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บทคัดย่อ 

 การจดัท ารายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เร่ือง การออกแบบระบบการจดัการคลงัสินคา้ B Grade ของบริษทั BEKO 
จ ากดั คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานจากผูจ้ดัการ บริษทั ซนัอินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการสินคา้  
B Grade ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ของบริษทั ซนัอินเตอร์ โลจิสติกส์ เน่ืองจาก สินคา้ B Garde ไม่ไดมี้วิธีจดัการอยา่งเหมาะสมท า
ให้สินคา้ถูกจดัเก็บในพ้ืนท่ีรับงาน เตรียมงาน พ้ืนท่ีทางขบัโฟร์คลิฟท์ พ้ืนท่ีใชจ้ดัเก็บสินคา้ A Grade และมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้ควรไดรั้บจากการจดัเก็บสินคา้ A Grade พ้ืนท่ีท่ีควรจะน าไปจดัเก็บสินคา้ A Grade และการปฏิบติังาน
ในคลงัสินคา้  

จากผลการศึกษาพบว่า ในปี 2563 บริษทั ซันอินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั มีการรับเขา้สินคา้ B Grade 8,224 ตวั การจ่าย
ออก 2,360 ตวั จะพบว่ามีสินคา้ B Grade คงคลงั 5,864 ตวั และไดสู้ญเสียพ้ืนท่ีท่ีไปกบัการเก็บสินคา้ B Grade 44% ของพ้ืนท่ี
คลงัสินคา้ทั้งหมด คิดเป็นรายไดท่ี้สูญเสียไปจากการเก็บสินคา้ B Grade 426,019.98 บาทต่อปี เฉล่ียเดือนละ 35,501.66 บาทต่อ
เดือน ผูจ้ดัท าไดท้  าการแกไ้ขปัญหาโดยการท่ีหาคลงัสินคา้ให้กบัสินคา้ B Grade ท่ีเป็นคลงัสินคา้ใกลก้บัแผนก After Sale ของ
บริษทั BEKO จ ากดัเพ่ือความสะดวกในการคดัแยกสินคา้ และเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บสินคา้ A Grade ได ้44% 

 
บทน า (INTRODUCTION) 
 ปัจจุบนัคลงัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานของการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิต
ไปสู่ผูบ้ริโภค คลงัสินคา้ท าหน้าท่ีรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค ซ่ึงความตอ้งของลูกคา้มีอตัราความตอ้งการท่ี
ต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา คลงัสินคา้จึงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บสินคา้เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 บริษทั ซันอินเตอร์โลจิสติกส์ เป็นผูใ้ห้บริการคลงัสินคา้ ของบริษทั เบโคไทย จ ากดั ซ่ึงบริษทั ซันอินเตอร์โลจิสติกส์
เป็นผูจ้ดัการคลงัสินคา้เพื่อใช้เก็บเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีถูกผลิตมาจากโรงงานและท าหน้าท่ีเป็นผูก้ระจายสินคา้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ีใน
กระบวนการผลิตอาจเกิดความผิดพลาดของการผลิตและการขนยา้ยอาจท าให้สินค้าเกิดความเสียหายต่อสินค้าได ้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นคือ คลงัสินคา้หลกัของ บริษทั ซันอินเตอร์ โลจิสติกส์ มีช่ือว่า Warehouse 14 ถูกใชจ้ดัเก็บสินคา้ B Grade (สินคา้ช ารุด
เสียหายไม่สามารถน าไปขายได)้ เสียพ้ืนท่ีไปกว่า 44% จากพ้ืนท่ีทั้งหมด จากขอ้มูลการรับและจ่ายสินคา้ B Grade ในปี 2020 ท า
ให้คุณภาพของคลงัสินคา้ลดลง อาทิ ท างานไดช้้าลงเน่ืองจากมีสินคา้ B Grade วางอยู่ขา้งทางจราจรของโฟร์คลิฟท์ ไม่พ้ืนท่ี
จดัเตรียมสินคา้ส าหรับเก็บและจ่ายเน่ืองจากถูกใชจ้ดัเก็บสินคา้ B Grade ดงันั้นในการแกปั้ญหาบริษทัมีนโยบายท่ีไดต้กลงกบั
ลูกคา้ คือ ลูกคา้จะเช่าคลงัสินคา้เพื่อใชจ้ดัเก็บ B Grade โดยเฉพาะ มีช่ือว่า Totokai Warehouse ซ่ึงใกลก้บัแผนก After sale ของ
ลูกคา้เพื่อท่ีลูกคา้จะไดม้าท าการคดัเลือกสินคา้ B Grade ท่ียงัสามารถซ่อมแซมและไปขายไดห้รือท าการแยกอะไหล่ของสินคา้
เพื่อไปเขา้กระบวนการผลิตใหม่ฯ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการออกแบบคลงัสินคา้ และสร้างกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ โดยใช้
โปรแกรม WMS ของบริษทั ซันอินเตอร์ ในการกบัสินคา้ในคลงัสินคา้ และออกแบบต าแหน่งการจดัวางสินคา้โดยการแยก



ประเภทสินคา้ โดย ตูเ้ยน็และตูซ้กัผา้จะไม่น ามาอยูด่ว้ยกนั สินคา้จ าพวก Small products จะจดัเก็บใส่พาเลท อีกทั้งเพ่ิมพนกังาน
ในคลงัสินคา้ 3 ต าแหน่ง คือ Forklift Driver, Checker, Staff  ซ่ึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้เพ่ิมพ้ืนท่ีการจดัเก็บ
สินคา้ A Grade เพ่ิมพ้ืนท่ีในการท างานท่ี Warehouse 14 ท าให้คุณภาพคลงัสินคา้เพ่ิมขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายคลังสินค้า 
 คลงัสินคา้ (Warehouse) ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง สถานท่ีส าหรับเก็บสินคา้เป็นจ านวนมาก 
และ “การคลงัสินคา้” (Warehousing) หมายถึงการเก็บรักษา สินคา้การคลงัสินคา้เป็นหน้าท่ีหน่ึงของระบบการจดัจ าหน่าย ท า
การเก็บรักษาสินค้าในช่วงเวลาท่ี สินคา้ไดผ้ลิตเสร็จแล้วและรอการจ าหน่าย สินคา้ดงักล่าวอาจจะเป็นสินค้าท่ีเป็นวตัถุดิบ  
ส าหรับกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไปหรือเป็นสินค ้าส าเร็จรูปท่ีจะน าไปใชบ้ริโภคดงันั้น สินคา้คงคลงั (Inventory) ท่ีจดัเกบ็
ในคลงัสินค้าจึงจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ วตัถุดิบและสินค้า ส าเร็จรูปหรือสินค้าท่ียงัอยู่ในระหว่างการผลิต (Work in 
Process) ซ่ึงยงัผลิตไม่เสร็จเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 
 การจดัการคลงัสินคา้ (“Warehouse Management) เป็นการจดัการในการรับ การจดัเก็บ หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้
ผูรั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหารด าเนินธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการ
เป็นระบบให้คุม้กบัการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการด าเนินงาน
เพ่ือให้ตน้ทุนการด าเนินงานต ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพ้ืนท่ี 

การวาดแผนภาพผังงาน (Flowchart) 

 เป็นการเขียนภาพแสดงล าดบัขั้นตอนการท างานของผงังานในลกัษณะของสัญลกัษณ์ แทนความหมายของการท างาน

ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดง้่ายเน่ืองจากผงังานเป็นการส่ือความหมายดว้ยภาพท าให้ง่ายและสะดวกต่อการ

พิจารณาล าดบัขั้นตอนการท างานตรวจสอบความถูกตอ้งของล าดบัขั้นตอนไดง้่าย 

 

วิธีการวิจัย  

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
3.1.1 ศึกษากระบวนการการด าเนินงานคลงัสินคา้ของบริษทัซันอินเตอร์โลจิสติกส์โดยการแนะน าจากผูจ้ดัการและ
หวัหนา้แผนกของบริษทัดงักล่าวและลงมือปฏิบติังงานจริง 

 3.1.2 ศึกษาและเรียนรู้การใชร้ะบบ Warehouse Management System (WMS)ในการจดัการคลงัสินคา้ 
 3.1.3 ผูจ้ดัการมอบหมายหวัขอ้โครงงานเพื่อแกปั้ญหาสินคา้ B Garde ในคลงัสินคา้ 
 3.1.4 ศึกษาแนวทางและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงงาน 

3.1.5 เรียบเรียงขอ้มูลจากระบบ Warehouse Management System และสัมภาษณ์ขอ้มูลจากหัวหน้าแผนกคลงัสินค้า
และผูจ้ดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ซนัอินเตอร์ โลจิสติกส์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการด าเนินงาน 

 3.1.6 วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีวางแผนการด าเนินงานไว ้
 3.1.7 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 



3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบ WMS ของบริษทั ซนัอินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั เช่น การรวบรวมขอ้มูลการรับเขา้และจ่ายออกของสินคา้ B Garde ในปี 2019 เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ปัญหา 

 3.2.2 การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผูจ้ ัดท าได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณหัวหน้าแผนกคลังสินค้าและผูจ้ ัดการ
คลงัสินคา้ของบริษทั ซันอินเตอร์ โลจิสติกส์ เช่น ปัญหาท่ีผ่านมาของสินคา้ B Grade ของบริษทั ซันอินเตอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากดั เป็นตน้ 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.1 ประชากร  

ประชากรท่ีผูจ้ดัท าใชใ้นการศึกษา คือ สินคา้ทุกประเภทในปี 2020 ท่ีอยู่ภายในระบบ WMS ของบริษทั ซัน
อินเตอร์ โลจิสติกส์จ ากดั 

 3.3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีผูจ้ดัท าใช้ในการศึกษา คือ สินคา้ B Garde ทุกประเภทในปี 2020 ท่ีอยู่ในระบบ WMS ของ

บริษทั ซนัอินเตอร์ โลจิสติกส์จ ากดั 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 การสัมภาษณ์ 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการสัมภาษณ์และสอบถามหัวหนา้แผนกคลงัสินคา้และผูจ้ดัการคลงัสินคา้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแกปัญหา โดยใชวิ้ธีการจดบนัทึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4.2 การส ารวจ 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจภายในคลงัสินคา้ W14 เพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นและหาวิธีในการแกปั้ญหา 
3.4.3 การสังเกต  

ผูจ้ดัท าไดท้  าการสังเกตจากพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ W14 เพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
สาเหตุหรือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษากระบวนการท างาน และขั้นตอนการด าเนินงานของบริษทั ซันอินเตอร์ โลจิสติกส์ ท่ีใชใ้นการ
ท างานกบัสินคา้ Finish Goods เพื่อน ามาปรับใชก้บัสินคา้ B Grade เหมาะสม โดยการแยกชนิดของสินคา้ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ ฯ 
และท าการวางใน Location ท่ีจดัเตรียมไว ้และเพ่ิมกระบวนการท างานในคลงัสินคา้โดยมีการส่งออกสินคา้ B Grade ให้บริษทั 
Beko โดย บริษทั Beko จะน ารายการท่ีบอกว่าตอ้งการสินคา้ B Grade รุ่นใด จ านวนเท่าไร ส่งมาทางอีเมล ์และให้ทางคลงัสินคา้
จดัเตรียมสินคา้เพ่ือขึ้นตูค้อนเทนเนอร์ ส่งไปยงั บริษทั Beko นอกจากน้ียงัมีการรับเขา้สินคา้ B Grade คือ สินคา้ท่ีถูกตีกลบัจาก
ห้าง ร้าน ต่างๆ เช่น Big C, Power buy, Home pro ฯ อีกทั้งเพ่ิมพนักงานประจ าเพ่ือท างานอีก 3 ต าแหน่งคือ Checker, Forklift 
Driver, Staff ใชต้  าแหน่งละ 1 คน ทั้งรายรับและจ่ายสินคา้ทั้งหมดจะตอ้งด าเนินงานภายไดร้ะบบ WMS ของบริษทั ซนัอินเตอร์ 



โลจิสติกส์ หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปด าเนินการสร้างกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ผา่นระบบ WMS แลว้ ผูจ้ดัท าไดท้  า
การสรุปผลจากการเขา้ไปจดัการคลงัสินคา้ B Grade ดงัน้ี 

 
ก่อนจดัท ากระบวนการ หลงัจดัท ากระบวนการ 
ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับจดัเก็บสินคา้ B Grade มีพ้ืนส าหรับจดัเก็บสินคา้ B Garde 
สินคา้ B Grade ถูกจดัเก็บในพ้ืนท่ี สินคา้ A Grade, Drive way, 
Prepare zone และ Receive zone ของคลงัสินคา้ W14 

มีคลงัสินคา้ส าหรับจดัเก็บสินค้า B Grade โดยเฉพาะ
โดยไม่รบกวนพ้ืนท่ีของคลงัสินคา้ W14 

ไม่มีกระบวนการในการจดัการสินคา้ B Grade มีกระบวนการในการจดัการสินคา้ B Grade 
สินคา้ B Grade ไม่ถูกจดัการผา่นระบบ WMS  สินคา้ B Grade ถูกจดัการผา่นระบบ 100% 
สินคา้ B Garde ใชเ้วลานบัสตอ็คประจ าปีอยา่งนอ้ย 2 วนั สินคา้ B Grade ใชเ้วลานบัสตอ็คประจ าปี  

ไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
ภาพประกอบที่ 1 การเปรียบเทียบผลก่อน - หลงั จากการจดัการกระบวนการสินคา้ B Garde 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจและเก็บขอ้มูลของปัญหาภายในพ้ืนท่ีของคลงัสินคา้หลกั Warehouse 14 ของบริษทั ซัน 
อินเตอร์ ซ่ึงถูกใชจ้ดัเก็บสินคา้ B Grade แทนการใชเ้ก็บสินคา้ A Garde ผูจ้ดัไดด้ าเนินการท างานตามนโยบายของบริษทัที่ไดต้ก
ลงกบัลูกคา้ว่า ลูกคา้จะเช่าคลงัสินคา้ Totokai Warehouse เพื่อใชจ้ดัเก็บสินคา้ B Grade โดยเฉพาะ ให้กบับริษทั ซนั อินเตอร์ โล
จิสติกส์ ไดเ้ขา้ไปจดัการวางแผนและออกแบบการวางและจดัเก็บสินคา้ให้เป็นระเบียบและดูแลสินคา้ควบคู่ไปกบัระบบ WMS 
ทางผูจ้ดัท าไดท้  าตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการของ บริษทั ซัน อินเตอร์ โลจิสติกส์ ให้ท าการออกแบบพ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้ B Grade โดยใชร้ะบบการจดัเก็บแบบสุ่ม คือสินคา้ท่ีรับเขา้มาสามารถน าไปไวท่ี้ก็ไดแ้ต่ตอ้งแยกประเภทและสินคา้ทท่ี
รับเข้ามานั้ นต้องมีการจัดเก็บผ่านระบบ WMS ทุกตัวเท่านั้น และได้น ากิจกรรม 5ส มาปฏิบัติใช้ในคลังสินค้า Totokai 
Warehouse ดว้ยเพื่อให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบหลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจปัญหาต่างๆ ภายในคลงัสินคา้หลกั 
Warehouse 14 โดยพบว่า มีสินคา้ B Grade อยูเ่ป็นจ านวนมากทั้งในพ้ืนท่ีรับสินคา้ พ้ืนท่ีเตรียมสินคา้ พ้ืนท่ี Driveway และพ้ืนท่ี
ท่ีใชเ้ก็บสินคา้ A Grade จึงท าให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น พ้ืนท่ีในการท างานนอ้ยลง โฟร์คลิฟทต์อ้งขบัอยา่งระมดัระวงัมาก
ขึ้น เตรียมงานรับและจ่ายสินคา้ไดน้้อยลง เส่ียงต่อการจ่ายสินคา้เสียให้กบัลูกคา้เน่ืองจากมี B Grade เก็บอยู่ท่ีพ้ืนท่ีเตรียมจ่าย
สินคา้หลกั นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบถึงรายไดท่ี้ควรจะไดจ้ากพ้ืนท่ีการซ้อนทบัท่ีเสียไปจากการเก็บสินคา้ B Grade ดงันั้น
ผูวิ้จยัไดท้  าการออกแบบพ้ืนท่ีการจดัเก็บและกระบวนการการไหลของสินคา้ B Grade โดยอนัดบัแรกท าการเคลียร์พ้ืนท่ีโดยใช้
กิจกรรม 5ส ต่อมาท าการสร้าง Location ในระบบ WMS และท่ีคลงัสินคา้จริง จากนั้นแสกนสินคา้ในแต่ละ Location เขา้ระบบ 
WMS เม่ือสินคา้ในคลงัและในระบบตรงกนั จึงออกแบบกระบวนการท างานให้กบัคลงัสินคา้น้ี โดยสินคา้ขาเขา้จะถูกคดัเลือกท่ี
แผนก After sale ว่าจะน าไปขายลดเกรดหรือน ามาจดัเก็บเพื่อรอท าลายโดยกลบัไปท่ี  Beko ระยอง หลงัจากเพ่ิมกระบวนการ
เสร็จก็ท าการเพ่ิมพนกังานในการท างาน 3 ต าแหน่งไดแ้ก่ Checker, Forklift Driver, Staff เม่ือมีพนักงานแลว้จากนั้นก็ทดลอง
การท างานโดยการส่งออกสินคา้ท่ีรอท าลายไปที่บริษทั เบโค ไทย จ ากดั  



ผลสรุปคือ ในการยา้ยสินคา้จาก Warehouse 14 มาท่ี Totokai warehouse ท าให้คลงัสินคา้ Warehouse 14 มีพ้ืนท่ีในการ
ท างานมากขึ้น เก็บสินคา้ A Grade ไดม้ากขึ้น หมุนการใชพ้ื้นท่ีไดง้่ายขึ้นและมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการซอ้นทบัท่ีเสียไปจากสินคา้ 
B Grade ต่อมา Totokai Warehouse หลงัจากท่ีไดท้  าการจดัการระบบทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ การท างานมีความสมดุลมากขึ้น 
การรับเขา้ไม่ไดใ้ชพ้ื้นท่ีในการท างานของสินคา้ A Grade แลว้การจ่ายออกเพ่ิมมากขึ้นท าให้หมุนเวียนการจดัเก็บสินคา้B Grade 
ไดง้่ายขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้ระบบ WMS ท่ีคลังสินค้า Totokai Warehouse ท างานได้ยากเน่ืองจากระบบใช้ได้แค่ท่ีคลังสินค้าหลัก 
Warehouse 14 ควรเปล่ียนระบบเป็นแบบออนไลน์ 
 2. การตีกลบัสินคา้ B Grade จากห้างร้านต่างๆ ไม่มีแผนงานล่วงหน้า ท าให้บางวนังานน้อยบางวนังานเยอะ ท าให้ใช้
พนกังานไดไ้ม่คุม้เท่าท่ีควร ควรจะมีแผนงานล่วงหนา้จากการรับเขา้สินคา้ 
 3. ควรมีการท า KPI หรือตวัช้ีวดัการท างานของกระบวนการของก าลงัพลในคลงัสินคา้ Totokai Warehouse เพื่อเป็น
การวดัประสิทธิภาพในการท างานของกระบวนการท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าการออกแบบขึ้น 
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