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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน และปัญหาของแผนกจดัเก็บและ

แผนกจดัหาสินคา้ในคลงัสินคา้ ของบริษทั SEWT. จ ากดั เพื่อน าปัญหาท่ีพบระหว่างการปฏิบติังานมา

ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจดัการสินคา้ในคลงัสินคา้ ให้สามารถจดัการไดร้วดเร็ว 

และลดระยะเวลาการท างานให้มากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดน้ าแผนภูมิกา้งปลามาใช้ เพื่อระบุสาเหตุปัญหาใน

กิจกรรมท่ีไม่สร้างมูลค่าใหแ้ก่บริษทั และน ามาวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา จากการศึกษาปัญหานั้น 

พบว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากทาง Supplier ท่ีไม่ไดท้ าการตรวจสอบความถูกจตอ้งอยา่งละเอียด จึงท า

ให้การด าเนินงานนั้นล่าช้า และยงัมีปัญหาท่ีมีความสัมพนัธ์กันเพิ่มเขา้มาอีกนั่นคือ การเกิดความ

ผดิพลาดการด าเนินงาน ท าใหต้อ้งยอ้นกลบัไปแกส่้วนท่ีผดิอยูห่ลายคร้ัง จึงเกิดเป็นการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 

และงานล่าชา้ โดยผูว้ิจยัไดมี้การน าแนวคิดแบบลีนเขา้มาใชใ้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ

การท างาน โดยแบ่งออกเป็น ทฤษฎี ECRS มาลดความสูญเปล่าการด าเนินงาน ซ่ึงเนน้เป็นกิจกรรมไม่

สร้างผลตอบแทนให้กบับริษทั ทฤษฎีไคเซ็นน ามาใชใ้นการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

และทฤษฎี 5W1H เป็นการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากการด าเนินงาน และใชเ้คร่ืองมือชุดค าถามอย่าง

เป็นระบบมาตั้งค าถามเพื่อระบุหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 

บทน า 

ปัจจุบนัการขนส่งและโลจิสติกส์นั้นเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตกบัเรา และรวมไปถึง

การด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ถา้เทียบกบัสมยัก่อนท่ีเทคโนโลยีเติบโตชา้แลว้นั้น การขนส่งและโลจิ

สติกส์ยงัมีการพฒันาท่ีค่อนขา้งชา้ แต่ปัจจุบนั การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยท่ีีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผล



ไปถึงการติดต่อส่ือสารกนั ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ การคา้ขายแลกเปล่ียนระหว่าง

ประเทศท่ีมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศนั้นเขา้มามีบทบาทส าคญั

ต่อการท าธุรกิจเป็นอย่างมาก หากการด าเนินธุรกิจไม่มีการขนส่ง จะท าให้กระบวนการในการด าเนิน

ธุรกิจนั้นไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่การจดัซ้ือและจดัหาวตัถุดิบ ไปจนถึงมือของผูบ้ริโภค ดงันั้นโลจิสติกส์จึง

เขา้มามีบทบาทส าคญั และเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยตรง  

 บริษทั SEWT. จ ากดั เป็นบริษทัในเครือของบริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ เอเชีย เเอนด ์โอเชีย
เนีย พีทีอี จ ากดั และยงัเป็นสมาชิกในกลุ่มบริษทัซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจ
การน าเขา้-ส่งออก และการลงทุนทัว่โลก โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ซูมิโตโม มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนับตั้งแต่ 400 ปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ ให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงไปพร้อมกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การน าเข้า–ส่งออก ผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีความ
หลากหลายจากบริษทัคู่คา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคธุรกิจในดา้นต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 
กลุ่มธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ , ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง, สาธารณูปโภคพื้นฐาน, เคมี 
อิ เล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรธรณี และพลังงาน และ มีเ ดีย ดิ จิทัล สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์กิจการของบริษทัฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษทัคู่คา้พนัธมิตร และ
เครือข่ายกลุ่มบริษทัซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ทัว่โลก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินธุรกิจในการกระจาย
การลงทุน เพื่อพฒันาศกัยภาพในธุรกิจดา้นต่างๆอีกดว้ย 

 ดงันั้น ถา้การด าเนินการดา้นการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการจดัการคลงัสินคา้ท่ีดีจะ
สามารถน าสินคา้ท่ีตอ้งการใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาการท างาน ด้วยการศึกษาวิธีการจดัการ
คลงัสินคา้ แลว้วิเคราะห์ปัญหาจากการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ แผนผงักา้งปลาและน ามาปรับปรุงแกไ้ข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์รใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการท างานภายในคลงัสินคา้ 

2. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ในคลงัสินคา้ 

3. เพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ทบทวนวรรณกรรม 

กรณ์ฐิกูล วราวงษหิ์รัณ (2559) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในสายการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์กรณีศึกษาบริษทัเอ็นทีเซอิมิทซุ(ประเทศไทย) ไดท้ าการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตในสายการผลิตช้ินส่วนยานยนตเ์พื่อใหส้ามารถผลิตไดต้ามแผนท่ีวางไวแ้ละตอ้งการสร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ โดยเร่ิมจากการศึกษาเวลาการท างานแต่ละสถานียอ่ยในการประกอบช้ินงาน จากนั้น

น าขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าศึกษาขั้นตอนการท างานของแต่ละสถานีว่ามีงานใดบา้งท่ีใชเวลาเกินความจ าเป็น 

ปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความสมดุล เหมาะสมและรวดเร็วข้ึนอีกทั้งยงัปรับปรุงเวลาท่ีสูญเปล่าจาก

การท างาน โดยการเก็บข้อมูลการหยุดท างานของสายการผลิตและน าข้อมูลท่ีเก็บได้มาศึกษาเพื่อ

ปรับปรุงตามล าดับความส าคญัของปัญหา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและตรงต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ ผลท่ีไดจ้ากการปรับปรุง คือ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตช้ินส่วนเพิ่มจาก

ค่าประสิทธิภาพเฉล่ีย 85% เป็น 90% สามารถสรุปไดด้งัน้ี สามารถลดเวลาการผลิตช้ินงานต่อ 1 ช้ิน จาก

ใชเ้วลา 68 วินาที หรือ 60 วินาที คิดเป็นร้อยละ 11.76% และสามารถลดจ านวนการท างานล่วงเวลาจาก

ยอดการสั่งซ้ือในปี 2557 จากเดิมเฉล่ียเดือนละ 100 ชัว่โมง เหลือ 40 ชัว่โมง ซ่ึงสามารถลดการท างาน

ล่วงเวลาประมาณ 60%  

 ช านาญ อินทรักษา (2556) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นท่ีคลงัสินคา้อุตสาหกรรม

ช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยแนวคิด เชิงบูรณาการ: กรณีศึกษา บริษทั โตไคริคะ(ไทยแลนด)์จ ากดั แบบบริหาร

พื้นท่ีคลงัสินคา้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ดว้ยแนวคิดเชิงบูรณาการ  สามารถช่วย 1) ลดตน้ทุน

สินคา้ท่ีจดัเก็บในคลงัสินคา้จากเดิม 12,734 บาท ลดเหลือ  6,855  บาท ลดลง  5,879 บาท คิดเป็นร้อย



ละ  46.17 ลดพื้นท่ีจอดรถขนส่งท่ีเขา้มาส่งงานพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัหลายคนั จากเดิม 11 คนั ใช้

พื้นท่ีจอด 167 ตารางเมตร เป็นเงิน 11,690 บาท ลดเหลือ  5 คนั ใชพ้ื้นท่ีจอด  77 ตารางเมตร เป็นเงิน 

5,390 บาท ลดลง  6 คนั ใชพ้ื้นท่ีจอด 90 ตารางเมตร เป็นเงิน 6,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.89 ลดเวลา

ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้เก็บเขา้ท่ีภายในคลงัสินคา้จากเดิม 5.5 ชัว่โมง เป็นเงิน 344 บาท ลดเหลือ 1.3 

ชัว่โมง เป็นเงิน 81 บาท ลดลง 4.2 ชัว่โมง เป็นเงิน 263 บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.36 และ ลดจ านวนกล่อง

บรรจุช้ินงานรอตรวจสอบจากเดิม 2,800 กล่อง เป็นเงิน 700 บาท  ลดเหลือ 720 กล่อง เป็นเงิน 180 บาท 

ลดลง 2,080 กล่อง เป็นเงิน 520 บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.29 และ 2) ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะ

วางแผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นท่ีคลงัสินคา้ โดยน าแบบบริหารพื้นท่ีคลงัสินคา้

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยแนวคิดเชิงบูรณาการมาใช ้ ควรมีระบบสารสนเทศท่ีเขา้ถึงขอ้มูลน้ี

ร่วมกนัไดท้ั้ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายคลงัสินคา้ ฝ่ายขนส่ง และซัพพลายเออร์ เพื่อช่วยประสานการส่ือสาร

ขอ้มูล  และควรเพิ่มการพยากรณ์ให้ถูกตอ้งแม่นย  าใกลค้วามจริงมากท่ีสุดให้แก่ซัพพลายเออร์  เพื่อ

ป้องกนัความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ของซพัพลายเออร์  หรืออาจจดัท าแผนฉุกเฉินรองรับกรณีการ

พยากรณ์คลาดเคล่ือน 

 ขนิษฐา กล่ินพิพฒัน์ (2556) ท าการศึกษาความสูญเปล่า หรือกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าใน

กระบวนการด าเนินงานเอกสารในส านกังาน และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการก าจดัความสูญเปล่า 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดา้นเอกสาร โดยน าแนวคิดและทฤษฎีของลีนมาประยกุตใ์ชก้บัการ

ปฏิบติังานจริง เพื่อการปรับปรุงพฒันาเพิ่มศกัยภาพ และยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

องคก์ร รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากปัญหาส าคญัท่ีพบ คือระยะเวลาการ

รอคอยการอนุมติัเอกสารจากผูบ้ริหารใชเ้วลานาน และมีขั้นตอนการส่งเอกสารท่ีซ ้ าซอ้น ไดด้ าเนินการ

แกไ้ขปรับปรุงในส่วนของขั้นตอนการด าเนินงานในฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการรอ

คอยท่ีเกิดข้ึน ผลจากการศึกษาพบว่า ช่วยแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานดา้นเอกสารในส านกังาน ท าให้

จ านวนกิจกรรมในกระบวนการด าเนินงานเอกสารในส านกังานลดได ้45 กิจกรรม จากจ านวนทั้งหมด 

4,845 นาที 25 วินาที คิดเป็นร้อยละ 37.02 



สุรพงษ์ ศิริกุลวฒันา, สมชาย พวัจินดาเนตร์ และศิริวรรณ เหมือนแกว้ (2555) ท าการศึกษา

กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการรับใบสัง่ซ้ือจนถึงการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาใน

การจดัส่งเฉล่ีย 28 วนั จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใหร้ะยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ล่าชา้ เกิด

จากการจดัล าดบัขั้นตอนการท างาน คือ การแจง้ยนืยนัวนัจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ก่อนท าสัญญาการขนส่ง

สินค้าทั้ งทางบกและทางทะเล โดยแจ้งยืนยนัตามตารางประกาศการเดินเรือและรถของบริษทัท่ี

ด าเนินการขนส่งเท่านั้น ท าให้บางคร้ังไม่สามารถจอดรถหรือเรือไดท้นัก าหนด หรือไม่เป็นไปตาม

ตารางก าหนดการเดินเรือและรถ ซ่ึงในการด าเนินงานวิจยัไดป้ระยุกต์ใช้ หลกัการของ ECRS ไดแ้ก่ 

วิธีการขจัด รวบรวม จัดใหม่ และท าให้ง่าย เพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีการท างานใหม่ ดังนั้นจึงได้

ก าหนดการท างานใหม่ คือ เม่ือไดรั้บการยืนยนัการผลิตเสร็จจากฝ่ายผลิต ให้ด าเนินการตรวจสอบ

ตารางการเดินเรือและรถ และจดัท าสัญญาการจองเรือและรถ ก่อนการแจง้การยนืยนัวนัจดัส่งใหลู้กคา้

ทราบ จากผลการด าเนินการพบว่า ปัญหาการจดัส่งล่าช้า หลงัการปรับปรุงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 

จนถึง กนัยายน 2554 ลดลงจาก 21% เหลือ 0% และระยะเวลาการจดัส่งเฉล่ียลดลงจาก 28 วนั เหลือ 25 

วนั 

 ฐิตารีย ์สาริกนั (2553) วิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ศึกษาเปรียบเทียบระดบั

ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการัดการคลงัสินคา้บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั สาขา บางปู ผลการวิจยั 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาะ

ดับปริญญาตรีและมีระยะเวลาในการท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ข้อมูลปัจจัยด้านองค์กร ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป ลกัษณะของสินคา้ส่วนใหญ่เป็น

สินคา้ส าเร็จรูปและขอ้มุลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้พบวา่โดยรวมและรายดา้นมีระดบั

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 

เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ

จดัการคลงัสินคา้แตกต่างกันและปัจจยัด้านองค์กร ระยะเวลาท่ีด าเนินกิจการ ลกัษณะของสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเหน้เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ไม่แตกต่างกนั  



อมรรัตน์ ปาละกะวงษ ์ณ อยธุยา (2554) วิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพคลงัสินคา้ดว้ยการจดั

แผนผงัคลงัสินค้าใหม่ บริษทั ABC ด าเนินธุรกิจทั้งการประกอบสินค้าช้ินส่วนรถยนต์และสินค้า

ประเภท Trading ซ่ึงมีทั้งส่งออกและน าเขา้ยงัมีปัญหาในเร่ืองการจดัเก็บและการหยิบจ่ายช้ินงานอยุ่

ค่อนขา้งมากท าให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมามากมาย งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะหาวิธีการ

และพื้นทีการจดัเก็บและหยิบท่ีเหมาะสมเพื่อลดปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในคลงัสินคา้และช่วยให้จดั 

Layout จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ถา้หากบริษทักรณีศึกษาใชว้ิธีการจดั Layout ตามการแบ่งโซนจะ

ช่วยให้ใชเ้วลาและระยะทางในการจดังานนอ้ยลงและลดปัญหาการจดัเก็บสินคา้กระจดักระจายท าให้

สินค้าหาได้ง่าย อีกทั้ งยงัสะดวกในการควบคุม FIFO อีกด้วย ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน ยกตวัอยา่งเช่น สินคา้ 1266702017 เม่ือจดัแผนผงัแบบใหม่ สามารถยน่ระยะทางในการหยบิ

สินคา้ท่ีจ่ายบ่อยๆไปไดค้ร้ังละ 108 เมตร โดยจากสถิติในการหยบิจ่ายสินคา้รายการน้ีอยูท่ี่เฉล่ียเดือนละ 

10 คร้ัง ดงันั้นใน 1 เดือน จะสามารถช่วยลดระยะทางในการหยิบงานลงได ้108*10=1,080 เมตร และ

เม่ือท าการจบัเวลาในการหยบิงานแลว้ กช่็วยลดเวลาลงได ้12 นาที 

 

วธีิการวจิัย 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมไปถึง
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีน เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานจากงานวิจยั และทฤษฎีอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักระบวนการท างานนั้น ผูว้ิจยัจะท าการศึกษา
กิจกรรมการด าเนินงานตั้งแต่แรกเร่ิม จนกระทัง่ส้ินสุดกระบวนการ โดยทฤษฎีท่ีน ามาใชว้ิจยัคร้ังน้ีคือ 
การสร้างแผนภูมิกา้งปลา เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการด าเนินงานในกระบวนการท างาน
ภายในคลงัสินคา้ โดยร่วมกบัแนวคิดแบบลีนอ่ืนๆ มาช่วยวิเคราะห์การด าเนินงานในปัจจุบนั พร้อม
แกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าของบริษัท เป็นขั้นตอนของ
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการด าเนินงานในส่วนของขั้นตอนการท างานภายใน



คลงัสินคา้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมกระบวนการคือ ตั้งแต่
มีการรับสินคา้เขา้มาภายในคลงัสินคา้จนกระทัง่การส่งสินคา้ต่อ เพื่อการท าขอ้มูลและวิเคราะห์บริษทั 
SEWT. จ ากดั มีกระบวนการด าเนินงานอย่างไร ใชเ้วลาด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่ โดยเป็นการ
เก็บขอ้มูลในส่วนของระยะเวลาท่ีใช้ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์การ
ด าเนินงานต่อ 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินงาน และน าไปจดัท าแผนภูมิเพื่อหา
สาเหตุของปัญหา  โดยขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ 
กระบวนการท างานเพื่อวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรมใดบา้งท่ีสามารถลดหรือปรับปรุงไดต้ามหลกัการ การ
ปรับปรุงการท างาน เพื่อลดกิจกรรมหรือขั้นตอนกระบวนการท่ีไม่จ าเป็น พร้อมค้นหาสาเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหาหรือความสูญเปล่า โดยการ ประยกุตใ์ชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผล 

4. ระบุสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาในกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้ เป็นการระบุถึงสาเหตุ
ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาการด าเนินงาน หลงัจากการประยกุตใ์ชแ้ผนผงั แสดงสาเหตุและผล แลว้ 

5. ด าเนินการแกไ้ขปัญหา จากขั้นตอนการด าเนินงานท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสามารถ
มองเห็นกระบวนการของการด าเนินงานภายในคลงัสินคา้ และเม่ือด าเนินการคน้หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาระหวา่งด าเนินงาน จนพบกบัตน้ตอของปัญหาเหล่านั้น ผูว้ิจยัสามารถน าเสนอแนวทางปรับปรุง
การด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการก าจดัขั้นตอนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า
การด าเนินงานและกิจกรรมท่ีมีความซ ้าซอ้นออกได ้

6. วิเคราะห์ผลการวิจยั ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาแสดงเป็นรูปแบบของตาราง 
เพื่อใชว้ิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในคลงัสินคา้ โดยผูว้ิจยัเองจะไดท้ราบผลของการ
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหา วา่มีประสิทธิภาพท่ีผูว้ิจยัตอ้งการหรือไม่ 

7. สรุปผลการวิจยั จากขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด ผูว้ิจยัจะท าการน าผลการวิเคราะห์มา
สรุปผล วา่การแกไ้ขปัญหานั้น สามารถแกไ้ขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพไดเ้ท่าไหร่ 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในคลงัสินคา้ ของบริษทั SEWT. 
จ ากดั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เพื่อมาใชว้ิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างการท างานภายในคลงัสินคา้ของบริษทั และคน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ



กิจกรรมท่ีท าใหไ้ม่เกิดมูลค่ากบับริษทั โดยผูว้ิจยัไดมี้การประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิกา้งปลา และแนวคิดแบบ
ลีนมาเป็นเคร่ืองมือปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกจดัเก็บสินคา้ และแผนกจดัหาสินคา้ เพื่อให้
มีการท างานท่ีดีข้ึน  

ผลการศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานของบริษทั SEWT. จ ากดั ในแผนกจดัเกบ็ 
และแผนกจดัหาสินคา้ในส่วนของการจดัการสินคา้ภายในคลงั จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการท างานจะ
แบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ขั้นตอน ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาความล่าช้าและการท างานซ ้ าซ้อนจากการ
จดัการของแผนกจดัเกบ็สินคา้ 
 จากการวิเคราะห์และคน้หาสาเหตุของปัญหาของงานในแผนกจดัเก็บสินคา้ โดยใช้แผนผงั
กา้งปลา (Fishbone Diagram) ท าใหผู้ว้ิจยัทราบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากปัจจยัเหล่าน้ี Supplier – 
เป็นปัญหาจากส่วนของผูผ้ลิตช้ินส่วนให้แก่บริษทั ซ่ึงมีการจดัเตรียมสินคา้ท่ีล่าชา้ เน่ืองจากปัญหาท่ี
การตรวจสอบเอกสารของสินคา้ส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งท าการกรอกดว้ยมือ ซ่ึง Supplier บางเจา้มีการ
ตรวจสอบล่าชา้ และเพื่อความแม่นย  าจึงตอ้งมีการตรวจสอบหลายรอบและบางคร้ังมีตวัเลขท่ีผิดพลาด 
จึงท าให้เกิดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน และมีความล่าชา้, Machine – ส่วนน้ีจะเป็นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ของบริษทัท่ีใชใ้นกระบวนการท างาน ปัญหาท่ีพบตรงส่วนน้ี มาจากคอมพิวเตอร์ท่ีมีความล่าชา้เป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากตวัของซีพียคู่อนขา้งเก่า เปิดไฟลง์านพร้อมกนั หรือไฟลง์านท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้
คอมคา้งเป็นอย่างต ่า 10-16 นาที, System – จะเป็นเร่ืองของระบบเครือข่ายและรวมไปถึงตวัระบบใน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีใชท้ ารับขอ้มูลเป็นโปรแกรม Oracle ท่ีค่อนขา้งเก่า รวมไปถึงระบบ Internet 
ท่ีมีความล่าชา้ในบางวนั ท าใหก้ารท างานเกิดความล่าชา้ และเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาไดว้า่จะ
เกิดข้ึนตอนไหน, Environment – ภายในส่วนน้ีมีส าคญัต่อการท างานภายในคลงัสินคา้เป็นอย่างมาก 
จากการสังเกตการณ์ท าให้ไดข้อ้มูลมาว่า ทางดา้นทางเดินล าเลียงสินคา้ท่ีใช้ท างานส าหรับการแยก
สินคา้ตามประเภทต่างๆนั้นค่อนขา้งแคบ จึงท าให้การแยกสินคา้แต่ละประเภทนั้นท าไดไ้ม่เร็วมาก
เท่าไหร่, Method – การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเอกสารรายการสั่งซ้ือนั้นมีการตรวจสอบนอ้ย
มาก หลงัจากท่ีท าการกรอกเขา้ระบบไป แต่วา่จะมีการมาตรวจสอบอีกทีตอนส้ินเดือน ถา้รายการไหนมี
รายการท่ีกรอกผิด จะท าให้ตอ้งมีการมาแก้งานกัน ท าให้เกิดการท างานซ ้ าซ้อนได้ และถา้หากว่า



รายการไหนมีการขาดหายไปจะท าใหต้ามรายการท่ีหายไปยาก เน่ืองจากเอกสารถูกเกบ็ไปก่อนหนา้นั้น
แลว้  
 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาปัญหาโดยการสร้างแผนภูมิกา้งปลา เพื่อระบุท่ีมาแห่งปัญหานั้น 
ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงกิจกรรมท่ีไม่สร้างมูลค่าให้กบับริษทั ดงันั้นท าให้ตอ้งน าหลกัการ ไคเซ็น เขา้มา
ปรับปรุงส่วนของขั้นตอนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยจะใช ้ 5W 1 H, และหลกัการ ECRS 
เขา้มาปรับปรุง ท าใหไ้ดผ้ลการท างานโดยรวมดงัตารางน้ี 
ขั้นตอน
ที ่

กจิกรรม เ วล าก ารท า ง าน
เฉลีย่ 
ก่อนการปรับปรุง 
(นาที) 

เ วล าก ารท า ง าน
เ ฉ ลี่ ย  ห ลั ง ก า ร
ปรับปรุง 
(นาที) 

1. ตรวจสอบเอกสารจาก Supplier  10 5 
2. ท าการแยกประเภทสินคา้ 25 20 
3. ท าการกรอกเอกสารรายการสินคา้ 10 5 
4. ท าการจดัหาสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 40 15 
5. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารกบัสินคา้ให้

ตรงกนั 
15 5 

 รวมทั้งหมด 1 ช่ัวโมง 40 นาที 50 นาที 
 

จากตารางจะแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานตั้งแต่การรับสินคา้ท่ีมาจาก โรงงานท่ี 1 ของบริษทั 
SEWT. จ ากดั ไปจนถึงการโหลดเอกสารรายการสั่งซ้ือเพื่อน าจ่ายให้กบัพนักงานแผนกจดัหาสินคา้
ภายในคลงัสินคา้ และตรวจสอบความถูกตอ้งนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลานานมากพอสมควร กบัการจดัการ
เอกสารและสินคา้เหล่าน้ี จากการปฏิบติังานจริงของผูท้  าการวิจยั ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีท าให้การท างาน
ล่าช้านั้น มกัจะเกิดจากการท่ี Supplier บางเจา้มีการตกคา้งของสินคา้ ตรงส่วนน้ีเองจึงท าให้ผูว้ิจยัท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรงส่วนนั้นมีการท างานท่ีซ ้ าซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากการกรอกเอกสารดว้ยมือ โอกาสท่ีจะ



เกิดความผิดมากและตอ้งมาแกไ้ขซ ้ าๆกนันั้นมีมากกว่า 70% ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาโดยการให้ทาง 
Supplier มีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดก่อนท าการจดัส่งให้ทางโรงงาน จะเห็นไดว้่าหลงัจากการ
ปรับปรุงโดยการให้ Supplier ของทุกบริษทัมีการตรวจเช็คงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนั้นท าให้การ
ท างานเร็วข้ึนมากกวา่เดิม 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในคลงัสินคา้ของบริษทั SEWT. 
จ ากัด” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงกระบวน
การจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพการท างานมากข้ึน ผลจากการวิเคราะห์
กระบวนการจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า น ามาเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 จากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบลีน หรือหลกัการ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการจดัการ
สินคา้ภายในคลงัสินคา้ สามารถช่วยก าจดัขั้นตอนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า และลดความสูญเปล่าในขั้นตอน
การท างานลง รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานภายในคลงัสินค้า อย่างปัญหาท่ีผูว้ิจัยพบ
ระหว่างการปฏิบติังาน คือ การท่ีทาง Supplier ตรวจเช็ครายละเอียดของเอกสารและสินคา้ไม่ครบถว้น 
ซ่ึงท าใหก้ารกรอกขอ้มูลล่าชา้ และเสียเวลาไปกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอยูเ่สมอ รวมทั้ง
การจัดการของแผนกจดัเก็บสินค้า ซ่ึงมีการจัดเก็บสินค้าท่ีแบ่งตามหมวดหมู่ได้ไม่ชัดเจนมากนัก 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชห้ลกัการ ECRS 
ในการปรับปรุงกระบวนการจดัการสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ท าใหส้ามารถลดระยะเวลาในการท างานลง
เหลือ จาก 50 นาที ( จากเดิม 100 นาที ) 
 
 
 
 
 



กติติกรรมประกาศ 
 การด าเนินงานวิจยัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามก าหนดของแผนการด าเนินงานวิจยั 
โดยไดรั้บความกรุณาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยช้ีแนะเก่ียวกบัเน้ือหา และปรับแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัอย่างครบถว้น สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณพนักงานแผนกจดัเก็บ และแผนกจดัหา สินคา้ภายใน
คลงัสินคา้ บริษทั SEWT. จ ากดั ท่ีท าใหผู้ว้ิจยัสามารถเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลจนงานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์รณกฤต เศรษฐดาลี และขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา และผูป้กครองซ่ึงสนบัสนุนในดา้นการเงินและใหก้ าลงัใจในการด าเนินงาน แก่ผูว้ิจยัเสมอ
มาจนส าเร็จการศึกษา ตลอดจนขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนใหโ้ครงการวิจยัคร้ัง
น้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี  
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