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บทคัดย่อ 

การศึกษารายงานสหกิจในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการหยบิสินคา้ (Picking) และ
เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ โดยมีการศึกษารายงานสหกิจคือ 
ศึกษาเอกสาร งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ท่ีได้
จากการศึกษาขอ้มูล Data base และลงหนา้งานเพื่อศึกษาพื้นท่ีในการท างานภายในคลงัสินคา้ 
กระบวนการท างาน ลกัษณะทางกายภาพ รูปแบบการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ระยะเวลาการท างาน 
ประเภทของสินคา้ และอตัราการจดัสินคา้ตาม Picking โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีนเพื่อ
คน้หาความสูญเปล่าท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการท างาน จากนั้นใชแ้ผนผงักา้งปลาส าหรับวิเคราะห์หา
สาเหตุความสูญเปล่า ผลการศึกษาพบความสูญเปล่าท่ีไม่ก่อเกิดมูลค่าแฝงอยูใ่นกระบวนการท างาน 
คือ การหยบิสินคา้ 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
 

ปัจจุบนับริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีการกระจายสินคา้
จ านวนมากและไม่คงท่ีตามวนัและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัออกไป และช่องทางการขายดา้น E-
commerce  ท่ีเขา้มามีบทบาทในการกระจายสินคา้ มียอดขายสินคา้ตลอดทั้งปี มีการแข่งขนั
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัระบบการท างานของคลงัสินคา้
ยงัมีบางส่วนท่ีใชร้ะยะเวลาในการท างานเกินความจ าเป็น และเน่ืองดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหก้ารท างานมี
ความล่าชา้และเกิดการรอคอยในการเคล่ือนยา้ยสินคา้มีความล่าชา้จากต าแหน่งการจดัวางสินคา้ 
และการหยบิสินคา้ (Picking) โดยในการหยบิสินคา้นั้นมี อยู2่ แบบ คือ การหยบิสินคา้แบบพาเลท 
ซ่ึงรูปแบบน้ีจะ เป็นการหยบิจ่ายจากดา้นของ Racking ตั้งแต่ชั้น 1 ขึ้นไป และการหยบิจากด่านล่าง
ชั้น 1 ดา้น Shelf โดยใชก้ารหยบิสินคา้ตาม Order ซ่ึงเป็นการหยบิแบบ ช้ินเลก็ แบ่งกล่อง การหยบิ



สินคา้ซ่ึงเป็นการหยบิแบบช้ินเลก็ จะไม่มีการเรียงล าดบัเลยจะเป็นการวา่งตามความสะดวก หรือ
ความเคยชิน ของพนกังาน หรือท่ีเรียกวา่ ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) จาก
ขอ้มูลขา้งตน้ท าให้เกิดปัญหาการหาจ่ายสินคา้นั้นใชเ้วลาในการหาค่อนขา้งนาน 

ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดมี้ความสนใจในการศึกษากระบวนการ
ด าเนินงานในดา้นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ไอทีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยเลือกศึกษาบริษทั 
บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แนวคิดแบบลีนเป็นเคร่ืองมือหรือ
แนวทางท่ีสามารถน ามาใชใ้นการก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและช่วยสร้างคุณค่าของตน้ทุนเพื่อลดเวลาและค่าใชจ่้ายแนวคิดแบบลีน
ถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเคร่ืองมือในการใชเ้พิ่มประสิทธิภาพและน าไปสู่ก าไรสูงสุด ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะน าผลท่ีไดรั้บไปใชเ้ป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายใน
บริษทั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 

1. การจัดการคลงัสินค้า (Warehouse Management)  

เป็นการจดัการกระบวนการไหลของคลงัสินคา้ ตั้งแต่กระบวนการรับสินคา้มาจดัเก็บภายใน
คลงัสินคา้เพื่อรอจดัส่งสินคา้ไปยงัปลายทางหรือผูรั้บ โดยมีเป้าหมายในการบริหารจดัการกิจกรรม
ของกระบวนท างานภายในคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ มีการควบคุมคุณภาพสินคา้ท่ีจดัเก็บอยูใ่นภายในคลงัสินคา้ การ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ การป้องกนัเพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทางานใหมี้ตน้ทุนนอ้ย
ท่ีสุดและมีการใชส้อยพื้นท่ีจดัเก็บใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  (Solutions, 2011) 

 
2. แนวคิดลนี (Lean thinking) 

เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางท่ีสามารถน ามาใชก้าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานในการปรับปรุงพฒันาใหก้ระบวนการท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และช่วยสร้าง
คุณค่าของตน้ทุน เพื่อลดเวลาและลดค่าใชจ่้าย แนวคิดแบบลีนถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยมี
เคร่ืองมือในการใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและน าไปสู่ก าไรสูงสุด  (Team, 2018) 

 
 



3. แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) หรือแผนผังก้างปลา 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้งักา้งปลา ทฤษฎีกางปลาหรือเรียกเป็นทางการวา่ 
แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect  diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวางปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น 
(Possible cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงั  สาเหตุและผล ในช่ือของ “ผงักางปลา (Fish bone 
diagram)” 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

คชรัตน์ ศรีสุข, ผศ.ดร.กรกฎ ใยบวัเทศ ทิพยาวงศ ์(2560)แนวทางเก่ียวกบัการน าเทคนิคลีน
ไปใชใ้นองคก์รเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานจากการลดกิจกรรมท่ีไม่ท าให้เกิดคุณค่า 
โดยสามารถลดระยะเวลาและขั้น ตอนในกระบวนการหยิบวตัถุดิบของโรงงานผลิตจกัรเยบ็ผา้การ
น าเทคนิคลีนมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการหยบิวตัถุดิบใน คลงัวตัถุดิบ เร่ิมจากการวิเคราะห์
กระบวนการหยบิวตัถุดิบจากการสร้างแผนผงัสายธารแห่งคุณค่า และแผนภูมิกระบวนการไหลเพื่อ
ระบุกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดคุณค่า 

สุจิตรา เทียนชยั (2559)บริษทั เอส ย ูวี ออโตพาร์ท จ ากดัจากด าเนินการคลงัสินคา้ท่ีผา่นมา
เกิดการบริหารจดัการไม่เป็นระบบ ไม่มีการจดัระเบียบพื้นท่ีการจดัวาง ไม่มีการอบรมใหค้วามรู้
เพื่อสร้างทกัษะแก่พนกังาน รวมถึงการน าเขา้วตัถุดิบมาในปริมาณท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการใชง้าน
ส่งผลใหเ้กิดการท างานท่ีซา้ซอ้นตอ้งใชร้ะยะเวลาการท างานมากในแต่ละวนั 

อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษาบริษทั
ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์โดยเสนอแนวทาง 3 แนวทางแนวทางท่ี 1 ใชร้ะบบการควบคุมสินคา้คงคลงั 
ตามล าดบัความส าคญั 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม A พิจารณาจากสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าสูงและมีอตัราการใช ้
ต่อเดือนสูง จะท าการควบคุมเขม้งวดมากก าหนดความถี่ในการตรวจนบัทุกวนักลุ่ม B ควบคุม 
เขม้งวดปานกลางก าหนดความถี่ในการตรวจนบัทุกสัปดาห์ กลุ่ม C ควบคุมไม่เขม้งวด ก าหนด 
ความถี่ในการตรวจนบัทุกเดือน 

ณณฐั ชูจิตร (2558) ศึกษา การปรับปรุงกระบวนการจ่ายวตัถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพ
สายการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์โดยศึกษาการจดัการผลิตโดยใชร้ะบบ Material Requirement Planning (MRP) 

การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) และการวางผงัโรงงาน (Plant lay out)ในการพฒันาระบบการรับ-
จ่ายและจดัเก็บวตัถุดิบคงคลงัใหเ้กิดความถูกตอ้งมากยิง่ขึ้นจากการปรับปรุงผงัโรงงานสามารถลด
ระยะเวลาการส่งมอบวตัถุดิบเขา้สู่สายการผลิต 



อรรถพร อ่าขวญัยนื (2557) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
น ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก โดยใชท้ฤษฎีการผลิตแบบลีน โดยผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตขวดพลาสติก โดยใชท้ฤษฎีการผลิตแนวคิดลีน 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต และตอ้งการขจดัความสูญเปล่า (Waste) 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
การศึกษารายงานสหกิจคร้ังน้ี ไดน้ าแนวคิดแบบลีนเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุง

กระบวนการหยบิสินคา้และลดอตัราการความสูญเปล่าในกระบวนการจดัสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 
โดยมุ่งเนน้ท่ีปัญหาการท างานล่าชา้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการกระจายสินคา้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
โดยผูจ้ดัท ามีขั้นตอนในการด าเนินการรายงานสหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: (ผูศึ้กษา, 2564) 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนท่ี 1 
เป็นขอ้มูลเวลาในการจดัสินคา้
ก่อนการน าแนวคิดลีน เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดั

สินคา้ 

ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนท่ี 1 

เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

ข้อมูลส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลเวลาในการจดัสินคา้หลงั
การน าแนวคิดลีน เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดั
สินคา้ 

ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนท่ี 2 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 

4.1 ข้อมูลและการด าเนินงานตามล าดับ 

รูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้ของคลงัสินคา้กรณีศึกษา เป็นการจดัวางผงัโดยก าหนดการวาง
สินคา้แบบ  การจดัเก็บแบบสุ่ม (Random Storage) ในส่วนของกระบวนการจดัสินคา้เป็นส่วนงาน
ท่ีตอ้งเตรียมสินคา้เพื่อกระจายออกไปสู่ลูกคา้ต่างๆ กระบวนการจดัสินคา้ใหไ้ดช้นิดท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 
4.2 แสดงผลการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของการจัดสินค้า 

เวลาการด าเนินงานจดัสินคา้ต่อรอบมาตรฐานเฉล่ีย 3.898125 x 5 = 19.5 นาที/ 5 ใบจดัสินคา้ 
(Picking) จากการเก็บขอ้มูลพบวา่เวลาด าเนินงานในปัจจุบนัจากการเฉล่ีย 21.5 นาที/ 5 ใบจดัสินคา้ 
(Picking) ต่อรอบการด าเนินงาน ดงันั้น เวลาการด าเนินการจดัสินคา้ในปัจจุบนัมากกว่าเวลาเฉล่ีย
มาตรฐานอยู ่2.1 นาที จากตารางเวลาการจดัสินคา้หลงัการเพิ่มประสิทธิภาพ  มีการจดัสินคา้แต่ละ
รอบเฉล่ียท่ีคนละ  5  ใบ Picking  ซ่ึงมีต าแหน่งของการหยบิสินคา้ ปริมาตรและจ านวนสินคา้
แตกต่างกนัในแต่ละใบ  จากท่ีผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูลพบวา่ ใชร้ะยะเวลาในกระบวนการจดั
สินคา้เฉล่ียทั้งส้ิน 10.5 นาที จากพนกังานจดัสินคา้กลุ่มตวัอยา่ง 

 
4.3 สรุปผลผลก่อนและหลงัการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดสินค้า 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลผลก่อนและหลงัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัสินคา้ 
 

รูปแบบ 
เฉล่ียเวลาในการจดัสินคา้ 

(นาที) 
%ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน  
จดัเตรียม Picking แบบสุ่มรายการ 
(ก่อนเพิ่มประสิทธิภาพ) 

21.5 17%  

จดัเตรียม Picking แบบเรียง BIN 
(หลงัเพิ่มประสิทธิภาพ) 

10.5 35%  

 
ท่ีมา: (ผูศึ้กษา, 2564) 



5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 

จากการด าเนินการทั้งหมด สามารถสรุปภาพรวมของผลลพัธ์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัสินคา้ในคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการจดัสินคา้ไดผ้ลมากกวา่
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีก าหนดไวค้ือสามารถลดเวลาสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานจดั
สินคา้ ลดเวลาในการจดัสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีเป็นมาตรฐานในเวลา 19.5 นาที จากก่อนการ
เพิ่มประสิทธิภาพเฉล่ีย 22.5 นาที เม่ือเพิ่มประสิทธิภาพนั้นพนกังานจดัสินคา้มีความช านาญมากขึ้น
และมีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้นตามระยะเวลาในการท างานจะเห็นไดว้า่เวลาในการ
ด าเนินงานมีผลลพัธ์ดีกวา่เวลามาตรฐาน เฉล่ีย 10.5 นาที และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน การใชป้ระโยชน์ของแรงงาน(Labor hour utilization) การวดัประสิทธิภาพชัว่โมงการ
ท างานโดยไม่รวมเวลาพกันั้นก่อนการเพิ่มประสิทธิภาพเฉล่ียประสิทธิภาพของชัว่โมงการท างาน 
17% หลงัเพิ่มประสิทธิภาพเฉล่ีย 35% เพิ่มขึ้น 18%  
 จึงเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไดว้า่แนวคิดลีนท่ีผูศึ้กษาน ามาใชน้ั้นไดผ้ลเป็นอยา่งดีและสามารถน า
ความรู้ในการท ารายงานคร้ังน้ีไปต่อยอดพฒันากระบวนการอ่ืนๆในคลงัสินคา้ต่อไปและเป็น
กรณีศึกษาส าหรับการแกไ้ขปัญหาในประสิทธิภาพการจดัสินคา้โดยแนวคิดลีน 
 
ข้อเสนอแนะ 

รายงานการศึกษาเล่มน้ีเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้โดยแนวคิด
ลีน กรณีศึกษาในคลงัสินคา้ของบริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึง
เป็นคลงัสินคา้ท่ีหน่ึงในตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ไอทีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ประกอบธุรกิจขาย
ส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส านกังานอตัโนมติัต่าง ๆ เท่านั้น เน่ืองจากคลงัสินคา้
แต่ละแห่งมีระบบการบริหารจดัการหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนัรวมถึงปัญหาท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย
อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นแนวทางในการท าการศึกษาวิจยัในอนาคตสามารถพิจารณาได ้ 
การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการน าทฤษฏีมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ทุกส่วนของ
ระบบการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการท างานในคลงัสินคา้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 
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