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บทคัดยCอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1)ศึกษาสภาพการดําเนินงานคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD
ของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด 2)ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD
ของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด กลุUมตัวอยUางที่ใชOในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝYาย
คลังสินคOา จํานวน 64 คน เครื่องมือที่ใชOในการวิจัย ไดOแกU แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผูOตอบแบบสอบถามและสภาพการดําเนินงานโดยรวมของคลังสินคOา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบคลังสินคOาและประสิทธิภาพคลังสินคOา มีคUาความเช่ือม่ันเทUากับ 0.89 วิเคราะหDขOอมูลโดย
หาคUาเฉลี่ย และคUาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหDเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชOการทดสอบ 
คUาไคสแควรD (Chi - square test) โดยกําหนดคUาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .05 
 ผลการวิจัย พบวUา 1) สภาพการดําเนินงานคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDของบริษัท เอส.พี.เอส. 
อินเตอรDเทค จํากัด ในปeจจุบันควรจะปรับปรุงการดําเนินงานคลังสินคOาใหOมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น โดยระบุสภาพปeญหาที่เกิดขึ้นของรูปแบบคลังสินคOนคOา ประกอบดOวย 4 กิจกรรม 1.1 
กิจกรรมการรับสินคOา 1.2 กิจกรรมการจัดเก็บสินคOา 1.3 กิจกรรมการจัดเตรียมสินคOาและ 1.4 กิจกรรม
การจUายสินคOา สภาพปeญหาที่เกิดขึ้นคลOายคลึงกัน คือ 1.4.1 มีพื ้นที่ในการรับสินคOาไมU
เพียงพอ 1.4.2 มีอุปกรณD/เครื่องจักรไมUเพียงพอ และ 1.4.3 มีพนักงานไมUเพียงพอตUอการปฏิบัติงาน 
รูปแบบที่เหมาะสมของคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด          
2) การเปรียบเทียบความสัมพันธDรูปแบบคลังสินคOากับประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท 
เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค พบวUา กิจกรรมการรับสินคOาและกิจกรรมการจUายสินคOาไมUมี
ความสัมพันธDกับรูปแบบคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDที่มีประสิทธิภาพของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค 
จํากัด (P<.05) ในสUวนกิจกรรมการจัดเก็บสินคOาและกิจกรรมการจัดเตรียมสินคOา มีความสัมพันธD
กับรูปแบบคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDที่มีประสิทธิภาพของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด        
(P<.05) 
 คําสําคัญ: คลังสินคOา รูปแบบคลังสินคOา เฟอรDนิเจอรD  

                                                 
1ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสDเชิงยุทธศาสตรD บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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Abstract 
 The aims of this research are 1) to study the operation of the furniture warehouse 
of S.P.S. Intertech Co.,Ltd.; 2) to study the suitable model of furniture warehouse of S.P.S. 
Intertech. We used 64 staffs in warehouse department as a sampling group. The tool in this 
research is a questionnaire that was divided into 4 parts: - 1) the questions about the 
personal information; 2) the questions about the overall operation of the warehouse; 3) the 
questions about the opinions of the model of the warehouse and 4) the questions about the 
effectiveness of the warehouse. The data was analyzed by average and S.D. that the 
reliability was 0.89. We used Chi-square test to analyze the hypothesis at the level of 
significance 0.05.  
 The result of this research impacted on the operation of the company. Currently we 
should develop the operation of the company's warehouse to be more appropriate by 
identifying the problems in the warehouse; that they consist of 4 activities 1.1 delivery, 1.2 
storage, 1.3 preparation and 1.4 paying the goods. All these activities have the similar 
problems that are 1.4.1 not enough space for receiving the goods 1.4.2not enough the 
equipment and machine and 1.4.3 not enough staffs. As a result the researcher offered the 
appropriated models for S.P.S. Intertech Co., Ltd. 2) In comparison the relation between the 
model of warehouse and the effectiveness of operation of S.P.S. Intertech, we found that the 
receiving activity and the paying goods activity do not relate to the effective model of 
warehouse of the company (P < 05) For the storage activity and preparation activity relate 
to the effective model of the company (PC.05) 

Keywords: warehouse, warehouse model, furniture  
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บทนํา 
 ปeจจุ บันการจัดการคลังสินคOาถือเป{น
กิจกรรมหลักท่ีมีความสําคัญย่ิงกิจกรรมหน่ึงใน
ระบบโลจิสติกสD โดยการดําเนินงานคลังสินคOาจะชUวย
สนับสนุนงานดOานการผลิต การขนสUง และการบริการ
ลูกคOา อีกท้ังยังเป{นท่ีสถานท่ีในการรองรับการจัดเก็บ
วัตถุดิบและสินคOาเพื่อสUงตUอไปยังลูกคOาในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตUางๆ จากขOอมูลรายงานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหUงชาติ วUาดOวยเร่ืองของอนาคตโลจิสติกสDไทยและ
บทบาทงานวิจัยตUอยุทธศาสตรDโลจิสติกสDชาติไดO
นําเสนอวUาประเทศไทยมีตOนทุนดOาน โลจิสติกสD           
ตUอ GDP ของประเทศ โดยมีตOนทุนการเก็บรักษาสินคOา
คงคลังสูงเป{นอันดับสองรองจากตOนทุนดOานการขนสUง 
กลUาวคือ ประเทศไทยมีตOนทุนใน การเก็บรักษาอยูUท่ี 
8.5% ในขณะท่ีประเทศญี่ปุYนและอเมริกามีตOนทุน
ในการเก็บรักษาเพียง 2.8% และ 0.4% เทUาน้ัน ซึ่ง
หากมองในภาพรวมของตOนทุน โลจิสติกสDไทยจะ
พบวU า  ไมU มี แนวโนO ม ท่ี จะลดลง ( สํ า นั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ, 
ม.ป.ป.) ฉะน้ันธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมี         
การจัดการดOานคลังสินคOาจึงควรหันมาใหOความสําคัญ
ในเ ร่ืองการบริหารจัดการคลังสินคOาใหO เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อลดตOนทุนและระยะเวลาใน
การดําเนินงานภายในคลังสินคOา เพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการ เพ่ิมศักยภาพการแขUงขันทางธุรกิจ 
และยกระดับการใหOบริการท่ีเป{นเลิศ 
 จากสภาพการดําเนินงานดOานการจัดการ
คลังสินคOาของบริษัท เอส. พี. เอส. อินเตอรDเทค จํากัด 
(บริษัท เอส. พี. เอส. อินเตอรDเทค จํากัด, 2553) 
พบวUา ปeญหาในกระบวนการดําเนินงานของ
กิจกรรมตUาง  ๆภายในคลังสินคOา ป� 2553 จากมิติท่ี
ประชุมตลอดระยะเวลา 1 ป� ท่ีผUานมา หัวหนOางาน
และพนักงานปฏิบัติงานกวUารOอยละ 80 พบวUา ปeญหา                
การจัดการรูปแบบคลังสินคOาเพื่อรองรับการการผลิต

ประกอบดOวย กิจกรรมการรับสินคOาเข Oาคลัง
เกี ่ยวขOองกับการตรวจรับและตรวจสอบสินคOา
กUอนนําเขOาคลัง ในขั้นตอนการตรวจสอบมีสภาพ
กลUองบรรจุไมUสมบูรณD กิจกรรมการจัดเก็บสินคOา
ภายในค ลัง เกี่ ยวขO องกั บการจั ดเตรียมพื้นท่ี         
การจัดเก็บและปรับปรุงแสดงสถานะตUางๆ ปeญหาท่ี
เกิดขึ้น การปรับปรุงป�ายแสดงสถานะตUาง  ๆใหOถูกตOอง
ตรงตามสินคOาจริง และการจัดเตรียมพื้นท่ีการจัดเก็บ
ยังไมUมีความเหมาะสม กิจกรรมการจัดเตรียม
เกี่ยวขOองกับการเบิกสินคOาออกจากคลังสินคOาและ           
การตรวจสอบสินคOาท่ีจัดเก็บในคลังสินคOาใหOตรงกับ
ใบเบิกสินคOา พบวUา การตรวจนับรายการและ
จํานวนจUายสินคOาไมUถูกตOองตามใบเบิกสินคOา และ
กิจกรรมการจUายสินคOาเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินคOาเพื่อ
รอจUายขึ้นตูOคอนเทนเนอรD พบวUา การจัดวางระบบ
วางสินคOาในตูOคอนเทนเนอรDกับรูปแบบชนิดของ
สินคOาไมUมีความสอดคลOองกัน  จากภาพรวมดังกลUาว 
จึงเกิดปeญหาลักษณะที่เป{นคอขวด (Bottle Neck) 
แ ล ะ ก า ร ดํา เ น ิน ง า น ในบาง ขั้ นตอน ยัง เป{ น         
การดําเนินงานท่ีไมUเพ่ิมคุณคUาตUอกระบวนการ ทําใหOใชO
เวลาท่ีมากขึ้นในการดําเนินงานในแตUละกิจกรรม  
อีกท้ังปeญหาเร่ืองการจัดการพื้นท่ีในคลังสินคOา 
และปeญหาเร่ืองการรอคอยงานระหวUางขั้นตอน
ตUางๆ 
 ดOวยเหตุน้ีทําใหOผูOวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ทําการศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปeญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ปeจจุบันและประสิทธิภาพการทํางานของคลังสินคOา
และการขนสUงสินคOาของเฟอรDนิเจอรDของบริษัท   
เอส. พี. เอส. อินเตอรDเทค จํากัด เพื่อใหOเขOาใจถึง
สภาพการดําเนินงานจริงท่ีเกิดขึ้นในปeจจุบันและ   
นําผลท่ีไดOจากการศึกษาในคร้ังน้ีมาทําการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน เชUน ลดกิจกรรมท่ี
ไมUจําเป{นลดเวลารวมในการทํางาน เพื่อท่ีจะลด
ขO อผิ ดพลาดห รือความ สูญเสี ย ในกระบวน        
การทําใหOการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานคลังสินคOา
เฟอรDนิเจอรDของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค 
จํากัด 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของ
คลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDของบริษัท เอส.พี.เอส. 
อินเตอรDเทค จํากัด 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 

ประชากรท่ีใชOในการวิจัย คือ พนักงานท่ี
มีสUวนเกี่ยวขOองในการดําเนินงานคลังสินคOาของ
บริษัท เอส.พี.เอส อินเตอรDเทค จํากัด จํานวน 64 คน 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ กิจกรรมการรับสินคOา 
กิจกรรมการจัดเก็บสินคOา กิจกรรมการจัดเตรียมสินคOา 
และกิจกรรมการจUายสินคOา 

 2. ตัวแปรตาม คือ รูปแบบคลังสินคOาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
รูปแบบคลังสินคOา ไดOแกU กิจกรรมการรับ

สินคOา กิจกรรมการจัดเก็บสินคOา กิจกรรมการจัดเตรียม
สินคOา และกิจกรรมการจUายสินคOามีความสัมพันธD
ผลตUอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท   
เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือการวิจัย  

 เค ร่ื องมื อท่ี ใชO ในการวิ จั ย คื อ ไดO แกU 
แบบสอบถามเกี่ยวกับขOอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ท่ัว ไปของผูO ตอบแบบสอบถาม  และสภาพ        
การดําเนินงานโดยรวมของคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD 
แบบสอบถามความคิดเ ห็นเกี่ ยวกับ รูปแบบ
คลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD ในเร่ืองขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมการรับสินคOา,ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมการจัดเก็บสินคOา,ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิ จกรรมการจั ด เต รี ยมสิ นคO า  และ ขั้ นตอน            
การดําเนินงานกิจกรรมการจU ายสินคO าและ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
คลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD ของบริษัท เอส.พี.เอส. 
อินเตอรDเทค จํากัด   

 การรวบรวมข�อมูล 
 1. ผูO วิจัยออกเก็บรวบรวมขOอมูลดOวย
ตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหOกับกลุUมตัวอยUาง
จํานวน 64 ชุด  
 2. ขอความรUวมมือจากกลุUมตัวอยUางใน 
การตอบแบบสอบถาม โดยผูOวิจัยจะอธิบายและ
ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ ยวกับวัตถุประสงคDของ
แบบสอบถามเป{นรายบุคคล และรับแบบสอบถาม
กลับคืนดOวยตนเอง และตรวจสอบแบบสอบถามวUา
กลุUมตัวอยUางตอบแบบสอบถามครบสมบูรณD
หรือไมU  
 3. นําขOอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดOไป
วิ เคราะหDตามวิ ธีทางสถิ ติ  โดยใชO โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS/PC ในการวิเคราะหDขOอมูล
แบบสอบถาม 

 การวิเคราะห�ข�อมูล 
 วิเคราะหDขOอมูลดOวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ (SPSS) โดยใชOสถิติวิเคราะหDขOอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะหDขOอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป
ของผูOตอบแบบสอบถามแสภาพการดําเนินงาน
โดยรวมของคลังสินคOาและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD ของบริษัท เอส.พี.เอส. 
อินเตอรD เทค จํ ากัด ดOวยสถิ ติคUาความถี่  (N)        
คUารOอยละ (%)   

2. วิเคราะหDขOอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD ของบริษัท  
เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด ดOวยสถิติคUาเฉลี่ย    

( x ) และสUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย  
 จากผลการการศึกษารูปแบบคลังสินคOา
สินคOาเฟอรDนิเจอรD กรณีศึกษา บริษัท เอส.พี.เอส. 
อินเตอรDเทค จํากัด ผูOวิจัยสรุปผลการวิจัยไดO ดังน้ี 
 1. สภาพการดําเนินงานคลังสินคOา
เฟอรDนิเจอรDของบริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอรDเทค 
จํากัดพนักงานสUวนใหญUสังกัดฝYายคลังสินคOาซึ่ง
มีตําแหนUงงานระดับปฏิบัติการ มีประสบการณD
การทํางาน 2-3 ป� สUวนใหญUระดับการศึกษาตํ่ากวUา 
ม . 6 ปe จ จุ บั น เ ค ย ก า ร เ ขO า รั บ ก า ร อ บ ร ม             
การปฏิบัติงานคลังสินคOามากกวUา 1 คร้ัง  
 2 .  สภาพการดํา เ นินงานคลังสินคO า
เฟอรDนิเจอรDของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค 
จํากัด ในปeจจุบันมีความคิดเห็นหนUวยงานของ
ตนเองควรจะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
คลังสินคOาใหOมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยระบุ
สภาพปeญหาท่ีเกิดขึ้นของรูปแบบคลังสินคOนคOา 
ประกอบดOวย 4 กิจกรรม ไดOแกU กิจกรรมการรับสินคOา 
กิจกรรมการจัดเก็บสินคOา กิจกรรมการจัดเตรียมสินคOา 
กิจกรรมการจUายสินคOา สภาพปeญหาท่ีเกิดขึ้น
คลOายคลึงกัน คือ มีพื ้น ที่ในการรับสินคOาไมU
เ พ ีย ง พ อ  มี อุปกรณD / เค ร่ืองจั กรไมU เพียงพอ              
มีพนักงานไมUเพียงพอตUอการปฏิบัติงาน 

3. การเปรียบเทียบความสัมพันธDรูปแบบ
คลังสินคOากับประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค พบวUา กิจกรรม
การรับสินคOาและกิจกรรมการจUายสินคOาไมUมี
ความสัมพันธDกับรูปแบบคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD      
ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรD
เทค จํากัด อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สUวนกิจกรรมการจัดเก็บสินคO าและ
กิจกรรมการจัดเตรียมสินคOามีความสัมพันธDกับ
รูปแบบคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDท่ีมีประสิทธิภาพของ

บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด อยUางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 4 . ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ขั้ น ต อ น          
การดําเนินงานของรูปแบบคลังสินคOาท้ัง 4 กิจกรรม 
ไดOแกU กิจกรรมการรับสินคOาท้ังหมด 13 ขั้นตอน 
ป รั บ ป รุ ง ม า ก ท่ี สุ ด คื อ  ใ น เ ร่ื อ ง ขั้ น ต อ น              
กา รตรวจสอบรายละ เอ ียดของสต ิก เกอรD     
ข OางกลUองและขOางพาเลทตามรายละเอียดจาก
แผนการผลิ ต เป{ นอันดับหน่ึ ง เ ร่ื อง ขั้ นตอน         
การตรวจสอบ (กรณีพบปeญหาสภาพกลUองบรรจุไมU
สมบูรณD) และเร่ืองขั้นตอนการตรวจสอบสภาพท่ัวไป
ของกลUองบรรจุ/พาเลทเป{นอันดับ 2 เร่ืองขั้นตอน           
การตรวจสอบ การปe�ม "PASSED" ท่ีเอกสารใบสUงมอบ 
เพื่อยืนยันการตรวจสอบคุณภาพของ QA. เป{น
อันดับ 3 เร่ืองขั้นตอนการตรวจรับสินคOาสําเร็จรูป 
โดยการตรวจสอบ รายละเอียด/รายการ/จํานวนผลิตจาก
แผนการผลิต เป{นอันดับ 4 เร่ืองขั้นตอน การบันทึกรับ
สินคOาตามรายการในระบบ E-CON เป{นอันดับสุดทOาย  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษา ก า ร พั ฒนา รูปแ บ บ
คลังสินคOาเฟอรDนิเจอรD บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอรD
เทค จํากัด สามารถอภิปรายผลไดO ดังน้ี 
 1 .  ส ภ า พ ปe ญ ห า ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ า ก             
การดําเนินงานภายในคลังสินคOาของบริษัทกรณีศึกษา 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมการทํางาน
ท่ีอยูUในระดับตํ่าควรไดOรับการปรับปรุง สUวนใหญU
พบวUา ในกิจกรรมการรับสินคOา กิจกรรมการจัดเก็บ 
กิจกรรมการจัดเตรียมสินคOา และกิจกรรมการจUาย
สินคOา มีปeญหาที่มีลักษณะคลOายคลึงกัน คือ 
การมีพื้นท่ีในการรับ/จัดเก็บ/จัดเตรียม/และจUายสินคOา
ไมUเพียงพอ มีอุปกรณD/เคร่ืองจักรไมUเพียงพอ และมี
พนักงานไมUเพียงพอตUอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลOองกับ
แนวคิดของ วิทยา สุหฤทดํารง (2546) ท่ีกลUาวไวOวUา   
ถึงลักษณะของคลังสินคOาและการจัดวางพื้นท่ี    
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จัดวางพื้นท่ีคลังสินคOา วUาควรพิจารณาความสอดคลOอง
ขององคDประกอบด Oา นพื ้น ที ่ แ ร ง ง า น  แ ล ะ
เครื่องมืออุปกรณDที่ตOองใชO โดยที่ความเหมาะสม
การปฏิบัติงานคลังสินคOาจะเกิดความสอดคลOอง และยัง
สอดคลOองกับงานวิจัยของชัชวาล อมาตยกุล 
(2545) ไดOทําการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงการบริหาร
จัดการคลังสินคOาในอุตสาหกรรมอาหารสัตวD เพื่อ
แกOปeญหาพื้นที่จัดเก็บที่ไมUเพียงพอกับปริมาณ
อาหารแตUละชนิด การจUายอาหารที่ไมUเป{นลําดับ 
และการจUายอาหารท่ีไมUตรงตามความตOองการลูกคOา 
พ บ ว Uา  ป eญ ห า ห ล ัก เ ก ิด จ า ก ร ูป แ บ บ ข อ ง         
การจัดเก็บในคลังสินคOาท่ีไมUมีการกําหนดตําแหนUงและ
ปริมาณการจัดเก็บใหOเหมาะสมกับอัตราการหมุนเวยีน
ของอาหารแตUละชนิด ดังน้ันจึงทําการแกOปeญหาดOวย
เทคนิคการจัดกลุUมผลิตภัณฑD การวิเคราะหDทํางาน

สะดวกและแมUนยํามากขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสีย
ลงไดO จึงเป{นการลดการเคลื่อนท่ีท่ีไมUจําเป{นและลด
การทํางานท่ีไมUจําเป{น ตัวอยUางของการทําใหOงUาย 
(Simplify) เชUน โรงงานหน่ึงท่ีมีปeญหาเกี่ยวกับลายมือ
ของพนักงานท่ีเขียนมาบนเอกสารท่ีไดOรับ ทําใหO
หนUวยงานท่ีไดOเอกสารน้ันตOองทําการเดา สUงผลใหO
เกิดการผลิตสินคOาผิดรุUน ผิดขนาด ผิดฉลาก หาก
โรงงานทําการเปลี่ยนแบบฟอรDมของเอกสารใหมUลด
การเขียนลงเป{นมีชUองใหOเลือกรุUน ขนาด ฉลาก 
แทน ก็จะทํางานไดOงUายขึ้น หรือมีบริษัทหนึ่งแตU
ละแผนกใชOช่ือเรียกสินคOาแตกตUางกัน ทําใหOตOองมา
เดาวUาฝYายตลาดเรียกแบบน้ี แลOวจะเป{นช่ืออะไรของ
ฝYายวางแผน การผลิต ซึ่งวิธีท่ีทําใหOงUายขึ้นก็คือ ใชO
รหัสสินคOาท่ีเป{นตัวเลขแทนช่ือเรียกสินคOา จะป�องกัน
ความสับสนของพนักงานไดO งU ายกวU า เป{ นตO น

พื้น ท่ีจัด เก็ บ  การกํ าหนดตําแหนU งจั ด เก็บ ท่ี
เหมาะสม และลําดับขั้นตอนการทํางานท่ีเหมาะสม
ใหมU ผลท่ีไดOจากการปรับปรุงรูปแบบพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
และขั้นตอนการทํางาน คือ มีการจัดเก็บอาหารตามอัตรา
การหมุนเวียน พื้นท่ีจัดเก็บเพ่ิมมากขึ้น และใชOเวลา
เคลื่อนยOายอาหารออกจากคลังนOอยลง ฉะน้ันเพื่อ
ลดปeญหาตUาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริษัทกรณีศึกษาจึง
ควรมีการจัดการในเร่ืองพื้นท่ีคลังสินคOา โดยมี   
การจัดวางผังใหOมีความเหมาะสมกับสภาพการทํางาน  
มีการวางแผนเร่ืองจัดการพื้นท่ีรUวมกับฝYายการผลิต
วUาสินคOาท่ีจะเขOาจัดเก็บในคลังแตUละรอบมีสินคOา
ประเภทชนิดใดบOาง จํานวนเทUาใด มีการจัดเตรียมเพ่ิม
อุปกรณD/เคร่ืองจักร และพนักงานใหOเพียงพอตUอ   
การปฏิบัติงานในแตUละชUวงเวลาและจากการนําแนวคดิ 
ECRS มาชUวยลดความสูญเปลUาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอน  
การดําเนินงานจะพบวUา ตOองการใหOกระบวนการทํางาน
มีความงUายขึ้น เพื่อลดเวลาในการทํางาน ของเสีย  
การเคลื่อนท่ีท่ีไมUจําเป{น เชUน การกําหนดสัญลักษณD 
 

 2. กิจกรรมดOานการรับสินคOา ขั้นตอน
การดําเนินงานสUวนใหญUเกี่ยวขOองกับ การตรวจรับ
แ ล ะ ตรว จ ส อบสิ นคO า กU อ น นํ า เ ก็ บ เ ขO า ค ลั ง            
ซึ่ ง ป ร ะ ก อบดO ว ย ง า น เอก ส า รแ ล ะ ขั้ น ตอน         
การตรวจสอบท่ีซับซOอน ตOองใชOระยะเวลาใน           
การตรวจสอบอยUางละเอียด ซึ่งสอดคลOองกับ
แนวคิดของทวีศักดิ์ เทพพิทักษD(2550) ท่ีกลUาววUา 
การตรวจรับถือเป{นหัวใจสําคัญของงานรับสินคOา 
และแนวคิดของ คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2547)   
ท่ีกลUาววUา การจัดทําเอกสารในการรับสินคOาและ
การดําเนินการรับท่ีรวดเร็วและถูกตOองยUอม             
มีความสําคัญและเป{นเร่ืองจําเป{นสําหรับกิจกรรม
คลังสินคOาท่ีมีประสิทธิผล โดยจะเห็นวUาขั้นตอน           
ท่ีควรมีการปรับปรุงมากท่ี สุด คือ ขั้ นตอนท่ี  5          
การตรวจสอบรายละเอียดของสต๊ิกเกอรDขOางกลUอง
และขOางพาเลทตามรายละเอียดจากแผนการผลิต 
ขั้นตอนท่ี 6 การตรวจสอบสภาพท่ัวไปของกลUอง
บรรจุ/พาเลท และขั้นตอนท่ี 7 การตรวจสอบ 
(กรณีพบปeญหาสภาพกลUองบรรจุไมUสมบูรณD)    
ซึ่งไดOเสนอแนวทางการปรับปรุงไวO คือ การจัดเรียง



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 
  Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 39 July – December , 2014 

 

125 

ขั้นตอนใหมU  และการทําใหO งU าย โดยการนํา
เคร่ืองมือหรือระบบเทคโนโลยีเขOามาชUวยเพ่ิม 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ หO ก า ร ต ร ว จ รั บ สิ น คO า                
มีความรวดเร็ว แมUนยํา ลดระยะเวลาการตรวจสอบ 
 3 .  กิ จกรรมดO านการจั ด เก็ บสิ นคO า 
ขั้นตอนสUวนใหญUเกี่ยวขOองกับการจัดเตรียมพื้นท่ี          
การจัดเก็บ และการปรับปรุงป�ายแสดงสถานะ
ตUางๆ โดยจะเห็นวUาขั้นตอนท่ีควรมีการปรับปรุง
มากท่ีสุด คือ ขั้นตอนท่ี 21 การปรับปรุงป�ายแสดง
สถานะตUางๆ ใหOถูกตOองตรงตามสินคOาจริง และ
ขั้นตอนท่ี 14 การจัดเตรียมพื้นท่ี/LAY OUT          
การจั ด เก็ บ  ซึ่ ง สอดคลO องกับ งานวิ จั ย ของ        
จุฑาทิพยD โคOวคาศัย (2549) ไดOทําการศึกษาเร่ือง          
การปรับปรุงความเหมาะสมการจัดการคลังสินคOา
กรณี ศึกษา โรงงานผลิตผลิต ภัณฑD บํา รุงผม          
มีวัตถุประสงคDในการวิจัยเพื่อปรับปรุงความเหมาะสม
การจัดการคลังสินคOา โดยลดความผิดพลาด และ
เวลาในการทํางานของขั้นตอนการทํางานภายใน
คลังบรรจุภัณฑDท่ีโรงงานตัวอยUาง จากการศึกษา 
พบวUา มีปeญหาดOานความผิดพลาดในหลายสUวน 
เชUน จํานวนบรรจุภัณฑD ท่ีระบุในเอกสารและ      
ฐานขOอมูลคอมพิวเตอรDไมUตรงกับจํานวนของท่ีมีอยูUจริง 
สUงของผิดพลาดไมUไดOจํานวนตามท่ีตOองการ ไมUพบ
สินคOาในตําแหนUงท่ีระบุไวOในสถานท่ีจัดเก็บ รวมท้ัง
พบปeญหาการทํางานท่ีลUาชOาของพนักงาน เนื่องมี 
การทํางานท่ีซ้ําซOอนกันภายในแผนก และมีการรองาน
จากขั้นตอนกUอนหนOาหรือจากแผนกอื่น ปeญหาท่ีพบ
อีกสUวนหน่ึง คือ ความไมUชัดเจนในการสื่อความหมาย
ของร หัสบรรจุ ภัณฑD  ทํ า เกิ ดความลU าชO า ใน          
การคOนหาบรรจุภัณฑD และเกิดความผิดพลาดใน
การทํางาน โดยงานวิจัยน้ีไดOปรับปรุงการทํางาน
โดยออกแบบลําดับขั้นตอนการทํางาน และวิธี  
การปฏิบัติงานสUงผลใหOไดOระยะเวลาในการทํางาน
รวมลดลง 8.60% และเ พ่ิมความถูกตOองใน      
การทํางาน 6.58% ไดOออกแบบรหัสบรรจุภัณฑDใหมU

และกําหนดตําแหนUงการจัดวางบรรจุภัณฑDใน
คลังสินคOา เพื่อเพ่ิมความสะดวกและความถูกตOอง 
สามารถลดระยะทางในการเคลื่อนยOายบรรจุภัณฑD 
และสอดคลOองกับแนวคิดของทวีศักดิ์ เทพพิทักษD 
(2550) ท่ีกลUาววUา สินคOาท่ีผUานการตรวจรับแลOว
จะตOองนํามาจัดเก็บไวOในสถานท่ีท่ีถูกตําแหนUง          
ถOา เป{นคลังสินคOา ท่ีมี ระบบทันสมัยก็จะระ บุ
ตําแหนUงท่ีจัดเก็บมาใหO สําหรับแบบดั้งเดิมจะตOอง
เดินหาตําแหนUงท่ีจัดเก็บโดยใชOวิธีการจําหรือคOนหา
ตําแหนUงจากฐานขOอมูลหลักท่ีจัดเก็บในเคร่ือง
คอมพิวเตอรD โดยการจัดเก็บสินคOาตOองมีการควบคุม
การรับเขOาและการเบิกจUายใหOเป{นไปตามล�อต ไมUวUาจะ
เป{นแบบเขOากUอนออกกUอน (First In First Out: 
FIFO) หรือแบบเขOาหลังออกกUอน (Last In First 
Out: LIFO) และสอดคลOองกับแนวคิดของ คํานาย 
อภิปรัชญาสกุล (2547) ไดOกลUาวถึงการจัดการพื้นท่ี
การจัดเก็บ การจัดการเอกสาร และป�ายแสดงสถานะ
ตUางๆ วUาปeจจุบันไดOมีการนําระบบ RFID มาชUวยใน
การบันทึกเอกสารตUางๆ เชUน บัตรตําแหนUงเก็บ  
ป� ายประจํ ากองสินคO า เป{ นตO น ซึ่ งจะชU วยใหO            
การจัดเก็บเป{นระเบียบ ประหยัดเนื้อท่ี เวลา 
แรงงาน และงUายแกUการดูแลรักษา 
 4. กิจกรรมดOานการจัดเตรียม ขั้นตอน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น สU ว น ใ ห ญU เ กี่ ย ว ขO อ ง กั บ              
การเบิกสินคOา ออกจากคลังสินคOา และการตรวจสอบ
สินคOาท่ีจัดเก็บในคลังสินคOาใหOตรงกับใบเบิกสินคOา 
ซึ่งสอดคลOองกับแนวคิดของทวีศักดิ์ เทพพิทักษD 
(2550) ท่ีกลUาววUาการนําสินคOาออกจากท่ีเก็บ 
กUอนท่ีจะหยิบสินคOา ออกมาจากท่ีเก็บจะตOองมีใบ
หยิบสินคO าตามรายการ ท่ี ลูกคO า ส่ั ง  ถO า เป{ น       
แบบดั้งเดิมจะใชOวิธีจดจําวUาอยูUตรงไหนบOาง ซึ่งทําใหO
เสียเวลา แตUถOาเป{นแบบทันสมัยในใบหยิบสินคOาจะ
ระบุตําแหนUง ท่ีจัดเก็บมาใหO  หรือแบบไฮเทค      
คนหยิบจะถืออุปกรณDมือถือท่ีใชOคลื่นวิทยุ (Hand-
Held) แลOวปฏิบัติตามคําส่ังซื้อท่ีเคร่ืองบอกไวOวUาใหO
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เดินไปท่ีช้ันไหนชUองไหน หยิบรายการน้ันกี่ช้ินแลOว
กดจํานวน ยิงบารDโคOดประจําตําแหนUงช้ันแลOว
ทOายสุดกดยืนยัน หลังจากน้ันเคร่ืองก็จะบอกอีกวUา
ใหOเดินตUอไปท่ีไหนอีก ถOาเทียบระยะทางท้ังหมดท่ี
คนหยิบตOองเคลื่อนท่ีไปหยิบจนครบทุกรายการ
แลOว ระบบไฮเทคจะใชOระยะทางนOอยท่ีสุด เพราะวUา
กUอนท่ีเคร่ืองจะใหOคําแนะนํา เคร่ืองจะคํานวณใหO
แลOววUาตOองเดินเสOนทางไหนท่ีใชOระยะทางนOอยท่ีสุด  
ซึ่ง ขั้นตอนท่ีควรมีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ 
ขั้นตอนท่ี 25 การตรวจนับรายการและจํานวนจUาย
ใหOครบถOวนถูกตOองตามใบเบิก จากแนวคิดดังกลUาว
จะเห็นไดOวUาการนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขOามา
ชUวยในการดําเนินงานจะชUวยคOนหาสินคOาในท่ีอยูUใน
พื้นท่ีจัดเก็บไดOรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการคOนหา
และการตรวจสอบและมีความแมUนยํามากขึ้น 
 5. กิจกรรมดOานการจUายสินคOา ขั้นตอน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น สU ว น ใ ห ญU จ ะ เ กี่ ย ว ขO อ ง กั บ          
การจัดเตรียมสินคOาเพื่อรอจUายขึ้นตูOคอนเทนเนอรD 
เ ชU น  ก า รจั ด เต รียม รูปแบบก า รว า ง สิ นคO า               
การตรวจสอบสินคOาจํานวน/รายละเอียดสินคOา          
ทําความสะอาดสินคOา การบรรจุหีบหUอ เป{นตOน  
ซึ่งสอดคลOองกับแนวคิดของคํานาย อภิปรัชญา
สกุล (2547) ไดOกลUาววUา การจัดสUงประกอบดOวย         
การตรวจสอบคําส่ังซื้อท่ีจะสUงไป การปรับปรุง
รายงานสินคOาคงคลัง การแยกประเภทสินคOาและ
การจัดบรรจุภัณฑDตามคําส่ัง ซื้อ ซึ่งสินคOาท่ีจัดเก็บ
ในกลUองหีบหUอ พาเลท หรือตูOคอนเทนเนอรDจะมี
การติดฉลาก ระบบบารDโคOด การบันทึกขOอมูลเพื่อ
เตรียมสUงสินคOาออกจากคลัง ซึ่งขั้นตอนท่ีควรมี
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  ขั้ น ต อ น ท่ี  31          
การจัดเตรียมรูปแบบการวางสินคOา โดยปeญหาเกิด
จากระบบการจัดวางสินคOาในตูOคอนเทนเนอรDกับ
รูปแบบชนิดสินคOาไมUมีความสอดคลOองกัน ทําใหO
ตOองเสียเวลาในการใหOพนักงานตOองจัดเตรียม
รูปแบบการวางสินคOาใหมU 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 จากผลการศึกษาท่ีเป{นขOอมูลเชิงประจักษD
แสดงใหOเห็นวUารูปแบบคลังสินคOาท่ีเหมาะสมท้ัง 4 
กิจกรรม ไดOแกU กิจกรรมการรับสินคOา กิจกรรม
การจัดเก็บสินคOา กิจกรรมการจัดเตรียมสินคOาและ
กิจกรรมการจUายสินคOา ผูOท่ีนํารูปแบบคลังสินคOา
ดังกลUาวไปใชO ควรจะตOองพิจารณาถึงการจัดการ
ดOานแรงงานและการจัดสรรทรัพยากรดOานอุปกรณD
เคร่ืองจักรใหOมีความเหมาะสมตUอการดําเนินงาน
เพื่อใหOมีประสิทธิภาพมากขึ้น       

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตCอไป 

 1. ปeจจัยท่ีสUงเสริมของกิจกรรมในแตUละดOาน
ของรูปแบบคลังสินคOาเฟอรDนิเจอรDกรณีศึกษาบริษัท 
เอส.พี.เอส. อินเตอรDเทค จํากัด 
 2. การวัดประสิทธิภาพของคลังสินคOาจาก
ความสัมพันธDดOานแรงงาน การจัดสรรทัพยากรดOาน
อุปกรณDเคร่ืองจักร กรณีศึกษา บริษัท เอส.พี.เอส. 
อินเตอรDเทค จํากัด 
 3. การพัฒนารูปแบบสินคOาคลังสินคOา
ควรจะศึกษาเกณฑDตัวช้ีวัดแตUละขั้นตอน 
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