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ศึกษาวิธีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของคลงัสินค้าเกบ็สติ๊กเกอร์เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไข 
ปาริตา คุณารักษ,์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.เกรียงศกัด์ิ  วณิชชากรพงศ ์

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานของคลงัสินคา้เก็บสต๊ิกเกอร์ 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไข ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะท าการเก็บ
ขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขั้นตอนการรับสต๊ิกเกอร์เขา้คลงัและขั้นตอนการเบิกสต๊ิกเกอร์ออกจากคลงั จากการ
ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเบิกจ่ายสต๊ิกเกอร์ไม่ไดมี้การตดัสต๊อก 
สินคา้เม่ือมีการเบิกออก  ส่งผลท าให้ตอ้งตรวจนบัสินคา้เดือนละ 4-5 คร้ังและใชเ้วลานบัในแต่ละคร้ัง 
6-8 ชัว่โมง รวมไปถึงเอกสารในการเบิกสินคา้ยงัขาดรายละเอียดท่ีส าคญัหลายอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ีจึง
ไดน้ าทฤษฎี Fish Bone Diadram เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้เขา้
มาช่วยในการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนการเสนอแนวทางแก้ไขจะท าการ
เปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบติังานก่อนปรับปรุงและขั้นตอนการปฏิบติังานหลงัปรับปรุง ผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า  จ านวนคร้ังในการเช็คสต๊อกสินคา้ต่อหน่ึงเดือนก่อนปรับปรุงอยู่ท่ีอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 
หรือ 4-5 คร้ังต่อเดือน  หลงัปรับปรุงอยู่ท่ี 2 คร้ังต่อเดือนหรือนอ้ยกว่าหากยอดในระบบกบัยอดนบัจริง
มีเปอร์เซ็นความแม่นย  าสูง  เวลาท่ีใชใ้นการเช็คสต๊อกสินคา้ ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 6-8 ชัว่โมงต่อการนบั 1 
คร้ัง หลงัปรับปรุงสามารถเช็คสต๊อก ณ ปัจจุบนัไดผ้่านทางระบบ  ประสิทธิภาพในการท างานก่อน
ปรับปรุง อยูท่ี่ 60% หลงัปรับปรุงอยูท่ี่ 70 % เพิ่มขั้นจากเดิม 10 % 
 
บทน า 

บริษทั ซีว่า ลอจิสติกส์ แห่งประเทศไทยผูใ้ห้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการคลังสินค้า
และโลจิสติกส์ชั้นน าระดบัโลกท่ีได้ท าสัญญากบัมิชลินเพื่อใช้เป็นคลงัเก็บสินคา้ของมิชลิน ในส่วน
ของยางท่ีท าการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศบางรายการจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการติดสต๊ิกเกอร์
ซ่ึงจะระบุรายละเอียดเก่ียวกบัยาง  โดยภายในคลงัจะมีห้องสต๊ิกเกอร์ทั้งหมด 2 ห้อง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีบริเวณ
คลงัสินคา้ B และ C ไวเ้ก็บสต๊ิกเกอร์ประเภทต่างๆ ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
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วิธีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้าเก็บสต๊ิกเกอร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางในการแกไ้ข ผูว้ิจยัพบว่า ขั้นตอนในการปฏิบติังานยงัไม่มีการตดัสต๊อกสินคา้ มีการตรวจนับ
สินคา้คงเหลือบ่อยคร้ังและใช้เวลานาน จึงไดน้ าวิธีการตดัสต๊อกดว้ยโปรแกรม Excel มาปรับใช้  ใน
ส่วนของขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลการท างานปัจจุบนัไดน้ าแผนภูมิกระบวนการท างานมาปรับใช้
และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ Flow Chart ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม ผูว้ิจยัไดน้ า
น าทฤษฎี Fish Bone Diadram เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้เขา้มา
ช่วยในการเสนอแนวทางในการแกไ้ขและเปรียบเทียบการท างานก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงเพื่อ
ค านวณหาผลลพัธ์  
 
ทบทวนวรรรกรรม 

ปวีรัตน์เพียรไธสง (2553) วิจยัเร่ือง การศึกษาการบริหารคลงัสินคา้และการตรวจนบัสินคา้ คง
คลงั กรณีศึกษาบริษทั ไฮยค์วอลีต้ีการ์เมน้ท์จ ากดั พบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารยงั
ไม่ไดมี้การออกแบบแผนผงัของคลงัสินคา้ เจา้หนา้ท่ียงัขาดการวางแผนการจดัการและการด าเนินงาน
ในคลังสินค้า ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงคลังสินค้าใหม่ทั้ งระบบ โดยได้ท าการออกแบบแผนผงั
คลังสินค้ารวมถึงการออกแบบภาพรวมของคลังสินค้า ท่ีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
เจา้หนา้ท่ีในคลงัสินคา้ มีการวดัผลการด าเนินงาน (KPI) และมีการตรวจนบัสินคา้ในส้ินเดือน ผลจาก 
การวดัผลจากการปรับปรุงคลงัสินคา้ ให้อตัราการใชพ้ื้นท่ีในคลงัสินคา้ลดลงถึง 20% ลดระยะเวลาใน 
การหยิบจ่ายวตัถุดิบ 34 % ลดอตัราการหยิบวตัถุดิบผิดพลาด 92% ลดจ านวนการวางวตัถุดิบไม่ถูกท่ี 
100% และลดจ านวนคร้ังท่ีวตัถุดิบกบัตวัเลขท่ีผิดพลาดไม่ตรงกนั 96% 
 อชิระ เมธารัชตกุล (2557) วิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา 
บริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต์งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการด าเนินงานด้านคลงัสินคา้ของบริษทัผู ้ผลิตช้ินส่วน 
รถยนตแ์ละประดบัยนตก์ารควบคุมและการจดัการคลงัสินคา้เป็นเร่ืองส าคญัในการบรรลุเป้าหมาย การ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมีผลต่อผลก าไรของบริษทัโดยตรงและจากการศึกษาระบบการท างานดา้น
คลงัสินคา้ ผลการศึกษา พบวา่ การแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามล าดบัความส าคญัและการ ก าหนดความถ่ี
ในการตรวจนบัสินคา้คงคลงัท าให้ขอ้มูลสินคา้คงคลงัมีความแม่นย  ามากขึ้นจากเดิม 67.75% เพิ่มเป็น 
90.76% เพิ่มขึ้น23% และเวลาเฉล่ียของขึ้นตอนการเบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลง 42 จากเดิม 25 นาทีเป็น 
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19 นาทีลดลง 6 นาท่ีต่อ 1 ใบเบิก และตน้ทุนถือครองสินคา้ตกรุ่นจากเดิม 25.20% ลดลง 4.20% ลดลง 
21 % รวมถึงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้และเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ 
 

วิธีการวิจัย  
ในขั้นตอนการวิจยั ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมด 2 ส่วนไดแ้ก่ ขั้นตอนการรับสต๊ิกเกอร์เขา้

และการเบิกสต๊ิกเกอร์ออกจากคลงั วตัถุประสงค์หลกัของการวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบติังานในส่วนของการเบิกจ่ายสต๊ิกเกอร์ภายในคลงัสินคา้ B ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และเพื่อศึกษาวิธีการในการตรวจสอบจ านวนสต๊ิกเกอร์คงเหลือภายในคลงัสินคา้ B ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในปัจจุบนัได้และลดจ านวนคร้ังในการตรวจสอบ  ซ่ึงในการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าทฤษฎีในการจดัการคลงัสินคา้และวิธีการวิเคราะห์ปัญหาดว้ย Fish Bone 
Diagram เขา้มาช่วยในการศึกษาวิจยั จากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ีจริงโดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นขอบเขตระยะเวลาท่ีก าหนด หลงัจากนั้นจึงออกแบบวิธีการวิจยัและน า
ขอ้มูลท่ีไดก้ารศึกษามาวิเคราะห์ดว้ยแผนผงักา้งปลาพบวา่ปัญหาหลกัคือมีการตรวจสอบสินคา้คงเหลือ
บ่อยคร้ังและใชเ้วลานาน โดยมีปัจจยัมาจากระบบการด าเนินงานท่ียงัไม่มีการตดัสต๊อกเอาไวเ้ม่ือมีการ
น าสินค้าไปใช้แล้ว  ส่งผลท าให้ไม่สามารถท่ีจะทราบถึงยอดปัจจุบันได้ รายละเอียดในใบเบิก
สินคา้ออกยงัขาดขอ้มูลท่ีส าคญั    เช่น วนัท่ี   เวลา   ช่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเบิกออกแต่ละคร้ัง   เป็นตน้ 
ปัจจยัท่ี 2 คือ พนกังาน ในบางคร้ังพนกังานจดัเตรียมก็หาสินคา้ไม่เจอตามใบเบิกสินคา้โดยมีสาเหตุมา
จากการหยบิสินคา้ออกจากโลเคชัน่และไม่นบักลบัมาคืนเอาไวท่ี้โลเคชัน่เดิม  พนกังานในการตรวจนบั
มีจ านวนนอ้ยส่งผลท าให้มีการตรวจนับสินคา้นาน ปัจจยัท่ี 3 คือ ดา้นเคร่ืองมีอุปกรณท่ีใชไ้ม่เพียงพอ
ส่งผลท าให้เกิดเวลาในการรอคอยและใชเ้วลานานในการตรวจนับซ่ึงการด าเนินงานในปัจจุบนั  การ
ตรวจนบันั้นใชก้ าลงัคน 2 คน และมีเคร่ืองในการตรวจนบัคือคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง โดยใชเ้วลา
ในการตรวจนบัประมาณ 6-8 ชัว่โมง มีการนบัในทุกๆ สัปดาห์หรือประมาณเดือนละ 4-5 คร้ัง  
 ผูว้ิจยัจึงได้ท าการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการน าหลกัการบริหารจัดการคลัง
สินคา้เขา้มาช่วยในการปรับปรุงเอกสารการเบิกจ่ายสินคา้ และน าขอ้มูลจากไฟล์รับเขา้มาประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยในการการตดัสต๊อกให้สามารถลดจ านวนคร้ังในการตรวจสอบสินคา้คงเหลือและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานในอนนาคตผูวิ้จยัได้น าขอ้มูลขั้นตอนการท างานก่อนปรับปรุงและหลงั
ปรับปรุงมาเขียนในรูปแบบของ Flow Chart เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขั้นตอนในการท างาน
และเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีขั้นตอนใดบา้งท่ีไดรั้บการปรับปรุง เม่ือทราบแลว้ว่าขั้นตอนการท างานใดท่ี
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ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงผูวิ้จยัจะท าการศึกษาขั้นตอนนั้น ๆ โดยเฉพาะ  และน าทฤษฎีการจดัการคลงั
สินคา้เขา้มาช่วยในการปรับปรุงแกปั้ญหา เช่น ปัญหาการจดัท าใบเบิกสินคา้ วิธีแกไ้ขปัญหาคือการ
จดัท าใบเบิกสินคา้ขึ้นมาใหม่โดยการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีส าคญัตามหลกัการจดัการคลงัสินคา้ลง
ไป เป็นตน้ ขั้นตอนและวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ สามารถศึกษาไดจ้ากเล่มวิจยัฉบบัเตม็ 

 
ผลการศึกษา   

 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า  จ านวนคร้ังในการเช็คสต๊อกสินคา้ต่อหน่ึงเดือนก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 

อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง หรือ 4-5 คร้ังต่อเดือน  หลงัปรับปรุงอยู่ท่ี  2 คร้ังต่อเดือนหรือน้อยกว่าหากยอดใน
ระบบกบัยอดนบัจริงมีเปอร์เซ็นความแม่นย  าสูง  เวลาท่ีใชใ้นการเช็คสต๊อกสินคา้ ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่6-8 
ชั่วโมงต่อการนับ 1 คร้ัง หลังปรับปรุงสามารถเช็คสต๊อก ณ ปัจจุบันได้ทันทีผ่านทางระบบ  
ประสิทธิภาพในการท างานก่อนปรับปรุง อยูท่ี่ 60% หลงัปรับปรุงอยูท่ี่ 70 % เพิ่มขั้นจากเดิม 10 %  

  
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า  จ านวนคร้ังในการเช็คสต๊อกสินคา้ต่อหน่ึงเดือนก่อนปรับปรุงอยูท่ี่
อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง หรือ 4-5 คร้ังต่อเดือน  หลงัปรับปรุงอยู่ท่ี 2 คร้ังต่อเดือนหรือน้อยกว่าหากยอดใน
ระบบกบัยอดนบัจริงมีเปอร์เซ็นความแม่นย  าสูง   เวลาท่ีใชใ้นการเช็คสต๊อกสินคา้  ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 
6-8 ชัว่โมงต่อการนบั 1 คร้ัง หลงัปรับปรุงสามารถเช็คสต๊อก ณ ปัจจุบนัไดผ้า่นทางระบบ  ประสิทธิภาพ
ในการท างานก่อนปรับปรุง อยู่ท่ี 60% หลงัปรับปรุงอยู่ท่ี 70 % เพิ่มขั้นจากเดิม 10 % สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยั
คาดหวงัวา่การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะศึกษาไม่มากก็นอ้ย 

หัวข้อวิจัย ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
จ านวนคร้ังในการเช็คสต็อก

สินคา้ต่อหน่ึงเดือน 
อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง หรือ 4-5 คร้ัง

ต่อเดือน 
2 คร้ังต่อเดือนหรือนอ้ยกวา่
หากยอดในระบบกบัยอดนบั
จริงมีเปอร์เซ็นความแม่นย  าสูง 

เวลาท่ีใชใ้นการเช็คสต๊อก
สินคา้ 

6-8 ชัว่โมงต่อการนบั 1 คร้ัง สามารถเช็คสต๊อก ณ ปัจจุบนั
ไดผ้า่นทางระบบ 

ประสิทธิภาพในการท างาน 60% เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 % 
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จากผลการวิจยัการศึกษาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหอ้ง
สต๊ิกเกอร์ ท่ีบริษทั ซีว่า ลอจิสติกส์ แห่งประเทศไทย ไซตง์านของมิชลิน ผูว้ิจยัเสนอแนะว่า ควรให้มี
การตรวจสอบระบบ Excel และความถูกตอ้งของขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถมัน่ใจได้ว่ามี
สินคา้ครบตามจ านวนและสามารถตรวจสอบขอ้มูล ณ ปัจจุบนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า รวดเร็ว เน่ืองจาก
มีปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ยอดสินคา้จริงกบัยอดสินคา้ในระบบคลาดเคล่ือนกนั และ
จดัช่วงเวลาการตรวจนบัสินคา้เพื่อเป็นการยืน่ยนัรายการสินคา้ท่ีมีกบัขอ้มูลในระบบใหถู้กตอ้งตรงกนั 

 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ บริษทั ซีว่า ลอจิสติกส์ ( แห่งประเทศไทย ) จ ากัด ท่ีได้ให้โอกาสเขา้ไปศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบติังานของคลงัเก็บสินคา้ ท าให้ทราบถึงกระบวนการท างานต่างๆ ในการด าเนินงาน
รวมถึงวิธีแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น  ในระหวา่งการปฏิบติังานพี่ๆทีมงานคอยสนบัสนุนและให้ขอ้มูลต่างๆ ใน
การท างาน ท าใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีเป็นไปไดร้าบร่ืนและเสร็จสมบรูณ์ 

ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์เกรียงศกัด์ิ  วณิชชากรพงศ์   อาจารย์คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีคอยให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการท าวิจัย ติชมและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดต่างๆ จนท าใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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