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บทคดัย่อ 

งานวิจยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศกึษา 
โรงงานผลิตและจดัจ  าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยเกิดจากปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดพ้บคือปัญหาในการท างาน
ล่าชา้ท่ีเกิดจากระยะเวลาในการเบิกสินคา้จากคลงัสินเป็นเวลานาน รวมถึงการเบิกสินคา้มาไม่ตรง
กบัจ านวนท่ีสัง่ ซ่ึงก่อใหเ้กิดระยะเวลานานในการท่ีลูกคา้เขา้มาตรวจสินคา้ จึงส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้โดยตรงดงันั้น เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ
จดัวางสินคา้และลดระยะเวลาการเบิกสินคา้ในคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาโดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
เคร่ืองมือช่วยในการวิจยัรวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการวางผงัคลงัสินคา้ 

1. บทน า (INTRODUCTION)  

ปัจจุบนัระบบโลจิสติกส์และการจดัการเขา้มามีบทบาทส าคญัในธุรกิจแต่ละธุรกิจเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากระบบโลจิสติกส์ไดค้รอบคลุมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เร่ิมตั้งแต่การจดัหา
แหล่งวตัถุดิบ การจดัส่ง วตัถุดิบ การจดัเก็บวตัถุดิบ การผลิต การจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป การขนถ่าย
และขนส่งสินคา้ส าเร็จรูปไปยงั ลูกคา้ปลายทาง เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึน
ในปัจจุบนั ดงันั้นหากหน่วยงานธุรกิจใด สามารถจดัการระบบโลจิสติกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ิมก าไร และลดตน้ทุนไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั 

(วิยดา สงัโชติ, 2558) 

 ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้

กรณีศกึษา โรงงานผลิตและจดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ไมอ้นัดบัตน้ ๆ 
ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยงัส่งสินคา้ไปเกือบทัว่ทุกทวีปรวมถึงสหรัฐอเมริกา 



แคนาดา แมก็ซิโก สหราชอาณาจกัร เกาหลีใต ้บราซิล ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ชิลี ออสเตรเลีย และ
อาร์เจนตินา โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทั และมีสินคา้หลายประเภท ท าใหม้ี
การผลิตสินคา้ตามออเดอร์เป็นจ านวนมาก แต่กิจการไม่มีการจดัการคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปสงัเกต พบว่าปัญหาคือไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด และตอ้งบริการใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาของทางองคก์ร จะเห็นไดว้่าการท่ีจะเบิกสินคา้เพื่อ
เตรียมน าข้ึนตู ้หรือเบิกสินคา้ออกมาใหลู้กคา้ไดต้รวจสอบนั้นจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานและเบิก
สินคา้มาไม่ตรงกบัออเดอร์ของลูกคา้ เน่ืองจากเสียเวลาในการเบิกสินคา้ออกจากคลงัเพราะใชเ้วลา
ในการหาสินคา้เป็นเวลานาน ไม่มีระบบในการจดัวางสินคา้ มีการวางสินคา้ปนกนั มีปัญหา
ระหว่างการตรวจนบัสินคา้ในสต็อก พนกังานมกีารเตรียมงานไม่ครบ และอาจท าใหลู้กคา้ขาด

ความมัน่ใจในตวัองคก์ารอนัเป็นสาเหตุภายหลงัท่ีลูกคา้จะไม่เลือกด าเนินธุรกิจกบัองคก์ร จะเห็น
ไดว้่าสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความผดิพลาดของการท างานคือการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW)  

2.1 ทฤษฎกีารจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management) และการออกแบบแผนผงั
คลงัสินค้า 

โดยทัว่ไปขั้นตอนในการออกแบบคลงัสินคา้ มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี (ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 
2552; เหรียญบุญดีสกุลโชค, 2552) 1) ก าหนดวตัถุประสงคข์องการวางผงัคลงัสินคา้ 2) ด าเนินการ
เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 3) วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือก  าหนดแผนท่ีตั้งของหน่วยงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ(1) การประเมินขอ้มูลดา้นต่างๆเพื่อก  าหนดอุปกรณ์ในการขนถ่าย  (2) การประเมินก าหนด
ท่ีตั้งของสถานท่ีจัดเก็บชั้นวางต่างๆ (3) การประเมินทางเดินในการค านวณพ้ืนท่ีทั้งหมดของ
คลงัสินคา้ (4) สรุปความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีในคลงัสินคา้ 4) ก าหนดแผนและแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 
5) การน าแผนงานในการวางผงัมาด าเนินงาน 6) การติดตามผลงาน  

2.2 ทฤษฎกีารแบ่งหมวดหมู่คงคลงัด้วยวธิีการวเิคราะห์แบบ ABC Analysis 

ABC Analysis / การวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC คือ  เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบั
การจดักลุ่มสินคา้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการบริหารจดัการตามกลุ่มสินคา้ การจดัล  าดบัมีหลายแบบ
ตามแนวนโยบายท่ีตอ้งการใชบ้ริหารขององคก์รเช่น การจดัล  าดบัสินคา้ตามมูลค่าสินคา้คงคลงัท่ี



ถือครองรวมต่อปีของแต่ละรายการ, มูลค่าขายสินคา้แต่ละรายการ หรือส่วนแบ่งก าไรของสินคา้
นั้น โดยจดัแบ่งตามเกณฑก์ารพิจารณา 

2.3 แผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram)  

แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) (ประชาสรรณ์ แสนภกัดี,2549)การ
ก าหนดปัจจยับนกา้งปลาเป็นผลโดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อ
จะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ 

3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY)  

งานวิจยัน้ีเป็นงานวจิยัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวจิยัมาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ทั้งจากกระบวนการ
ท างานของบริษทักรณีศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากตารางทางดา้นการบริหารจดัการและดา้นอ่ืน ๆ 
เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษาโรงงานผลิตและจดัจ  าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดน้ าเอามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคือ แผนผงักา้งปลา 
และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis มาใชใ้นการวิเคราะกระบวนการท างาน โดย
การน าเอาปริมาณการขายในปี พ.ศ. 2563 มาท าการวิจยั 

          



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1 ผลการรวบรวมข้อมูล 

มีการรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนจากการท างานภายในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายคลงัสินคา้และ
ไดเ้ลือกใชข้อ้มูลระยะเวลาในการหยบิสินคา้ต่อหน่ึงพาเลทจากผลท่ีไดจ้ากการสุ่มจบัเวลาในเดือน
ธนัวาคม พ .ศ . 2563 รวมทั้งหมด 20 รายการการหยบิสินคา้เฉล่ียต่อหน่ึงพาเลทเท่ากบั 19.97 นาที 
ซ่ึงเป็นการใชร้ะยะเวลาท่ีมากในการหยบิสินคา้ต่อหน่ึงพาเลท 

4.2 วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุง 

ผูว้ิจยัเลง็เห็นความส าคญัของปัญหาท่ีมาจากกระบวนการท างาน เช่น ขาดการน า
เทคโนโลยมีาใชด้  าเนินงาน ใชเ้วลาในการหยบิสินคา้นาน ปัญหาท่ีเกิดจากพนกังาน เช่น หาสินคา้
ไม่เจอ เบิกสินคา้ไม่ตรงกบัออเดอร์ หรือแมแ้ต่วิธีการสัง่ซ้ือของลูกคา้ เช่น ค  าสัง่ซ้ือแบบ Make to 

Stock ท าใหเ้กิดปัญหาในการจดัวางสินคา้ มีการวางสินคา้ปนกนั 

4.3 การแบ่งกลุ่มสินค้าโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis 

กลุ่ม
สินค้า 

รายการ
สินค้า 

รายการสินค้า 
(ร้อยละ) 

ปริมาณสินค้า 
ร้อยละสะสมการ

เคล่ือนไหว 
ชนิดการ
เคล่ือนไหว 

A 5 10.42% 2,064,752 80% เร็ว 
B 9 18.75% 295,636 15% ปานกลาง 
C 34 70.83% 127,883 5% ชา้ 
รวม 48 100% 2,488,271 100%  

 

 

 

 

 



4.4 ออกแบบ Layout คลงัสินค้าส าเร็จรูปแบบใหม่ 

 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการท างานแบบใหม่สามารถลดระยะเวลาในการท างานให้
นอ้ยลงและสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน เกิดความผดิพลาดนอ้ยลงลูกคา้ไม่ตอ้งคอยสินคา้เป็น
เวลานานท าใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้นคลงัสินคา้สามารถใชก้าร
ออกแบบแผนผงัของคลงัสินคา้แบบใหม่ มีท า Stock Card และน าการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC 
Analysis มาใชใ้นการท างานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5. อภปิรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION)  

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จะเห็นไดว้่ากระบวนการท างานจะเ กิดความล่าช้าตรง
ขั้นตอนการเบิกสินคา้ ซ่ึงปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ 1. ความล่าชา้ในการเบิกสินคา้ 2. พนกังานหยบิสินคา้
ไม่ครบ 3. พนักงานหยิบสินค้าผิด จากปัญหาดังกล่าวจึงสรุปไดว้่า การจดัวางของสินค้าภายใน
คลงัสินคา้มีความไม่ชดัเจน ปะปนกนั สินคา้ไม่แบ่งแยกประเภท และไม่มีการน าเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยในการหยิบจับสินคา้ เป็นตน้ ทางผูว้ิจัยจึงเสนอแนวทางการจดัวางสินค้าในรูปแบบใหม่มา
เปรียบเทียบ เพ่ือเป็นการปรับปรุงในส่วนของกระบวนการรับและการเบิกสินคา้ให้ดีข้ึน และลด
ปัญหาพนักงานหยิบสินคา้ผิดชนิด โดยน าเอาเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis และ
หลกัการ FIFO มาวิเคราะห์ปรับเปล่ียนต าแหน่งการจดัวาง Rack เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใชส้อยมาก
ข้ึน และสะดวกต่อการน าโฟร์คลิฟทเ์ขา้ไปขนถ่ายสินคา้ ในส่วนของพ้ืนท่ีวางสินคา้บนพ้ืน ไดมี้
การปรับเปล่ียนโดยการเพ่ิม Rack เขา้มาแทนการวางสินคา้บนพ้ืน ท าให้พ้ืนท่ีใชส้อยเพ่ิมข้ึนและ
การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบมากข้ึนอีกดว้ย และไดมี้การเพ่ิม Layout พ้ืนท่ีจอดส าหรับโฟร์คลิฟท์ 
เน่ืองจากแต่เดิมในการจอดโฟร์คลิฟท ์จะมีการจอดตามทางเดินของ Rack ท่ีไม่เป็นท่ีเป็นทาง ทั้งน้ี 



ผูว้ิจยัคาดว่าการจดัวางสินคา้ในรูปแบบใหม่จะสามารถช่วยแกปั้ญหาความล่าชา้จากการหยบิสินคา้
และพนกังานหยบิสินคา้ผดิลดลงร้อยละ 80 ก่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงการน าเอาเทคโนโลยหีรือระบบ
การท างานอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ 

2. ควรมกีารศกึษากระบวนการท างานในระหว่างการผลิตสินคา้ เพื่อเป็นการน าขอ้มูลมา
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกนั เน่ืองจากการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้พียงแต่ศึกษาคลงัสินคา้
ส าเร็จรูป 

3. เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีความจ ากดัของขอ้มูล ทางผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเพียงแค่เสนอ
แนวทางการปรับปรุงการจดัวางสินคา้ จึงไม่สามารถน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหว่างก่อน
ปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงไดอ้ยา่งชดัเจน 
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