
การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้า                                                                                            

กรณีศึกษา : บริษัท ไทรอมัพ์ สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

วราภรณ์  ร่มเยน็ รหสันิสิต 60090185, อาจารยจี์ราดา  อนุชิตนานนท ์อาจารยท่ี์ปรึกษา 

บทคดัย่อ            

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ไทรอมัพ ์               

สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีศึกษาน้ีได้พิจราณาคลังจัดเก็บวตัถุดิบ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ประกอบการปฏิบติังานท่ีจดัท าโดยบริษทัฯ และจากการสอบถามผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ นอกจากน้ีเป็น

ประสบการณ์โดยตรงของผูว้จิยัท่ีไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษา ณ บริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 และ

ใชว้ิธีการวเิคราะห์แบบฟอลทท์รี (FTA) มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาในดา้นต่าง ๆ  

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาท่ีพบในจากการด าเนินงานภายในคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ 1) ใชเ้วลาคน้หา/นับ/

ตรวจสอบสินค้านาน มีสาเหตุมาจากสินค้าจัดเก็บไม่ตรงกับ Location ท่ีปรากฏในระบบSyteline, พนักงานท่ี

ปฏิบติัการในคลงัสินคา้มีน้อย, สินคา้วางไม่เป็นระเบียบ, สินคา้ปะปนกนั, ไม่มีป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดง Location 

ชดัเจน และในแต่ละ Location มีสินคา้หลายชนิด 2) สินคา้เกิดความเสียหาย มีสาเหตุมาจาก พนกังานไม่มีความรู้ใน

การจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภท, กล่องจดัเก็บสินคา้ไม่เหมาะสม และสินคา้ปะปนกนั และสาเหตุสุดทา้ยคือ พ้ืนท่ี

ปฏิบติังานไม่เหมาะสม ซ่ึงจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทางผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในแต่ละสาเหตุ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ : การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การจดัการคลงัสินคา้/การศึกษาการท างาน     

1. บทน า (Introduction)          

 ปัจจุบนัการด าเนินการธุรกิจเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนใหไ้ดม้ากท่ีสุดนั้นไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญั

ของการบริหารตน้ทุนโลจิสติกส์ ซ่ึงแฝงอยูใ่นทุกกิจกรรมทางธุรกิจ  ในหลาย ๆ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างเร่ิมหนัมา

บริหารตน้ทุนเพ่ือท่ีจะลดตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมก าไรให้กบัธุรกิจแทน

การเพ่ิมยอดขายแต่การด าเนินกิจกรรมในธุรกิจมีตน้ทุนท่ีสูง เม่ือเป็นเช่นน้ีส่งผลให้การด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์มี

การพฒันาและมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั  

 เน่ืองจากบริษทัไทรอมัพ ์สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศซ่ึงมี

ระบบการจดัการคุณภาพการผลิต และกระบวนการท่ีเขม้งวด เน่ืองจากขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังอาจส่งผล

กระทบร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นได ้จึงตอ้งมีระบบการจดัการดา้นคุณภาพเพื่อเป็นมาตรฐานการวดัและรับรอง 

ส าหรับบริษทัไทรอมัพ ์สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระบบการจดัการดา้นคุณภาพเพ่ือเป็นมาตรฐานการวดัและ



รับรองดว้ยกนั 3 ส่วนคือ ขอ้ก าหนดของลูกคา้ (บริษทัผูผ้ลิตอากาศยาน) AS9001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจดัการ

คุณภาพของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และมาตารฐานของผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

(NADCAP) โดยจะตอ้งท าการตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัแหล่งท่ีมาทั้งหมดของวตัถุดิบท่ีน ามาใชอี้กดว้ย ดงันั้นเพ่ือให้

การด าเนินกิจกรรมภายในคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจึงไดน้ าระบบท่ีช่วยจดัการทรัพยากร หรือท่ี

เรียกว่า SyteLine เพ่ือบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ ของวตัถุดิบ ขอ้มูลภายในและภายบอกบริษทั วตัถุดิบท่ีจดัเก็บ

ภายในคลงัสินคา้ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงและตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ท าใหก้ารจดัการวตัถุดิบเป็นเร่ืองท่ีมี

ความส าคญัเป็นอยา่งมาก และวตัถุดิบมีการจดัเก็บท่ีหลากหลาย เช่น วตัถุดิบทัว่ไป วตัถุดิบทีมีสารเคมี หรือวตัถุดิบท่ี

ตอ้งควบคุมอุณภูมิระหวา่งการจดัเกบ็ ดงันั้นการจดัการภายในคลงัสินคา้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถ

ช่วยลดตน้ทุนของกิจกรรมการบริหารคลงัสินคา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีส าคญั  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั เพ่ือปรับปรุง      

การท างานให้ดีและลดตน้ทุนในการท างานขององคก์รไดอี้กทางหน่ึงเม่ือมีการบริหารจดัการสินคา้ในคลงัสินคา้ได้

เหมาะสม ดงันั้นงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ไทรอมัพ ์

สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่การรับวตัถุดิบหรือสินคา้ท่ีมาจากซพัพลายเออร์

จนไปถึงการกระจายสินคา้ไปยงัแผนกต่าง ๆ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ

ปรับปรุงการจดัการคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)        

 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษา บริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต ์(อชิระ เมธารัชตกุล, 2557), การใชร้ะบบ

สารสนเทศในการจัดการคลังสินค้าส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง (กัญญทอง หรดาล, 2551), การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั พี.เค.บอยเลอร์ จ ากดั (ชาณิดา พิทยานนท์ และ ธิดารัตน์ เตวงั, 2560), 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส จ ากดั (สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์, 2555) และการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของโรงงานผลิตและจดัจ าหน่ายแท็งก์น ้ า (ธัญกมล ทองกอ้น และ ลภนภทัร 

ตุลยลกัษณ์, 2562) พบว่าส่วนใหญ่วตัถุประสงค์เพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่ายสินคา้ในคลงัและเพ่ิม

ประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเกบ็คลงัสินคา้ ไดมี้การน าผงักา้งปลาหรือแผนภูมิการไหลของงานมาใชเ้พ่ือวเิคราะห์ปัญหา และ

หาแนวทางแกไ้ขโดยน าหลกัการ Visual control และ FIFO มาประยุกต์ใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ เพ่ือลด

เวลาการเบิกจ่ายสินคา้ในคลงัสินคา้ อีกทั้งไดมี้การน ากิจกรรม 5ส และแนวคิดการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual 

control) มาเสริมเพ่ือเพ่ิมให้การด าเนินงานในคลังสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และยงัสามารถเพ่ิมระดับความ

ปลอดภยัในการท างานได้อีกด้วย  ดังนั้นทางผูว้ิจัยจึงได้รวบรวมขอ้มูลทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์และน ามา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัปัญหาและวตัถุประสงค ์โดยด าเนินการสรุปเป็นขั้นตอนการด าเนินงานในบทถดัไป 



3. วธีิการวจิัย (Research Methodology)        

 จากการศึกษาการปฏิบติังานการจดัคลงัสินคา้ของบริษทั ไทรอมัพ ์สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยใชว้ิธี Fault Tree Analysis เพ่ือคน้หาปัญหาของการจดัการคลงัสินคา้ และน ามาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จดัการคลงัสินคา้ โดยมีปัญหาหลกัทั้งหมด 3 ปัญหา ไดแ้ก่ ใชเ้วลาคน้หา/นบั/ตรวจสอบสินคา้นาน, สินคา้เกิดความ

เสียหาย และพ้ืนท่ีปฏิบติังานไม่เหมาะสม โดยแต่ละปัญหามีสาเหตุต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 1,2 และ 3   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 : สาเหตุของปัญหาใชเ้วลาคน้หา/นบั/ตรวจสอบสินคา้นาน 

ภาพท่ี 2 : สาเหตุของปัญหาสินคา้เกิดความเสียหาย 

ภาพท่ี 3 : สาเหตุของปัญหาพ้ืนท่ีปฏิบติังานไม่เหมาะสม 



4. ผลการศึกษา (Research Finding)         

 จากการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการคลงัสินคา้โดยใชว้ิธี Fault Tree Analysis และน ามาใชใ้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ โดยมีการเสนอแนวทางแกไ้ขในสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี   

 1) จากปัญหาสินคา้วางไม่เป็นระเบียบ ในกรณีท่ีวตัถุดิบมีขนาดเลก็ให้น าวตัถุดิบใส่ในถุงพลาสติดใส

หรือห่อพลาสติกกนักระแทก พร้อมทั้งติดป้ายบ่งช้ีและจดัเรียงไม่ใหเ้กิดการซอ้นกนัของวตัถุดิบ   

 2) สินคา้ปะปนกนั ในกรณีท่ีวตัถุดิบมีขนาดเลก็ใหน้ าวตัถุดิบใส่ในถุงพลาสติดใสพร้อมทั้งติดป้ายบ่งช้ี

และจดัเรียงวตัถุดิบตามล าดบัท่ีแสดงในเลข LOT และจดัท าป้ายท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นช่องส าหรับจดัเกบ็วตัถุดิบ LOT 

ใด เพ่ือป้องกนัสินคา้ปะปนกนัและจากการแกปั้ญหา 2 สาเหตุท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ียงัสามารถช่วยแกปั้ญหาสินคา้เกิด

ความเสียหายไดอี้กเช่นกนั          

 3) ไม่มีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีแสดง Location อย่างชดัเจน ควรมีการเพ่ิมเส้นท่ีเป็นการแบ่งเขตพ้ืนท่ี  

การจดัเกบ็และติดป้ายแสดงรายการวตัถุดิบท่ีจดัเกบ็แต่ละชนิด โดยใหส้ามารถสังเกตเห็นไดง่้าย   

 4) ในแต่ละ Location มีสินคา้หลายชนิด จดัท าป้ายท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ใน Location นั้น ๆ  มีวตัถุดิบชนิด

ใดจดัเก็บอยูต่ามต าแหน่งท่ีจดัเก็บ เพ่ือให้พนกังานท่ีปฏิบติัภายในคลงัสินคา้รับรู้ไดท้นัทีวา่วตัถุดิบแต่ละชนิดนั้นอยู่

ในต าแหน่งใด            

 5) พ้ืนท่ีปฏิบติังานไม่เหมาะสม ควรท าการยา้ยพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ Syteline ไปยงั

พ้ืนท่ีท่ีไดเ้สนอ   

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (Discussion/Conclusion)       

 ทางผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวจิยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ไทรอมัพ ์สตรัค

เจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลของงานวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ทางผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้ซ่ึงพบว่าบริษทัฯ เกิดปัญหา

การคน้หาวตัถุดิบใชเ้วลานานและสินคา้เกิดความเสียหายจากการจดัเกบ็ โดยสาเหตุหลกัคือ การท่ีวตัถุดิบถูกจดัเกบ็ใน

กล่องจดัเก็บท่ีไม่เหมาะสมกบัวตัถุดิบและกล่องจดัเก็บวตัถุดิบมีไม่เพียงพอต่อจ านวน ท าให้เกิดการจดัเก็บวตัถุดิบ

หลายชนิดรวมกัน ดว้ย 2 สาเหตุน้ีส่งผลให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ดา้น และอีกทั้ งมีปัญหาดา้นการจัดผงัของการ

ปฏิบติังานในระบบของพนกังานท่ีมีความปลอดภยัต ่า ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการท างานได ้  

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ไทรอพัม ์สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จาก

การศึกษาพบว่าการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคลงัสินคา้มีปัญหาเกิดข้ึนในหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงเป็นผลให้เกิด

ความเสียหายต่อวตัถุดิบและการปฏิบติังานใหมี้การท างานท่ีชา้ลง ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ หากวตัถุดิบ

มีขนาดเลก็ควรใส่พลาสติกใสหรือพลาสติกกนักระแทก พร้อมติดป้ายบ่งช้ีก่อนจดัเก็บและตอ้งจดัเก็บไม่ให้ซ้อนทบั

กนัภายในกล่อง แยกจดัเก็บตาม Lot นั้น ๆ อยา่งชดัเจน อีกทั้งจดัท าป้ายแสดงรายการจดัเก็บในแต่ละ Location และ

นอกจากน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอการแกไ้ขปัญหาเพียงบางสาเหตุเท่านั้น เน่ืองจากสาเหตุบางกรณีตอ้งเป็นการแกไ้ขจากทาง



ผูบ้ริหารหรือทีมงานระดบัสูงในการปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว     

 ขอ้เสนอแนะ คือ 1) จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาหลกั ๆ ของการด าเนินงานภายในคลงัสินคา้ของ

บริษทัฯ คือ กล่องส าหรับการจดัเกบ็วตัถุดิบมีไม่เพียงพอต่อการจดัเกบ็และกล่องท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบมีความไม่เหมาะสม

ต่อการจดัเก็บวตัถุดิบบางชนิด ดงันั้นทางบริษทัฯ ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัหากล่องเพ่ือการจดัเก็บวตัถุดิบ

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนวตัถุดิบโดยตรง เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากสาเหตุดงักล่าว รวมถึง

งานวิจยัน้ีไดมี้การน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงทางบริษทัฯ สามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุง

แกไ้ขให้เหมาะสมกบัสถานณ์จริงท่ีเกิดข้ึน และ2) แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีทางผูว้ิจยัในน าเสนอบางกรณีไม่ไดถู้ก

น าไปทดสอบและประเมินความสามารถวา่มีโอกาสประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้

ให้กบับริษทัฯ ดงันั้นในอนาคตงานวิจยัอาจตอ้งมีการทดสอบวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ สามารถใชแ้กปั้ญหา

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

6. กติตกิรรมประกาศ         

 รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยการเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และไดรั้บความร่วมมือ

จากหลาย ๆ ท่าน ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั อาจารย ์จีราดา อนุชิตนานนท์  

คุณโน้ต และคุณเน็ต ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้ความรู้และค าปรึกษา พร้อมทั้งช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนช่วยตรวจสอบ

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนรายงานสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี จึงขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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