ 8 % เวลาใน
การขนสินค้าไปยงัรถส่งสินค้า 4% และสามารถก าหนดพื้นท่ีส าหรับวางสินค้าแต่ละชนิดได้
แน่นอน พร้อมทั้งประยกุตก์ารใช ้Barcode เพื่อลดเวลาการบนัทึกขอ้มูลรวมของสินคา้เขา้-ออกได ้
3,985.41 จากระยะเวลา 79 วนั 
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 ยศเจริญสิน หมู่พุทธรักษ ์ (2556) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การวางผงัคลงัสินคา้ท่ี
เหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขขนาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่าง กรณีศึกษาคลงัสินคา้ของผูใ้ห้บริการ
ดา้นโลจิสติกส์แห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ 
ก าหนดต าแหน่งการวางสินคา้ในคลงัสินคา้ท่ีเกิดระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดในการรับเขา้และจ่ายออก โดย 
สินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องและมีขนาดท่ีแตกต่างกัน 3 ขนาด การพฒันาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยก าหนดต าแหน่ง 
การวางสินค้าแบบตายตวั (Fixed location) และการก าหนดต าแหน่งการวางสินค้าแบบลอยตัว
(Floating location) โดยใชโ้ปรแกรม Lingo เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหา จากการทดลองพบวา่การ 
พฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยก าหนดต าแหน่งการวางสินคา้แบบตายตวั (Fixed location) 
มีการใชร้ะยะทางสั้นท่ีสุดท่ี 86,233.14 เมตร การพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยก าหนดต า 
แหน่งการวางสินคา้แบบลอยตวั (Floating location) มีการใชร้ะยะทางสั้นท่ีสุดท่ี 32,062.54 เมตร 
และผลการทดลองอตัราการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีเฉล่ียของทั้ง2รูปแบบคือการก าหนดต าแหน่ง 
แบบตายตัว  (Fixed location) และการก าหนดต าแหน่งแบบลอยตัว  (Floating location) ได้ผล
ตามล าดบัดงัน้ี 87.05% และ 89.87% 
 บงกช เลิศบุญการกิจ (2554) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเร่ือง  การพฒันาระบบจัดการ
คุณภาพในงานบริการโลจิสติกส์ดา้นคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยมุ่งสร้างระบบการจดัการท่ีดีภายในคลงัสินคา้ เม่ือท าการศึกษาบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา
จากสภาพปัจจุบนัพบวา่มีปัญหาทั้งหมด 3ปัญหาคือสถานท่ีเก็บสินคา้ประเภทสารเคมีไม่สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานกรมโรงงาน การบริหารจดัการภายในคลงัเก็บสินคา้ท่ีใช้ส าหรับเก็บสารเคมีท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และ การจดัการภายในของคลงัสินคา้ โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลในการหา
สาเหตุ และแผนผงัตน้ไม ้ ในการเสนอมาตรการแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 ปัญหา ในงานวิจยัน้ีไดท้  าการ
แกไ้ขปัญหาคือ ปัญหาแรก ติตตั้งรางสแตนเลสครอบสายไฟ สร้างประตูเหล็กปิดช่องกระจก จดั
ต าแหน่งท่ีตั้งและติดป้ายระบุต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลิง ติดตั้งกล่องสแตนเลสครอบแผงควบคุม
วงจรไฟฟ้าจดัท ามาตรการและป้ายบ่งช้ีรายละเอียดของคลงัสินคา้สารเคมี ปัญหาท่ีสอง ท าการ
ออกแบบคลงัสินคา้ใหม่จดัท าคู่มือ ขั้นตอนการด าเนินงานและในปัญหาสุดทา้ยท าการเปล่ียนแปลง
ระบบการบ่งช้ีสินคา้ให้เหมาะสมกบัการเขา้-ออกของสินคา้ น ากิจกรรม 5 ส มาใช้ในการท างาน
และจดัท าใบตรวจสอบผลการแกไ้ขท าให้สถานท่ีในการเก็บสินคา้สารเคมีมีความสอดคล้องกบั
มาตรฐานกรมโรงงานมีการออกแบบคลงัสินคา้ใหม่ท าให้ประสิทธิภาพของระบบงานคลงัสินคา้ท่ี
ดีข้ึน คือจ านวนสินคา้ท่ีจดัเก็บอยูใ่นคลงั เพิ่มข้ึน 86.11% อรรถประโยชน์การใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บเพิ่มข้ึน
26.66% อตัราส่วนท่ีพื้นท่ีทางเดินหลกัลดลง 25.20% เวลาในขั้นตอนการหยบิสินคา้ลดลง 37.36% 
เวลาในขั้นตอนกระบวนการตรวจนบัสินคา้ลดลง 45.83% มีการเปล่ียนแปลงระบบการบ่งช้ีสินคา้
ท าให้เวลาในขั้นตอนการรับสินคา้ลดลง 95.19% มีการสร้างคู่มือปฎิบติังานและเปล่ียนแปลง
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กระบวนการท างานท าใหมี้การท างานท่ีเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพในการจดัการบริหาร
คลงัสินคา้ท่ีดียิง่ข้ึน 
 เอกราช เคารพ (2555) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
จดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทัผลิตกระป๋องบรรจุอาหารทะเล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทัผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร โดยวิเคราะห์
ปัญหาของการเกิดสินคา้ตกคา้งของในคลงัสินคา้เกิน 2 เดือน เพื่อน ามาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
และลดปัญหาการตกคา้งลงให้ไดอ้ย่างน้อย 10% ดว้ยหลกัการบริหารจดัการคลงัสินคา้ และการ
ออกแบบคลงัสินคา้ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารยงัไม่ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของการบริหารคลงัสินคา้และยงัไม่ได้มีการออกแบบแผนผงัในการวางสินคา้ของ
คลงัสินคา้ ดงันั้นจึงไดมี้การปรับปรุงสินคา้ใหม่ทั้งระบบ โดยไดท้ าการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้
ใหม่ รวมถึงก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีในคลงัสินคา้ และก าหนดให้มีการตรวจ
นับสินคา้ในทุกส้ินเดือน ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการคลงัสินคา้สามารถลด
สินค้าตกค้างในคลังสินค้าเกิน2เดือนลดลงเฉล่ียอย่างน้อย 10% ต่อเดือน และตลอดระยะเวลา
ด าเนินการสามารถป้องกนัการเกิดสินคา้ตกคา้งเกิน 2 เดือนไดซ่ึ้งคิดเป็นมูลค่า 2,243,234.65 บาท
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บทที ่3 
วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีได ้ศึกษาคน้ควา้การวางผงัคลงัสินคา้ดว้ย ABC (Analysis) เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัไดน้ าเอาเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการจดัแบ่ง

ประเภทสินคา้และ เลือกวิธีจดัเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว  เคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวช้า 

โดยน าเอาปริมาณการผลิต ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2561 มาจนถึงปัจจุบนั มาท าการวิจยั และท าการ

เปรียบเทียบระหวา่งการจดัเก็บสินคา้แบบเดิมกบัการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษารูปแบบการจดัผงัคลังสินค้าด้วย ABC (Analysis) จากนั้นจึงได้เสนอแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ตามระเบียบวธีิการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
  1. การรวบรวมขอ้มูล  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
4. สรุปผลและเสนอแนะ 
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กำรรวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัท าการการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการออกไป

สังเกตการณ์ (Observation) ณ สถานท่ีปฏิบติังานจริง ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการลงพื้นท่ีในคลงัสินคา้เพื่อ
น ามาประกอบเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมในการท าวิจยั และ การออกไปสังเกต ณ สถานท่ีจริงจะช่วยให้
ผูว้จิยัสามารถเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้ส าเร็จรูปมากยิง่ข้ึน 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดท้  าการทบทวนงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและ
น าเอาขอ้มูลปริมาณสินคา้ตั้งแต่ มกราคม 2561 – ปัจจุบนั มาท าการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามเทคนิค 
ABC (Analysis) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม เพื่อ
เสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัได ้ใชเ้ทคนิค 
ABC (Analysis) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการจดัแบ่งประเภทสินคา้และเลือกวิธีจดัเรียงแบบเคล่ือนไหว
เร็ว เคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวช้า โดยน าเอาปริมาณสินค้าตั้ งแต่ มกราคม 2561  – 
ปัจจุบนัน ามาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยและค านวณหาร้อยละสะสมการเคล่ือนไหวของสินคา้แต่
ละกลุ่ม 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้ าระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริงก่อนการปรับปรุงคลงัสินคา้มาเปรียบเทียบ
กบั ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานจริงหลงัจากมีการปรับปรุงคลงัสินค้าโดยเปรียบเทียบเป็นร้อย
ละ  
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัท า การสรุปผลการวิจยัตามท่ีไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อปรับปรุงงานวจิยัในคร้ังต่อไป 
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บทที ่4 
ผลกำรวจิยั 

 
จากการศึกษาการวิจยัเร่ือง การออกแบบผงัการจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลืองด้วย

เทคนิค ABC (Analysis) ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ
คลงัสินคา้ ผูว้ิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบระหว่างการจดัเก็บรูปแบบสินคา้คงคลงัแบบเดิมและการ
จดัเก็บรูปแบบสินคา้คงคลงัแบบใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าการแบ่งกลุ่มสินคา้เพื่อศึกษารูปแบบการจดัผงั
คลงัสินคา้ดว้ยเทคนิค ABC (Analysis) ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย มาประยุกตใ์ชก้บัคลงัสินคา้
ของจริง 

โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาปัญหาท่ีเกิดจริงในการท างานมาวิจยั จุดเร่ิมตน้งานวิจยัเกิดจากการท่ี
ผูว้ิจยั ท างานในส่วนของคลงัสินคา้ทั้งในขาเขา้และขาออก โดยปัจจุบนัเกิดความผิดพลาดในการ
หยิบสินคา้ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายสินคา้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงปัญหาในส่วนน้ี
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทในกรณีท่ีหาสินค้าคงคลังไม่พบ ผู ้วิจ ัยจึงได้
ท าการศึกษาวิจยั เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเร่ิมกระบวนการท างานของแผนก
คลงัสินคา้โดยมีข้ึนตอนดงัน้ี 
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ขาเข้า

Supplier ส่งสินคา้

ตรวจความถูกตอ้งและนบัสินคา้ 
ตาม PO

ตรวจสอบสภาพสินคา้

รับสินคา้เขา้ระบบ

จดัเก็บสินคา้

ขั้นตอนกำรท ำงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ภำพประกอบที ่1 ขั้นตอนการท างานขาเขา้ 

 

จากภาพประกอบท่ี 1 สามารถอธิบายกระบวนการท างานของคลงัสินคา้ในการรับเขา้สินคา้เขา้

คลงัสินคา้ไดด้งัน้ี 

1. แผนกคลงัสินคา้ไดรั้บเอกสารการสั่งซ้ือจากทางแผนกจดัซ้ือ 

2. เม่ือสินคา้มาถึงคลงัสินคา้ เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้จะท าการตรวจนบัสินคา้ โดยสามารถเช็คได้

จากทางใบสั่งซ้ือ PO และตรวจสอบสภาพของสินคา้วา่สินคา้มีไดรั้บความเสียหายไหม 

สินคา้ตอ้งสมบูรณ์ก่อนจดัเก็บ 

3. น าใบเสร็จท่ีไดรั้บมาคียรั์บในระบบ  

4. จดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้พร้อมดูแลรักษาสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
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                                      ภำพประกอบที ่2 ขั้นตอนการท างานขาออก 
 
จากภาพประกอบท่ี2 แสดงขั้นตอนการท างานขาออก (เบิก-จ่ายสินคา้) มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. รับใบเบิก-จ่ายสินคา้จากทางผูใ้ชสิ้นคา้ 

2. ตดัสินคา้ออกจากระบบตามจ านวนในใบเบิกสินคา้ 

3. จดัเตรียมสินคา้ใหค้รบตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

4. ขนสินคา้ข้ึนรถเขน็ 

เน่ืองจากคลงัสินคา้ของเราเก็บสินคา้ให้กบับริษทัท่ีให้บริการในดา้นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้

ให้กบัเด็ก เพื่อให้เด็กไดเ้ห็นมุมมองต่างๆ ของการผลิตสินคา้แต่ละช้ินว่าท่ีมาเป็นอย่างไร ดงันั้น

สินคา้คงคลงัของบริษทัจึงเป็นสินคา้ประเภทหมึกเคร่ืองพิมพ ์กระดาษช าระ การ์ดนามบตัร เพื่อใช้

ในกิจกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ ดงันั้นการแยกประเภทของสินคา้ท่ีจดัเก็บในคลงัจะแยกตามกลุ่มและ

การใชง้านไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มสินคา้ประเภทหมึกพิมพ ์สินคา้กลุ่มน้ีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งน าของเก่า(ซาก)มาคืนก่อนถึง

จะสามารถเบิกของใหม่ไปได ้เพื่อลดการเบิกซ ้ าซอ้น สินคา้กลุ่มน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง เพราะ

เป็นสินคา้ของแทท่ี้ตอ้งสั่งจากผูผ้ลิตเท่านั้น 

ขาออก

รับใบเบิกสินคา้

ตดัสินคา้ออกจากระบบ

จดัเตรียมสินคา้

จ่ายสินคา้ให้ผูใ้ช้
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2. กลุ่มสินคา้ประเภทหมวก-ถุงมือพยาบาล สินคา้กลุ่มน้ีเป็นสินคา้ท่ีเบิกใชต้ามจ านวนลูกคา้

ท่ีมาเขา้ใชบ้ริการในกิจกรรมน้ี ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีใช้แลว้ทิ้ง ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้

ราคาของสินคา้จึงไม่แพงมากแต่มีการเบิกจ่ายค่อยขา้งบ่อย 

3. กลุ่มสินค้าประเภทกระดาษช าระ สินคา้กลุ่มน้ีเป็นสินค้าท่ีมีปริมาณมากในคลงัสินค้า 

เพราะดว้ยเร่ืองปริมาณการใช้ท่ีสูงแต่ราคาถูก จึงใชว้ิธีการแชร์ขอ้มูลปริมาณการเบิก-จ่าย

สินคา้ให้ Supplier ทราบ เพื่อเติมสินคา้ในคลงัสินคา้ให้เพียงพอกบัปริมาณการใชใ้นทุกๆ 

เดือน 

คลังสินค้าของบริษัทจึงเป็นคลังสินค้าท่ีใช้ส าหรับเก็บสินค้าท่ีใช้ในบริษทั ท าให้การ

จดัการสินคา้คงคลงัจึงมีความส าคญัมาก อีกทั้งสินคา้คงคลงัเหล่าน้ีมีการเบิก-จ่ายสินคา้ไปยงัแผนก

ต่างๆ หลายแผนก แต่เน่ืองจากคลงัสินคา้ของบริษทัมีท่ีเดียวท าให้ตอ้งแยกประเภทของสินคา้อยา่ง

ชดัเจน ดงันั้นส่วนของงานคลงัสินคา้จึงมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมระบบจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ

เพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน จากการศึกษาการด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทัพบ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

ปัญหำและผลกระทบของปัญหำ 

 จากประสบการณ์ท างานในส่วนของคลงัสินคา้ พบวา่ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร คือ 

ปัญหาทางด้านการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีความไม่แน่นอน ไม่สามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้

ทั้งหมดท่ีแทจ้ริงได ้และการเบิกจ่ายสินคา้ใชเ้วลาการหาสินคา้นาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 
 
 
 

ภำพประกอบที ่3 แสดงปัญหาและผลกระทบของปัญหา 
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สรุปปัญหำจำกคลงัสินค้ำ มีดังนี ้

1. สินคา้คงคลงัท่ีมีอยูจ่ริงกบัในระบบไม่ตรงกนั  

 

 

ภำพประกอบที ่4 แสดงแผนภูมิของยอดสินคา้คงเหลือท่ีไม่ตรงกบัยอดท่ีตรวจนบัจริง 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงรายละเอียดยอดสินคา้ท่ีไม่ตรงกนั 

เดือน สินค้ำคงเหลอื 
 

ยอดทีต่รวจนับจริง 
 

ผลต่ำง 

มีนาคม 973 951 22 (2.26%) 
เมษายน 985 940 45 (4.57) 
พฤษภาคม 854 902 48 (5.32%) 
มิถุนายน 932 930 2 (0.21%) 

 

จากภาพประกอบท่ี 4 จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ีย 4 เดือนท่ีผา่นมามีความผิดพลาดอยา่งต่อเน่ือง 

บางเดือนยอดสินคา้ในระบบบอกว่ามีของมากสินคา้จริงท าให้ Supplier ไม่ไดส่้งของให้กบัทาง

บริษทั แต่เม่ือถึงการเบิก-จ่ายสินคา้กลบัไม่มีสินคา้ ท าใหเ้สียเวลาในการสั่งซ้ือเอง เกิดความล่าชา้ใน

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

สินค้าคงเหลือ 973 985 854 932 

ยอดท่ีตรวจนบัจริง 951 940 902 930 
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กระบวนการ หรือในระบบตรวจสอบแลว้วา่ไม่มีสินคา้ ซ่ึงทาง Supplier ก็ไดจ้ดัส่งสินคา้มาให้ ท า

ใหสิ้นคา้มีจ านวนมาก เกินความตอ้งการอาจท าใหสิ้นคา้ลน้คลงัสินคา้ได ้

2. ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้ (ใชเ้วลาในการหาสินคา้นาน) 

ตำรำงที ่2 ตารางแสดงรายละเอียดปัญหาท่ีพบในคลงัสินคา้ 

ปัญหำทีพ่บในคลงัสินค้ำ จ ำนวนคร้ัง/ปี ทีพ่บในปี พ.ศ. 2561 
เจา้หนา้ท่ีหาสินคา้ไม่พบ 36 คร้ัง 
เวลาในการเบิก-จ่ายสินคา้ 21 นาที/คร้ัง 
เจา้หนา้ท่ีหยบิสินคา้มาผดิ 7 คร้ัง 

 

ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ ซ่ึงท าให้เกิด

ความล่าชา้ในกระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้ เกิดจากการจดัเก็บสินคา้ท่ีไดรั้บเขา้คลงัสินคา้แลว้ไม่ไดมี้

การจดัเรียงใหเ้ป็นระเบียบ ซ่ึงในภายหลงัเกิดการโยกยา้ยต าแหน่งของสินคา้โดยไม่ไดมี้การแจง้ จึง

ท าให้หาสินค้าไม่พบ และใช้เวลาในการหาสินคา้นาน รวมไปถึงขั้นตอนการท างานไม่ชัดเจน 

ไม่ไดมี้การออกแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ให้เป็นสัดส่วน ท าให้การจดัเก็บสินคา้ไม่เป็นท่ี สินคา้ไม่เป็น

ระเบียบ  

ล ำดับกำรแก้ปัญหำ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้เกิดจากขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ ท าให้เกิดผลกระทบกบัการ

ท างานในขั้นตอนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการเบิก-จ่ายสินคา้ท าให้ใช้เวลานานไปดว้ย เน่ืองจากการ

จดัเก็บท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าให้เกิดการสูญเสียเวลาในการคน้หาสินคา้ตามในเบิกสินคา้ รวม

ไปถึงระยะทางในการหยิบสินคา้ท่ีไม่ไดจ้ดัเก็บตามพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ท าให้ระยะทางมากตามไป

ดว้ยดงันั้นจึงไดเ้สนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการท างานในคลงัสินคา้ใหม่ โดยเพิ่มรายละเอียดในการ

จดัเก็บสินคา้ ตามภาพประกอบท่ี 5 น้ี 
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          ภำพประกอบที ่5 แสดงขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ใหม่ในคลงัสินคา้ 

จากภาพประกอบท่ี 5 ในขั้นตอนการจดัเก็บสินค้า ให้มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งการ

จดัเก็บ โดยจดัแบ่งต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้ให้ชัดเจนมากข้ึน และจดัท ารายงานขอ้มูลท่ีแสดง

ความเคล่ือนไหวของสินคา้ เพื่อดูวา่สินคา้ใดท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็ว สินคา้ใดท่ีมีการเคล่ือนไหวช้า 

เพื่อจดัแบ่งโซนสินคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและยงัเป็นการจดัล าดบัตามอายุของสินคา้อีกดว้ย สินคา้ใน

คลงัสินคา้ประกอบไปดว้ย 3 กลุ่ม คือ 1.หมึกเลเซอร์ ประกอบไปดว้ย หมึก Canon 322BK , หมึก 

Canon 322M , หมึก Canon 322Y , หมึก Canon 322C เป็นตน้ 2.อุปกรณ์ทางการแพทย ์ประกอบไป

ดว้ย ถุงมือแพทย ์, หมวกทางการแพทย ์3.กระดาษช าระ ประกอบไปดว้ย กระดาษเช็ดมือ , กระดาษ

เช็ดหน้า เป็นตน้  การจดักลุ่มความส าคญัของสินคา้ในคลงัสินคา้นั้นเพื่อให้ทราบว่า สินคา้ไหน

ส าคญัต่อการเบิก เช่น สินคา้กลุ่ม A มีอตัราการเบิกน้อยคร้ังท่ีสุดในคลงั และเพื่อลดระยะเวลาใน

การเบิก-จ่ายสินค้า ให้เกิดความถูกต้องและแม่นย  าในการตรวจนับสินค้าคงคลัง โดยจัดแบ่ง

ประเภทสินคา้ออกเป็น 3 กลุ่มตามเกรด A , B และ C ไดด้งัน้ี 

ตำรำงที ่3 แสดงการจดักลุ่มของสินคา้ในคลงัสินคา้ ตามระยะการเคล่ือนไหวของสินคา้ 

กลุ่ม ประเภทสินค้ำ ระยะกำรเคลือ่นไหวของสินค้ำ 
สินคา้กลุ่ม A หมึกเลเซอร์ 1 คร้ัง / เดือน 
สินคา้กลุ่ม B อุปกรณ์ทางการแพทย ์(ถุงมือ,หมวก) 2 คร้ัง / เดือน 
สินคา้กลุ่ม C กระดาษช าระ , สบู่เหลวลา้งมือ 4 คร้ัง / เดือน 
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 สินคา้กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง เป็นสินคา้ท่ีตอ้งมีการดูแลเป็นอยา่งดี เพราะเน่ืองดว้ย

สินคา้กลุ่มน้ีเป็นจ าพวกหมึกเลเซอร์ ซ่ึงมีวนัหมดอายุชดัเจน พนกังานคลงัสินคา้จึงตอ้งเรียงล าดบั

สินคา้ตามวนัหมดอาย ุอีกทั้งสินคา้กลุ่มน้ีมีการเคล่ือนไหวของสินคา้ท่ีชา้ ท าให้ควรจดัสินคา้กลุ่มน้ี

ไวด้า้นหลงัคลงัสินคา้ เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด 

 สินคา้กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีใชง้านในการใหบ้ริการของบริษทัตามจ านวนลูกคา้ 1 ช้ิน / 1 คน 

สินคา้กลุ่มน้ีเป็นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย ์(ถุงมือ , หมวก) ซ่ึงมีอตัราการเบิกประมาณ 2 คร้ัง / 

เดือน สินคา้กลุ่มน้ีไม่ตอ้งสต๊อคสินคา้ไวม้ากเพราะปริมาณความตอ้งการคงท่ีการสั่งซ้ือนั้นอยู่ท่ี 1 

เดือน ต่อ 1 คร้ัง เน่ืองจากทางผูข้ายอยูไ่ม่ไกลจากบริษทั สามารถส่งของไดท้นัที 

 สินคา้กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีการเบิก - จ่ายบ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ กระดาษช าระรูปแบบต่างๆ เช่น 

กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหน้า เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีสบู่เหลวล้างมือท่ีมีอตัราการเบิกบ่อย โดยท่ี

สินคา้กลุ่มน้ีมีมูลค่าไม่สูงแต่มีอตัราการเบิก-จ่ายบ่อย สินคา้จะตอ้งมีส ารองคลงัตลอด เน่ืองจาก

สินคา้กลุ่มน้ีตอ้งใชง้านตลอด จึงตอ้งมีการเติมสินคา้อยูเ่สมอจากผูข้าย 

ล ำดับกำรแก้ปัญหำที ่1 

 จากท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ คลงัสินคา้น้ีไม่ได้มีการวางต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้อย่างเป็น

ระบบ ท าให้การจดัเก็บสินคา้ไม่มีความถูกตอ้ง เกิดการผิดพลาดในกระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้

ผูว้จิยัจึงน าเสนอแนวทางในการจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

 การออกแบบแผนผงัการจดัเก็บสินคา้ เร่ิมตน้จากการวางแผนการใช้พื้นท่ี และวิธีการจดั

วางสินคา้ในแต่ละกลุ่ม ก าหนดขอบเขตต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการจดัการพื้นท่ี เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  และจดัท าป้ายสัญลกัษณ์ในการบอกก ากบัแสดงต าแหน่งท่ีใช้เก็บสินค้าเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของคลงัสินคา้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ดงันั้นการ

ออกแบบแผนผงัจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. กำรออกแบบขนำดพืน้ที่ 

การออกแบบขนาดพื้นท่ีคลงัสินคา้เพื่อใช้ในการเก็บสินคา้ของบริษทั มีปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณา

ดงัน้ี 
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1.1 ประเภทของกลุ่มสินคา้  

พิจารณาจากการเคล่ือนไหวของสินคา้ โดยสินคา้แต่ละประเภทมีอตัราการเบิก - จ่ายสินคา้

ไม่เท่ากนั การพิจารณาเลือกพื้นท่ีของสินคา้ประเภทนั้นควรใหมี้ต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

1.2 ขนาดช่องทางเดิน 

พิจารณาขนาดของช่องทางเดินเพื่อให้เจา้หน้าท่ีคลงัสินคา้สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสินคา้ได้

อยา่งสะดวก มีพื้นท่ีเพียงพอให้เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้สามารถหมุนตวัหยิบสินคา้ได ้ก าหนดให้มี

ความกวา้ง 0.70 m 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที ่6 แสดงขนาดช่องทางเดินในคลงัสินคา้ 

1.3 ลกัษณะพื้นท่ีจดัเก็บ 

พิจารณาจากลักษณะของสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 1. จดัเก็บสินคา้ในชั้นวาง 

(Shelf)โดยขนาดของชั้ นวางสินค้ามีขนาดมาตรฐานทั่วไปคือ กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 200 

เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร 2. จดัเก็บบริเวณพื้นคลงัสินคา้ (Floor)   
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         ภำพประกอบที ่7 แสดงขนาดชั้นวางสินคา้ในคลงัสินคา้ 

2. กำรจัดท ำป้ำยสัญลกัษณ์ในกำรบอกต ำแหน่งกำรจัดเกบ็สินค้ำ 

การจดัท าป้ายสัญลกัษณ์ในการบอกต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบ

วา่สินคา้ประเภทน้ีเก็บท่ีไหน ส่งผลท าให้การหยิบสินคา้ และการจดัเก็บสินคา้ เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว และถูกตอ้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ อีกทั้งยงัช่วยลดระยะเวลา

สูญเปล่าในการหาสินคา้  

การออกแบบลกัษณะของป้ายสินคา้มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ป้ายสินคา้จะตอ้งมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นระยะ 1-2 เมตร 

- ตอ้งมีลกัษณะของสีท่ีแตกต่างกนั เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว ตามระยะเวลาของ

สินคา้ท่ีมีวนัหมดอาย ุ
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                                ภำพแผนผงัคลงัสินค้ำเดิม 

                ภำพประกอบที ่8 แสดงแผนผงัคลงัสินคา้แบบเดิม 

จากภาพประกอบท่ี 8 แสดงแผนผงัคลงัสินคา้แบบเดิม มีการจดัวางท่ีเก็บสินคา้แต่ยงัไม่ได้

มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชดัเจน ท าให้เจา้หน้าท่ีสินคา้มีความสับสนในการจดัเก็บสินคา้ และการ

หยิบสินคา้ในการเบิก-จ่ายสินคา้ ส่งผลท าให้เกิดความผิดพลาดและใช้เวลาในการหาสินคา้ท่ีนาน 

เน่ืองจากไม่ทราบต าแหน่งแน่ชดัของสินคา้ท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัไม่ไดมี้การเรียงล าดบัสินคา้ก่อน-

หลงั ท าใหสิ้นคา้บางชนิดหมดอายกุ่อนท่ีจะไดใ้ชง้าน 
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                                    ภำพแผนผงัคลงัสินค้ำใหม่ 

 

 

 

               

                                          ภำพประกอบที ่9 แสดงแผนผงัคลงัสินคา้แบบใหม่ 

จากแผนผงัคลงัสินคา้ท่ีเห็นนั้นได้มีการปรับปรุงต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้ใหม่ เพื่อเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคลงัสินคา้ โดยมีการแบ่งพื้นส าหรับเก็บสินคา้ในแต่ละ

ประเภทอยา่งชดัเจน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้เกิดความรวดเร็ว และถูกตอ้งในการท างาน ส่งผลท า

ให้ระยะเวลาในการเบิก-จ่ายลดลง ความผิดพลาดในการหยิบสินคา้ลดลง เน่ืองจากสินคา้ไดถู้กจดั

ไวเ้ป็นหมวดหมู่ และท่ีส าคัญสินค้าทุกชนิดจะไม่หมดอายุก่อนท่ีใช้งานเพราะเน่ืองด้วยการ

ปรับปรุงแผนผงัคลงัสินค้าใหม่ท่ีสามารถเช็คสต๊อคสินคา้ได้อย่างสะดวกท าให้บริษทัลดความ

เสียหายจากตน้ทุนท่ีจมไปดว้ย และมีการตรวจนบัสินคา้เป็นประจ า โดยนบัทุกรอบการเบิก  - จ่าย

สินคา้ หรือ มีการตรวจนบัสินคา้ประจ าเดือน เพื่อลดความผิดพลาดและลดอตัราการคลาดเคล่ือน

ของจ านวนสินคา้จริงกบัจ านวนสินคา้ในระบบ 
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 ตำรำงที ่4 สรุปการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการแกปั้ญหา 

ล ำดับในกำรแก้ปัญหำ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
ล าดบัท่ี 1 
ปรับปรุงวธีิการและ
ขั้นตอนการท างานใหม่ 

-ใชเ้วลาในการเบิก-จ่ายสินคา้
นาน  
-มีความผดิพลาดในการจดัเก็บ
สินคา้ผดิต าแหน่ง 
-สินคา้หมดอายกุ่อนใชง้าน  

-ใชเ้วลาในการเบิก-จ่ายสินคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
-มีการจดัเก็บสินคา้ไดอ้ยา่ง
เป็นหมวดหมู่  
-เรียงล าดบัสินคา้ตามวนั
หมดอาย ุลดปัญหาสินคา้
สินคา้หมดอายกุ่อนใชง้าน 

ล าดบัท่ี 2 
ปรับปรุงผงัการจดัเก็บ
สินคา้ 

-ใชเ้วลานานในการหาสินคา้ 
-ใชเ้วลานานในการเก็บสินคา้ 
-เกิดความผิดพลาดในการเก็บ
สินคา้ 

-เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
และมีความรวดเร็วในการ
ท างานมากข้ึน 
-ลดความผดิพลาดในการหยบิ
สินคา้  

  

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าก่อน - หลังการและหลังการปรุงปรุงกระบวนการใน
คลังสินค้าและแผนผงัคลังสินค้านั้น เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย ท าให้การท างานของ
คลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากเจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 
ตำรำงที ่5 แสดงผลการแกปั้ญหา 
 
เกณฑ์ในกำรวดัผล ก่อนกำรปรับปรุง หลงักำรปรับปรุง สรุปผล 

ความผดิพลาดในการ
ตรวจนบัสินคา้(คร้ัง/
เดือน) 

3 0 ไม่มีความผดิพลาด
เกิดข้ึน 

อตัรำส่วน 100% 
เวลาเฉล่ียในการเบิก-
จ่ายสินคา้(นาที) 

21 11 ลดลง 10 นาที 
อตัรำส่วน 52.38 % 
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จากข้อมูลในตารางท่ี 5 ท าให้ทราบถึงการแก้ปัญหาท่ีตรงจุด โดยส่งผลทางตรงกับ
คลงัสินคา้ ท าให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนงานคลงัสินคา้นั้นเพิ่มมากข้ึน ทั้ง
ในดา้นความถูกตอ้งและความรวดเร็วในการท างาน โดยหลงัจากการปรับปรุงจ านวนคร้ังในการ
ผิดพลาดนั้นหายไปอยา่งชดัเจน คิดเป็นอตัราส่วน 100% โดยท่ีจ านวนสินคา้จริงกบัในระบบตอ้ง
ตรงกนัเสมอ ส่วนความรวดเร็วในกระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้นั้นใช้เวลาลดลงถึง 10 นาที คิดเป็น
อตัราส่วน 52.38% ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้สามารถใชเ้วลาท่ีเร็วข้ึน เช็คสตอ๊คสินคา้นั้นๆ ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
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บทที ่5 
อภิปรำยและสรุปผล 

 
หลงัจากท่ีไดมี้การวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารและจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนเกิดจากการท างานท่ีไม่มีการวางแผนระบบการท างานจึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาในส่วนของพื้นท่ีของการจดัวางสินคา้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีส่งผลท าให้สินคา้คงคลงัมี

ปริมาณมาก บริษทัก็จะมีต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ท าให้เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้ามีการท างานท่ี

เพิ่มข้ึน และใชเ้วลามากข้ึน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและตรง

จุด ดงันั้นจึงไดมี้การปรับปรุงกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

1. มีการปรับปรุงแยกประเภทสินคา้คงคลงัตามปริมาณการเคล่ือนไหวของสินคา้และมูลค่า

ของสินคา้ โดยแบ่งพื้นจดัเก็บในคลงัสินคา้อยา่งชดัเจน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ท างาน

ไดส้ะดวกข้ึน ส่งผลท าใหใ้ชเ้วลาในการท างานนอ้ยลงอีกดว้ย  

2. มีการปรับปรุงในส่วนของกระบวนรับสินคา้และการเบิก-จ่ายสินคา้ให้มีการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในกระบวนการรับสินคา้ท่ีจะตอ้งน าแยกประเภทสินคา้ก่อนน าไป

จดัเก็บตามพื้นท่ีท่ีจดัไวโ้ดยมีเรียงตามวนัหมดอายุของสินคา้นั้นๆ ลดความผิดพลาดใน

กระบวนการเบิก-จ่ายสินคา้ ท าใหเ้วลาในการเบิก-จ่ายสินคา้นอ้ยลง 

3. มีการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ โดยได้ท าการออกแบบวิเคราะห์

ต าแหน่งการจดัเก็บของสินคา้คงคลงัตามประเภทท่ีได้แบ่งไวแ้ล้ว เพื่อให้สามารถดูแล

รักษาสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. มีการก าหนดการเช็คสตอ๊คสินคา้ประจ าทุกคร้ังท่ีมีการเบิก-จ่ายสินคา้ประเภทนั้นๆ และยงั

มีการก าหนดการเช็คสต๊อคสินคา้ประจ าเดือน เพื่อให้จ  านวนสินคา้ท่ีมีอยู่จริงกบัจ านวน

สินคา้ในระบบตรงกนั 

5. เปรียบเทียบผลของการปรับปรุงว่า ก่อนและหลังท าแก้ปัญหาเกิดประโยชน์มากน้อย

เพียงใดเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาประสิทธิภาพคลงัสินคา้ของบริษทัต่อไป 
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จากการเสนอแนะวธีิการแกปั้ญหา และการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงประสิทธิภาพคลงัสินคา้น้ี

เป็นระยะเวลา 1 เดือน ไดท้  าการเก็บผลการทดลองมาตลอด พบว่ากระบวนการท างานท่ีไดมี้การ

ปรับปรุงข้ึนท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน ระยะเวลาในการท างานลดลงอยา่งชดัเจน อีกทั้ง

ความผิดพลาดในการหยิบสินคา้ยงัลดลงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่สินคา้นอ้ยลงดว้ย เพราะฉะนั้น

แนวทางในการแก้ปัญหาของผูว้ิจ ัยสามารใช้การปรับปรุงกระบวนการท างาน การออกแบบ

คลงัสินคา้ และการจดัแบ่งประเภทของสินคา้ตามการเคล่ือนไหวของสินคา้มาใชใ้นกระบวนการ มี

การเช็คสต๊อคสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลงัสินคา้ให้มีความถูกตอ้งท่ีสุด จากการปรับปรุงการ

บริหารและการจดัการคลงัสินคา้ในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงกระบวนการท างานท่ีล่าช้า และตน้ทุน

สินคา้ท่ีจมอยูใ่นคลงัสินคา้เน่ืองจากสินคา้หมดอายุก่อนการใชง้าน ซ่ึงมีมูลค่าถึง 186,390 บาท ซ่ึง

ท าใหผู้บ้ริหารเล็งเห็นถึงปัญหา และมีกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มเจา้หน้าท่ีในระดบัปฏิบติัการโดยมุ่งสร้างผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากข้ึน โดย

เร่ิมจากการรับสมัครงานเจ้าหน้าคลังสินค้าใหม่เพิ่มข้ึน และมีการปรับต าแหน่งของ

เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้เดิมท่ีมีความสามารถให้ช่วยควบคุมการท างานเพื่อให้กระบวนการใน

คลงัสินคา้เกิดประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

2. ควรมีการสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานโดยเร่ิมจากการให้บริการท่ีมีความรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง ใช้เคร่ืองมือ KPI เป็นตวัช้ีวดั ให้รางวลัพนกังานดีเด่นประจ าเดือน เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจในการท างาน 

3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าอยู่เสมอ เพื่อลดความผิดพลาด และลดความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคลังสินค้า โดยอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

ตรวจสอบขอ้มูลแบบเรียลไทม ์เพื่อใหแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4. ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในคลงัสินคา้ เพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานในองคก์รให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยมีการจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก ท าให้พนกังานท างาน

ร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดความสามคัคีน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รในอนาคต 

5. การออกแบบผงัการจดัวางกลุ่มสินคา้ของงานวิจยัในคร้ังน้ีใชว้ิธีการคิดค านวณดว้ยจ านวน

ความถ่ีในการรับ-จ่ายสินคา้ในแต่ละพื้นท่ีการจดัวาง ดงันั้นผลลพัทท่ี์ไดจึ้งเป็นขอ้มูลเชิง

กวา้งไม่ไดล้งรายละเอียดถึงจ านวนช่องพื้นท่ีท่ีเหมาะสมของแต่ละกลุ่มสินคา้เป็นจ านวน

เท่าใด ซ่ึงถา้มีการคิดค านวณเพิ่มเติมในดา้นขนาดของแต่ละชนิดสินคา้และปริมาตรความจุ

ของสินคา้ก็จะไดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดเพิ่มข้ึนสามารถรู้ไดถึ้งปริมาณจ านวนช่องพื้นท่ีใน

การจัดเก็บสินค้าในแต่ละชนิดพร้อมทั้ งย ัง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยวิ เคราะห์

ความสามารถในการจัดเก็บสินค้าจะเป็นเท่าไหร่ และพร้อมจะรองรับจ านวนสินค้า

โครงการในอนาคตไดป้ริมาณเท่าใดในแต่ละคลงัสินคา้ 
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