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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษาหาแนวทาง  และ วิ เคราะห์ วิ ธีการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพโดยวิธีการปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานของ
คลังสินค้าวตัถุดิบ จากนั้นท าการปรับปรุงข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือให้คลงัสินคา้วตัถุดิบเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยวิธีการสอบถามจากหวัหนา้แผนก สังเกต
จากพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง และลงมือปฏิบติังานดว้ย
การวดัขนาด ชั่งน ้ าหนักของวตัถุดิบทุกชนิดท่ีอยู่
ภายในคลงัสินค้าวตัถุดิบ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาท า
การจดบนัทึก วิเคราะห์ และออกแบบเพื่อน ามาเป็น
ฐานขอ้มูลในการท างานให้กบับริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์
แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บทน า 

 บ ริ ษั ท ท่ี ถู ก ก า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น

กรณีศึกษาในคร้ังน้ีคือ บริษทั มอลลิเก ้เฮลท์ แคร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ประเภทเส้ือคลุมแพทยท่ี์ใช้

ในห้องผา่ตดั (Surgical Gowns) และแผน่คลุมผา่ตดั 

(Drapes & Sets) ถือเป็นบริษทัที่มีช่ือเสียงระดบัโลก

รายหน่ึงเน่ืองจาก เป็นผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์

ทางการแพทยช์นิดใชค้ร้ังเดียวทิ้งรายใหญ่ของโลก 

ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตทั้งหมดไดถู้กส่งออกไปยงับริษทั 

มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ ในยุโรปเพื่อจัดจ าหน่ายใน

ตลาดต่างๆทั่วโลก และเน่ืองจากกิจการท่ีมีขนาด

ใหญ่ท าให้ฝ่ายผลิตจ าเป็นต้องจัดซ้ือวตัถุดิบเพ่ือ

น ามาเขา้สู่กระบวนการผลิตให้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตาม

แผนประจ าเดือน ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัการบริหาร

คลงัสินคา้วตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้งมีการ ออกแบบการ

จดัวาง การรับเขา้และส่งมอบวตัถุดิบไปยงัส่วนงาน 

 

ต่ า ง ๆ ให้ มี ป ร ะ สิท ธิ ภ าพ สู ง สุ ด  ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด

ขอ้ผิดพลาดและท าให้การท างานเป็นไปตามแผนที่

วางไว ้นอกจากนั้นแลว้ การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของ

วตัถุดิบก็มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารคลัง

วตัถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษทัมี

ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปวางแผนการจดัการวตัถุดิบใน

แต่ละรอบการผลิตไดอ้ยา่งแม่นย  า 

 ดังนั้ นผู ้ศึกษา เ ห็นว่าหากมีการ

ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของวัตถุดิบท่ีจัดเก็บใน

คลงัสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ จะสามารถ

ช่วยให้คลงัสินคา้มีการจดัการท่ีดีขึ้นทั้งในเร่ืองของ

การวางแผนรับวตัถุดิบลงจากตูค้อนเทนเนอร์เพื่อ

จดัเก็บเขา้คลงัสินคา้วตัถุดิบ การจดัวางวตัถุดิบไว้

บนพาเลทให้เหมาะสม การน ามาพาเลทขึ้นไปพกั

ไวบ้นชั้นวางเพ่ือรอน าเขา้สู่กระบวนการผลิต และ

การส่งมอบวตัถุดิบให้กบัส่วนงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะท าให้คลงัสินคา้วตัถุดิบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งผลให้การท างานในส่วนต่างๆไม่ติดขัดและ

สามารถด าเนินงานต่อไปได ้

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎี ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า 

(Warehouse Management) หมายถึง พ้ืนท่ี ท่ีได้

วางแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อย

และ การเคล่ือนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ (ค านาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

หลักการแนวคิดแบบลีน เป็นอีกหลักการหน่ึงท่ี

หลายๆ องคก์รทัว่โลกให้การยอมรับในการท่ีจะลด

และการก าจัดความสูญเปล่า (Waste) ท่ีเกิดขึ้นใน



กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ภายในองคก์รและท า

ให้เกิดการไหลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ

การลดค่าใชจ้่าย และรอบเวลาในการด าเนินงาน ลด

ค่าใชจ้่ายทางดา้นแรงงาน ลดสินคา้คงคลงั 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบแผนผังคลังสินค้า 

เก่ียวกบัการจดัท าแผนผงัพ้ืนท่ีเก็บรักษา ของแต่ละ

พ้ืนท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะต้องจัดท าขึ้น ส่ิงท่ีจะต้อง

แสดง ไวใ้นแผนผงัในขั้นแรกไดแ้ก่อุปสรรคท่ีเป็น

ขอ้จ ากดัในการเก็บรักษา การก าหนดต าแหน่งพ้ืนท่ี

รับ พ้ืนท่ีจ่าย ตอ้งเป็นไปตามล าดบัความส าคญั แลว้

ร่างภาพลงไป ในแผนผงัของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ แลว้

จึงก าหนดต าแหน่งของล็อตและต าแหน่งชั้นวาง

สินคา้ ลงไปให้เป็นการแน่นอน (ธนกฤต โชติภาว

ริศ, ธนิดา สุนารักษ์, พฒันพงษแ์สงหัตวฒันา, อรณิ

ชา อนุชิตชาญชยั, ญาณศรณ์มูลทองจาด และแกว้ตา 

ช่วยศรี, 2552) 

กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy) ใน

คลังสินค้า James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไวใ้น

หนังสือ The Warehouse Management Handbook; 

the second edition ในภาพยนตเ์ร่ือง Stock Location 

Methodology โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบใน การ

จดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 1.ระบบการ

จัดเก็บโดยไ ร้ รูปแบบ ( Informal System) เ ป็น

รูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มีการบนัทึกต าแหน่ง

การจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ และสินค้าทุกชนิด

สามารถจดัเก็บไวต้  าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้  

2.ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed 

Location System) แนวความคิดในการจัด เก็บ

สินคา้รูปแบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกล่าวคือ 

สินคา้ทุกชนิด นั้นจะมีต าแหน่งจดัเก็บท่ีก าหนดไว้

ตายตวัอยูแ่ลว้ ซ่ึงการจดัเก็บรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับ 

คลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็  

3.ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part 

Number System) รู ป แบบการจัด เ ก็ บ โดย ใช้

รหัสสินคา้ (Part Number) นั้นจะมีล าดบัการจดัเก็บ

เรียงกนัตามตวัเลขรหสัสินคา้  

4.ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า 

(Commodity System) เ ป็น รูปแบบการจัด เก็บ

สินคา้ตามประเภทของสินคา้ (product type) มีการ

จดัวางสินคา้ในกลุ่ม เดียวกนั หรือประเภทเดียวกนั

ไวต้  าแหน่งท่ีใกล้กัน 5.ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้

ก าหนดต า แห น่ งต ายตั ว  (Random Location 

System) เป็นการจัดเก็บท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง

ตายตวั ท าให้สินคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไว้

ในต าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ 6.ระบบการจัดเก็บ

แบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการ

จดัเก็บท่ีผสมผสานหลกัการของรูปแบบการจดัเก็บ

ในข้างต้น ต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะพิจารณา

จากเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัของสินคา้ชนิดนั้นๆ  

วิธีการวิจัย 

 1 . ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ น

กระบวนการท างานของคลังสินค้าวัตถุดิบโดย

สอบถามจาก Warehouse manager และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ภายในแผนก Logistics and Warehouse 

2.ศึกษาการท างานปัจจุบันเพื่อก าหนดปัญหาท่ี

ต้องการปรับปรุง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อให้เห็นถึงสภาพของปัญหาจริง  โดยท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลการท างานใน แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ซ่ึ ง

รวบรวมไดจ้ากการท างานของแผนก 

3.ศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการคิดคน้หาวิธีการท่ีเหมาะสม ท่ี

สามารถน ามาแกไ้ขและปรับปรุงกบัสภาพปัจจุบนั

4.วางแผนการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน โดยศึกษา

ข้อมู ล ท่ี เ ก่ี ยวข้อง เพื่ อส ร้ างฐานข้อมูลงานท่ี

เหมาะสม เข้าใจง่ายและสามารถน าไปใช้ได้จริง

ตามสภาพปัจจุบนั และน าไป ปรับปรุงข้อมูลตาม

ความเหมาะสมได ้



5.ลงมือปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานท่ีวางแผนไว ้

เพื่อประยุกต์การท างานให้เกิดประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด เก็บข้อมูลการท างานโดยการวัดขนาดของ

วตัถุดิบ เพื่อน ามาเป็นฐานขอ้มูลใหม่ให้กบับริษทั 

6.ประเมินผลผลการปรับปรุงและขอ้เสนอแนะจาก

การปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานของวตัถุดิบท่ีจดัเก็บใน

คลงัสินคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง โดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการศึกษา เพ่ือ

จดัท าเป็นมาตรฐานการท างานใหม่ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การสังเกต (Observation) ใชก้ารสังเกตโดยตรงคือ

สัมผสักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงดว้ยตนเอง 

โปรแกรม Microsoft Excel ใชใ้นการบนัทึก จดัเรียง

ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูจ้ดัท าไดใ้ส่ขอ้มูล

ขนาด น ้าหนกัของวตัถุดิบ  

โปรแกรม Stack Builder ใช้ในการออกแบบกล่อง 

และม้วนผ้าเพื่อใช้ในการเก็บวัตถุดิบ สามารถ

ออกแบบจ านวนกล่อง และมว้นผา้ท่ีสามารถวางได้

สูงสุดบนพาเลทแต่ละขนาด และยังสามารถ

ออกแบบได้ว่าในตู้คอนเทนเนอร์แต่ละขนาด

สามารถวางพาเลทอย่างไรให้คุ ้มค่าและเต็มพ้ืนท่ี

ท่ีสุดเพื่อท่ีจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคุ้มค่า

มากท่ีสุด 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.จดัเตรียมวิธีการเก็รวบรวมขอ้มูลเม่ือเขา้ไปท างาน

ท่ีแผนก Logistics and Warehouse  

2.ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล สังเกตวตัถุดิบแต่

ละชนิด ท าการวดัขนาด ชัง่น ้ าหนกั สอบถามขอ้มูล

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งภายในแผนก 

3.น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไปวิเคราะห์และค านวณ 

ในโปรแกรมMicrosoft Excel, Stack Builder  

4 . วิ เ คราะห์ ปัญหา ท่ีควรท าการป รับป รุงใน

คลงัสินคา้วตัถุดิบ  

5.ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิด

แบบลีน ทฤษฎีการจัดการคลงัสินค้า (Warehouse 

Management) ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบแผนผงั

คลงัสินค้า และกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage 

Strategy) ในคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ในทุกส่วน

ของการวางแผน และด าเนินการ 

6.เปรียบเทียบผลลพัธ์ ก่อนและหลงัท าการปรับปรุง

ขอ้มูลพ้ืนฐานของคลงัสินคา้วตัถุดิบ  

7.สรุปผลการวิจยั 

ผลการศึกษา 

 ศึกษากระบวนการท างานของแผนก 

Logistics and Warehouse ผูวิ้จัยได้รับมอบหมาย

ให้ท าการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของวัตถุดิบท่ี

จดัเก็บในคลงัสินคา้ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์และจดัท า

เป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี  

1.ศึกษากระบวนการท างาน การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ 

และท าการปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานของวตัถุดิบ  

2.ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท างาน

โดยใชวิ้ธีการวดัขนาด ชัง่น ้าหนกัของวตัถุดิบแต่ละ

ช้ิน สอบถามจากผูจ้ ัดการและหัวหน้าแผนก และ

สังเกตจากการท างานของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 หาวิธีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน 

ลดค่าใช้จ่าย ลดความซับซ้อนในการท างาน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนก Logistics 

and Warehouse  

1.สังเกตจากการท างานของพนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

และเคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์  หากไม่ใช้

เคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์ก็จะไม่สามารถท าการ

ป รับป รุงข้อ มูล พ้ืนฐานได้เ น่ืองจากอาจ เ กิด

ขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์ดงันั้นจึงควรใชเ้คร่ืองมือ คือ 

Microsoft Excel ใช้ในการบันทึกข้อมูล เพื่อน า

ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวน้ั้นมาวิเคราะห์ และ Stack Builder 

ใช้ในการออกแบบ จดัวาง วตัถุดิบ ตามรูปแบบพา



เลทท่ีเราตอ้งการ หรือใช้ออกแบบขนาดกล่องเพื่อ

ใชบ้รรจุวตัถุดิบ และยงัสามารถออกแบบว่าในหน่ึง

ตู้คอนเทนเนอร์สามารถใส่วตัถุดิบมาได้เท่าไหร่

เพื่อให้คุม้กบัค่าใชจ้่ายท่ีเสียไป   

2.ผูวิ้จัยได้น าแนวคิดลีนมาใช้เพ่ือลดขั้นตอนการ

ท างานในส่วนของการคียข์อ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล

ด้วยตนเองมาใช้เป็นวิธี VLOOKUP และ PIVOT 

TABLE ขอ้มูล เพื่อลดโอกาสการผิดพลาดจากการ

วิเคราะห์ดว้ยตนเอง ใชท้ฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ 

(Warehouse Management) เ พ่ือให้ ใช้ พ้ืน ท่ีและ

ปริมาตรในการจดัเก็บสินคา้ให้เกิดประโยชน์และ

คุม้ค่าสูงสุด ใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบแผนผงั

คลังสินค้าและกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage 

Strategy) ในคลัง สินค้า  เพื่ อใช้ในการก าหนด

แผนผงัพ้ืนท่ีของคลงัสินคา้ตามความส าคญัของแต่

ละพ้ืนท่ี ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีสามารถวางวตัถุดิบไดอ้ยา่ง

ชัดเจน และใช้ก าหนดรูปแบบท่ีใช้ในการจัดเก็บ

วตัถุดิบให้เหมาะสมกบัแผนผงัภายในคลงัสินคา้ 

 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง

ก่อนและหลังจากท่ีได้รับจากการปรับปรุงและแก้ไข

ปัญหา จากท่ีผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา

โดยใชห้ลกัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไปแลว้นั้น 

สามารถเปรียบเทียบผลท่ีไดก่้อนและหลงัการแกไ้ข

ปัญหาไดด้งัต่อไปน้ี 1.ข้อมูลพื้นฐานจ าพวกขนาด 

น ้าหนัก ของวัตถุดิบ ก่อนท าการปรับปรุง ข้อมูล

จ าพวกขนาด น ้ าหนัก ของวตัถุดิบ ไม่มีข้อมูลเลย 

จึงท าให้เป็นเร่ืองยากท่ีจะค านวณ วิเคราะห์ หาว่า

วตัถุดิบช้ินนั้นๆ ควรอยู่บนพาเลทขนาดเท่าใด ควร

อยูต่  าแหน่งไหนของคลงัสินคา้ หลงัท าการปรับปรุง 

ใ ช้ทฤษ ฎีกา รจัดก า รคลัง สินค้า  (Warehouse 

Management) มาช่วยร่วมกับท าการวัดขนาด ชั่ง

น ้ าหนัก ของวตัถุดิบทุกช้ินท่ีอยู่ภายในคลงัสินคา้ 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาท าการปรับปรุงเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพให้คลงัสินคา้ 2.วิธีการจดบันทึก

ข้อมูล ก่อนท าการปรับปรุง ท าการจดบนัทึกขอ้มูล

ต่างๆของวตัถุดิบดว้ยวิธีคียข์อ้มูลดว้ยตนเอง อาจท า

ให้เกิดขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์และขอ้มูลท่ีน ามาจด

บันทึกนั้นใช้การวดัขนาด ชั่งน ้ าหนักแบบคร่าวๆ 

จึงท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมีประสิทธิภาพน้อย หลงั

ท าการปรับปรุง ใชแ้นวคิดลีน มาช่วยร่วมกบัการหา

วิธีลดขั้นตอนการท างานและลดขอ้ผิดพลาดในการ

ท างานลง คือใชวิ้ธีจดบนัทึกขอ้มูล และภาพถ่ายทาง 

Microsoft Excel โดยการใช้ เ ค ร่ื อ ง มือภา ย ใน

โปรแกรม เช่น VLOOKUP และ PIVOT TABLE 

เ พ่ือน าข้อ มูล ท่ีจดบันทึกนั้ นมาค านวณ และ

วิเคราะห์หาค่า CBM ของวัตถุดิบแต่ละช้ินผ่าน

โปรแกรม  จึ งส าม ารถ ช่ วยลดขั้ น ตอน  ลด

ข้อผิดพลาด และลดเวลาในการท างานลง ท าให้

ข้อมูลท่ีได้มานั้นมีประสิทธิภาพ 3.น าข้อมูลท่ีจด

บันทึกมาออกแบบ ก่อนท าการปรับปรุง ขอ้มูลท่ีท า

การจดบนัทึกเป็นเพียงขอ้มูลท่ีบนัทึกคร่าวๆ และ

คาดการณ์เอาเท่านั้น จึงไม่สามารถท่ีจะน ามาเขา้สู่

โปรแกรม Stack Builder เพื่อท าการออกแบบการ

จัดวางวตัถุดิบได้ หลังท าการปรับปรุง ใช้ทฤษฎี

เก่ียวกบัการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้และกลยทุธ์

การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy) ในคลงัสินคา้ 

ร่วมกบัการน าขอ้มูลของวตัถุดิบ มาออกแบบการจดั

วางวตัถุดิบ โดยใชโ้ปรแกรม Stack Builder ช่วยให้

การบริหารจัดการและการท างานของพนักงานท่ี

เก่ียวนั้นไม่ซับซ้อน และปลอดภยัมากขึ้น 4.เตรียม

ข้อมูลเพ่ือส่ังซ้ือ ก่อนท าการปรับปรุง เม่ือมีขอ้มูล

จากการจดบันทึกข้อมูลขนาด และน ้ าหนักของ

วตัถุดิบคร่าวๆ แลว้นั้น ท าการส่งขอ้มูลไปยงัแผนก 

Material Planning เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่ังซ้ือวตัถุดิบ

จาก Supplier หลังท าการปรับปรุง เ ม่ือท าการ

ค านวณ และวิเคราะห์เพื่อหาค่า CBM ท่ีแทจ้ริงของ

วตัถุดิบแต่ละช้ิน และออกแบบผา่นโปรแกรม Stack 

Builder เพื่อช่วยในเร่ืองของการจดัวางวตัถุดิบ แลว้



นั้น ท าการส่งขอ้มูลไปยงัแผนก Material Planning 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส่ังซ้ือวตัถุดิบจาก Supplier แต่เม่ือ

องคก์รของเรามีปริมาตร ขนาด น ้าหนกั ของวตัถุดิบ

ท่ีชัดเจนแล้ว ท าให้สามารถต่อลอง หรือบอก 

Supplier ไดว่้าควรใส่วตัถุดิบมาวิธีไหน และจ านวน

ก่ีช้ินต่อตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยให้องค์กรของเราได้

วตัถุดิบท่ีมีความคุม้กบัค่าขนส่งท่ีเสียให้กบับริษทั

ขนส่ง เน่ืองจากปี 2564 ค่าขนส่งเพ่ิมขึ้นจาก 65,000 

บาท เป็น 630,000 บาท จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่ังวตัถุดิบ

ให้คุ ้มกับค่าขนส่งมากท่ีสุด 5.วางแผนการจัดวาง

วัตถุดิบภายในคลังสินค้า ก่อนท าการปรับปรุง

วตัถุดิบ เม่ือท าการเคล่ือนยา้ยจากตูค้อนเทนเนอร์

เขา้มาสู่คลงัสินคา้ แลว้นั้น มกัจะน าวตัถุดิบไปเก็บ

ตามประสบการณ์และความเคยชิน วตัถุดิบท่ีถูก

เคล่ือนยา้ยไปเก็บอาจไม่เหมาะสมกับต าแหน่งท่ี

น าไปเก็บ ท าให้เส่ียงต่อความไม่ปลอดภยั เพราะ

หากน ้ าหนกัของวตัถุดิบช้ินนั้นๆ ไม่เหมาะสมกบัท่ี 

Rack สามารถรองรับน ้ าหนักได้ เส่ียงท าให้เกิด

อนัตราย และความไม่ปลอดภยัในการท างาน หลงั

ท าการปรับปรุง ท าการวางแผนก่อนเคล่ือนยา้ย

วตัถุดิบช้ินนั้นๆ ไปเก็บในแต่ละต าแหน่งภายใน

คลังสินค้า ตามความเหมาะสมและน ้ าหนักของ

วตัถุดิบช้ินนั้นๆ เช่น น ้ าหนกัวตัถุดิบมากให้วางไว้

ชั้นล่าง น ้ าหนักวตัถุดิบน้อยให้วางไวช้ั้นบน และ

วตัถุดิบช้ินไหนใช้บ่อยสุดให้วางไวใ้กล้กบัประตู

จ่ายของเข้าไลน์ผลิต ช่วยให้การท างานง่าย ไม่

ซบัซอ้น และปลอดภยัขึ้น 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการศึกษา มีวตัถุประสงคค์ือ 

ศึกษา วิเคราะห์หาแนวทาง และท าการปรับปรุง

ข้อมูลพ้ืนฐานของวตัถุดิบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

สูงสุดในคลังสินค้า โดยผู ้วิจัยเร่ิมจากการศึกษา

กระบวนการท าง านของแผนก Logistics and 

Warehouse ศึกษาจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

สอบถาม และจดบันทึกกระบวนการท างานของ

แผนก และจดัท าออกมาในรูปแบบของตารางขอ้มูล

ใน Microsoft Excel เพื่อท าให้มองเห็นภาพรวมและ

วิเคราะห์ปัญหาไดง้่ายย่ิงขึ้น ท าให้ทราบว่าปัญหา

นั้นมีสาเหตุมาจากการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

ท าให้ไม่เป็นผลดีต่อองคก์ร โดยผูวิ้จยัพบว่า ภายใน

คลงัสินคา้มีขอ้มูลต่างๆ เช่น ขนาด และน ้าหนกัของ

กล่องเพียงแค่ ฝ่ังของสินค้าส าเร็จรูป (Finished 

goods) ไม่มีข้อมูลหรือฐานข้อมูลของคลังสินค้า

วตัถุดิบ (Raw material) จึงท าให้ไม่ทราบขนาด และ

น ้ าหนักท่ีแท้จริงของวัตถุดิบแต่ละตัว พนักงาน

ภายในแผนกใช้ประสบการณ์ และความเคยชินใน

การท าการจัดวางและเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบไปจนถึง

ก า ร ส่ั ง ซ้ื อ จ าก  Supplier ดังนั้ น จึ งท า ให้ เ กิ ด

ขอ้ผิดพลาดในเร่ืองของการจดัวางสินคา้ไดไ้ม่เต็ม

ประสิทธิภาพท่ี Rack สามารถรับน ้ าหนักได ้มีการ

วางสินคา้ท่ีพ้ืนขวางทางเน่ืองจากคิดว่าน ้ าหนกัเกิน

ไม่สามารถน าขึ้น Rack ได ้ซ่ึงจริงๆแลว้วตัถุดิบช้ิน

นั้นอาจจะสามารถน าขึ้นวางบน Rack ได ้บางคร้ังมี

การวางวตัถุดิบท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ี Rack สามารถ

รับได้ ซ่ึงถ้าหากปล่อยไวอ้าจท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

สินคา้ท่ีส่ังมาถูกจดัส่งมาไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร์ท า

ให้เกิดเกิดช่องว่างภายในตู้ซ่ึงหากมีการวดัขนาด 

และน ้ าหนักจะท าให้มีข้อมูลท่ีจะสามารถบอก 

Supplier ใ ห้ ใ ส่ วั ต ถุ ดิ บ เ ข้ า ม า ใ ห้ เ ต็ ม ขี ด

ความสามารถท่ีตูค้อนเทนเนอร์แต่ละขนาดจะรับได ้

จะท าให้คุม้ค่าต่อค่าขนส่งท่ีตอ้งเสียไป  หลงัจากท่ี

คน้พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นแลว้ ผูวิ้จยัไดค้ิดแนวทางการ

แกไ้ขและปรับปรุงโดยท าการวดัขนาดของวตัถุดิบ

ท่ีเป็นกล่อง และม้วนผา้ ทุกชนิดและทุกช้ินใหม่

ทั้งหมดท่ีมีอยูภ่ายในคลงัสินคา้วตัถุดิบแลว้น ามาใส่

ไวใ้น Microsoft Excel และน าข้อมูลไปออกแบบ

การจัดวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในโปรแกรม 

Stack Builder เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลให้กับแผนก 



Logistics and Warehouse เ พื่ อ ช่ ว ย ให้ ก า ร ว า ง

แผนการจัดซ้ือ การวางแผนการจัดวาง การจ่าย

วตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต การด าเนินการต่างๆ 

ภายในคลงัสินคา้วตัถุดิบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

และช่วยลดความซับซ้อน และเพ่ิมความปลอดภยั

ในการท างานของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก ซ่ึง

เม่ือท าการปรับปรุงขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแลว้

นั้ น จะช่วยให้วัตถุดิบม้วนผ้าท่ีมี Demand ปีละ 

1200 มว้น ท่ีจากเดิมจะตอ้งส่ังมาจ านวน 30 ตูค้อน

เทนเนอร์ต่อปี ใส่ไดตู้ล้ะ 40 มว้น เน่ืองจากเป็นการ

จดัวางแบบเก่าแบบท่ียงัไม่ไดท้  าการปรับปรุงขอ้มูล 

หลังท าการปรับปรุงด้วยวิธีการวดัขนาด และชั่ง

น ้ าหนักใหม่ และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ

ออกแบบวิธีการจดัวางแบบใหม่ จึงท าให้สามารถ

จดัวางมว้นผา้ท่ีใส่มาในตูค้อนเทนเนอร์ไดม้ากขึ้น 

เปล่ียนมาเป็น ใส่ไดตู้ล้ะ 60 มว้น จะเหลือเพียง 20 

ตูค้อนเทนเนอร์ต่อปี ราคาค่าขนส่ง 630,000 บาทต่อ 

1 ตูค้อนเทนเนอร์ เป็นราคาท่ีค่อนขา้งสูงจึงจ าเป็นท่ี

จะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานของวตัถุดิบ จากการ

ท่ีปรับปรุงแลว้จะช่วยประหยดัค่าขนส่งไดจ้าก ปีละ 

18,900,000 บาท เหลือเพียงปีละ 12,600,000 บาท 

ช่ ว ย ล ด ไป ไ ด้  6,300,000 บ า ท ต่ อ ปี  คิ ด เ ป็ น

เปอร์เซ็นตจ์ะลดค่าขนส่งไปไดถึ้ง 33.33 % 

ข้อเสนอแนะ แผนก Logistics and Warehouse ควร

มีการวางแผนร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มา

ช่วยในการท างาน ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถส่ัง

วตัถุดิบจาก Supplier มาได้อย่างคุ ้มค่าใช้จ่ายมาก

ท่ีสุด คิดหาวิธีการท างานท่ีดีย่ิงขึ้น ไม่ควรใชค้วาม

เคยชินในการท างานอย่างเดียว จะได้ลดความ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นในการวางแผน จัดวาง และ

เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบต่อไป 
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