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บทคัดย่อ
ในการศึกษาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ของบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด
ผูศ้ กึ ษาได้ทําการศึกษา สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุท่ที ําให้การให้
ดําเนิ นงานของบริษัทฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสนิ ค้าคงคลังปริมาณสูง คลังสินค้ามีวิธีการ
จัด เก็บ และจัด วางไม่ เ หมาะสม และกระบวนการเบิก จ่ า ยอะไหล่ ใ ห้ช่ า งใช้เ วลานานและมี
ข้อผิดพลาดสูง ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
ของบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด
ขัน้ ตอนเริม่ จากการปรับปรุงวิธกี ารดําเนินงานการรับสินค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุง
จํานวนรายการอะไหล่ จัดความสําคัญอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC การตัง้ รหัสสินค้า และการตัง้ รหัสการ
จัดเก็บในคลังสินค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตําแหน่ งการจัดเก็บ จากนัน้ ทําการ
ตรวจนับสินค้าทัง้ หมด
จากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนัน้ ทําให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือ
สินค้ามีความเป็ นระเบียบเรียบร้อยมากขึน้ เวลาเฉลีย่ ในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24
นาทีเป็ น 11 นาทีต่อครัง้ รวมเฉลีย่ ต่อวันคิดเป็ น 33 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการ
ตรวจนับสินค้าลดลงจาก 46.14% เป็ น 21.25%

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองเรื่อ งนี้ สํา เร็จ และสมบู ร ณ์ ไ ด้ด้ว ยความกรุ ณ าจาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ดร. อัศวิณ ปสุธรรม อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม อาจารย์ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย ประธานกรรมการ
สอบ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รจนาฎ ไกรปญั ญาพงศ์ กรรมการ ที่ได้ให้ความกรุณาแนะนํ าและ
ตรวจตรา แก้ไขเนื้อหา และให้คาํ ปรึกษาต่างๆ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเรือ่ งนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณชัยพิชติ สุทธรัตนกุล และ คุณวิเชียร เม่นเผือก เป็ นอย่างยิง่ ที่
เปิ ด โอกาสให้ข้า พเจ้า ได้ทํา การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองในบริษัท ภูมิไ ทย คอมซีส จํา กัด
คุ ณ ปุ ณิ ก ากาญจน์ ทองนาคหุ่ น และคุ ณ อัญ ชลี สัง ข์พ รมราช พนัก งานฝ่า ยบัญ ชีแ ละฝ่า ย
คลังสินค้า บริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด ที่ช่วยอนุ เคราะห์ในด้านของข้อมูลต่างๆที่ใช้ใน
งานวิจยั ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุณพ่อ – คุ ณแม่ และครอบครัวของข้าพเจ้า ซึ่งเป็ นกําลังใจที่
สําคัญทีส่ ุดของข้าพเจ้าเสมอมา เจ้าหน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาร่วม
ชัน้ เรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตทุกคนทีค่ อยเป็ นกําลังใจและคอยช่วยเหลือกันเสมอมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ปจั จุบนั การแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในภาวะการณ์ทม่ี กี ารแข่งขันสูงมาก ส่งผลให้ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ มีการขยายตัวอย่างมาก เนื่องจากสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีเป็ นสินค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากรุน่ ของผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกสู่ตลาดมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ดังนัน้ ในการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้คําแนะนํา หรืองานซ่อมอุปกรณ์
ผูป้ ระกอบการจะต้องปรับตัวให้ทนั ต่อสภาพการณ์ทผ่ี นั ผวนของตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ ในด้านการจัดหาอะไหล่ทเ่ี หมาะสม คุณภาพใน
การให้บริการ และกําหนดส่งมอบให้ลกู ค้า เป็ นต้น
สําหรับปจั จัยหลักทีส่ นับสนุ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าประกอบด้วย ต้นทุนตํ่า
คุณภาพสูง และการส่งมอบทีต่ รงเวลา แต่เนื่องจากความผันผวนในอุปสงค์ของตลาดจึงทําให้
ยากต่อการคาดการณ์ระดับสินค้าคงคลัง และส่งผลให้เกิดปญั หาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทาน ด้วยเหตุน้ีการบริหารสินค้าคงคลังจึงเป็ นประเด็นหลักของภาคธุรกิจ จากแนวคิดลีน
สต็อกสินค้าคงคลังเป็ นรูปแบบหนึ่งของความสูญเปล่าทีต่ อ้ งขจัดออก เนื่องจากต้องสูญเสียพืน้ ที่
สําหรับจัดเก็บและต้นทุนการควบคุม ตลอดจนความเสื่อมสภาพและความล้าสมัยของสต็อก แต่
หากการมีสต็อกสินค้าคงคลังไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสีย ด้วยการจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ลูกค้าเนื่องจากสินค้าไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบและภาพพจน์ ความน่ าเชื่อถือ
ทางธุรกิจรวมทัง้ สูญเสียโอกาสการทํากําไรจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ แต่อุปสงค์ของ
ตลาดเป็ นปจั จัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารคลังสินค้าจึงควรติดตามตรวจสอบระดับ
สินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและคํานึงปจั จัยต้นทุนที่
เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บ
การวางแผนการบริห ารจัด การคลัง สิน ค้า เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ก ารทํา งานที่มี
ความสําคัญทีจ่ ะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ และสามารถต่อสูก้ บั คู่แข่งในด้านการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ ซึ่งคลังสินค้ามีความสําคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ในการบริหารการจัดการ
คลังสินค้าซึง่ ต้องมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และความซับซ้อนทีต่ อ้ งการ
ให้การบริหารงานทีม่ คี ุณภาพซึง่ ต้องอาศัยระบบการทําประสิทธิภาพ บุคคลากรทีเ่ ป็ นมืออาชีพ
เพือ่ ให้เกิดการทํางานทีเ่ ป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ดังนัน้ การจัดการคลังสินค้าจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจ โดยหน้าที่ของการ
จัดการประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การจัดวางผังคลังสินค้า การเลือกอุปกรณ์
สําหรับใช้ในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า การย้ายสินค้าออก การเลือกหยิบสินค้า การจัดส่ง
และการจัดเก็บ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญกับการบริหารจัดการคลังสินค้า
เป็ นอย่างมาก ซึง่ การจัดการคลังสินค้าสามารถสร้างสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน โดยการป้องกัน
ความไม่แน่ นอนของกระบวนการจัดซื้อหรือเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างการดําเนิน
กิจกรรมในการจัดซื้อซึ่งอาจจะมีปริมาณการสังซื
่ ้อมากเกินไปหรือความผิดผลาดในการจัดส่ง
และการขนส่งของผู้ขายซึ่งจําเป็ นให้ต้องมีพ้นื ที่ไว้เพื่อเก็บของที่เหลือในคลังสินค้า และ
นอกเหนือจากกิจกรรมทีก่ ล่าวมาต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการทํางาน เช่น
การจัดทํา 5ส. หรือกิจกรรม การปรับปรุง การสะสางสต็อก หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ก่อ
ประโยชน์แล้วออกจากคลังสินค้าการทําความสะอาดภายในคลังสินค้าให้สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และลดความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุภายในคลังสินค้าได้ การเพิม่
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกภายในคลังสินค้า โดยการจัดระเบียบเส้นทาง
คมนาคมภายในคลัง การดูแลในเรื่องสุขลักษณะภายในคลังสินค้า เช่น ช่องลม ช่องแสง ปญั หา
เรื่องความชืน้ ฝุน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดปญั หาทัง้ ในด้านสุขภาพของพนักงาน และประสิทธิภาพการ
ทํางาน และการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า การสร้างอุปนิสยั ทีด่ ใี นการทํางานภายใน
คลังสินค้า เช่น การออกกฎระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านภายในคลังสินค้า การ
พัฒนารูปแบบและวิธกี ารจัดวางสินค้าใหม่ โดยกําหนดพืน้ ที่ตงั ้ ตามลําดับความสําคัญเชิง
ปริมาณเข้าออก หรือลักษณะการใช้งานคลังสินค้า
โดยผูศ้ กึ ษาจะทําการศึกษาการจัดการคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้น
เดือนของบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด เนื่องจากบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด ยังมิได้มกี าร
บริหารการจัดการคลังสินค้าทีเ่ ป็ นระบบ และยังประสบกับปญั หาการตรวจนับสินค้าในแต่ละ
เดือนไม่ตรงกับยอดสินค้าทีเ่ บิก – จ่ายจริง ซึง่ ส่งผลให้เกิดปญั หาเรื่องการเบิกจ่ายสินค้าทีไ่ ว้
สําหรับใช้ในการผลิตเพื่อประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึง่ นอกจากปญั หาสินค้าคงเหลือยังส่งผล
ต่อต้นทุนด้วย เพราะถ้ามีสนิ ค้าเก็บมากเท่าไหร่กจ็ ะทําให้ตน้ ทุนสินค้านัน้ จม
1.2 องค์กร และลักษณะธุรกิ จขององค์กร
บริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด เป็ นตัวแทนในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียวเพื่อจําหน่ าย
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมทุกชนิด ภายใต้เครื่องหมาย
การค้ายีห่ อ้ IEI จากบริษทั IEI TECHNOLOGY CORP. ทีป่ ระเทศใต้หวัน ซึง่ มีเครือข่ายไปทัว่
เอเชีย โดยมีบริษทั ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 68/17 หมู่ 3 ซ.สายไหม 45/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขต
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สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โดยบริษทั ได้เปิ ดทําการมาเป็ นเวลากว่า 12 ปี เริม่ ก่อตัง้ ขึน้
เมือ่ เดือนพฤษภาคม ปี 2000
ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
สินค้าทีท่ างบริษทั ได้ทาํ การจําหน่ายโดยแบ่งเป็ นกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้คอื
- System Integration
จัดตัง้ (Set up) ระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ, บริการหลังการขาย, ให้คาํ ปรึกษาทางด้าน
เทคนิค
- Industrial Computer
คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นคอมพิวเตอร์แบบทีส่ ามารถทนความ
ร้อนจัดได้ ทนความเย็นจัดได้ รวมไปถึงเป็ นคอมพิวเตอร์ท่สี ามารถเปิ ดใช้งานใน
โรงงานได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
- Wireless Communication
อุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ตัวสัญญาณไวร์เลสแบบไร้สายทุกชนิด ทัง้ แบบระยะใกล้ ไกล จะติด
ในบริษทั โรงงาน องค์กรต่าง ๆ หรือแม้กระทังสถานศึ
่
กษา ฯลฯ
Competitive
ยอดขายปี 2554 ทํ า ได้ 85 ล้า นบาท เป้ าหมายการขาย ปี 2555 คาดว่ า จะทํ า ได้
ตัง้ เป้ าหมายไว้ว่ า ได้ม ากกว่ า 40% ของยอดขายในปี 2554 โดยคิด ว่ า จะสามารถรัก ษา
กลุ่มเป้าหมายเดิม ของตลาด Industrial Computer ให้ได้มากทีส่ ุด โดยคาดว่าจะมีกําไรขัน้ ต้น
= 40%
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
- เราจะพัฒนาองค์กรให้มนคงและน่
ั่
าเชื่อถือ
- นําเสนอสินค้าและบริการทีค่ ุณภาพ ด้วยความจริงใจ
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Mission (ภารกิจ)
- ทุกวันนี้ทุกคนมีอสิ ระที่จะได้รบั ข้อมูลที่ทนั สมัยและถูกต้องในทางเลือกที่แตกต่างกัน
พวกเรารวบรวมความคิดของเราอย่างต่อเนื่องและพยายามทีจ่ ะมีเทคโนโลยีทส่ี ร้างสรรค์ในด้าน
เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาของมาตรฐานของระดับการ
ทํางานและคุณภาพชีวติ ของลูกค้าทุกคน รวมไปถึงพนักงานทุกคนในองค์กรด้วย
- เราจะเป็ นผูน้ ํ าทางด้านคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและการวางระบบต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
- เราจะสะท้อนภาพรวมของบริษัทด้วยการขายที่ใช้กลยุทธ์ในด้านความจริงใจเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ในการซือ้ สินค้าและบริการของบริษทั
เนื่องด้วยบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส เป็ นบริษทั ขายคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ดัง้ นัน้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทจ่ี ะนํ าออกขายให้กบั ลูกค้าจึงเป็ นเครื่องทีน่ ํ ามาประกอบเกือบจะทัง้ หมด ยกเว้น
สินค้าทีเ่ ป็ น Embedded System ซึง่ จะไม่ตอ้ งประกอบเป็ นรุน่ ทีใ่ ช้เพือ่ กิจกรรมนัน้ ๆ
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้า
- แก้ปญั หาสินค้าบางอย่างหมดอายุการรับประกันจากการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ เกินเนื่องจาก
การหาวัตถุดบิ ไม่พบจากการจัดเก็บไม่ถูกที่
- เพื่อจัดผังการวางของสินค้าในคลังสินค้าใหม่ให้เป็ นหมวดหมู่และจะต้องมีป้ าย
กํากับบอกชนิดของสินค้า
- แก้ปญั หาจากการทีไ่ ม่ได้มกี ารตรวจนับสินค้า
- จัดการระบบของปญั หาการไม่ปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน
- ปรับปรุงระบบงานเดิม รวมไปถึงเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ในส่วนของคลังสินค้า
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1.4 ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
1...ศึกษาระบบการทํางานของคลังสินค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ตัวอย่าง เช่น วิธกี าร
ดําเนินงานและขัน้ ตอนการดําเนินงานในปจั จุบนั ของคลังพัสดุ ชนิด ประเภท จํานวน ของพัสดุท่ี
นําเข้ามาจัดเก็บ เป็ นต้น
2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาและหาแนวทางและวิธใี นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
คลังสินค้าของบริษทั ตัวอย่าง
3. นําแนวทางทีไ่ ด้มาดําเนินการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
4. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานหลังการใช้
5. สรุปผลการศึกษาวิจยั
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ขนั ้ ตอนการดําเนินงานคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ข้อมูลงานคลังมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
3. มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังทีล่ ดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยมีมลู ค่าการเก็บสินค้า
คงคลังน้อยลง
่ อ้ สินค้า
4. เป็ นแนวทางให้แก่บริษทั สําหรับการจัดการคลังสินค้าในการลดต้นทุนการสังซื
ทีไ่ ม่ได้มกี ารตรวจสอบสินค้าคงคลัง และลดต้นทุนทางด้านของเวลาในกระบวนการทํางานให้
กระชับมากยิง่ ขึน้ เช่นในกระบวนการสังซื
่ อ้ จะต้องมี Lead Time ในการรอรับสินค้าดังนัน้ ถ้ามี
การตรวจสอบสินค้าในคลังอยูเ่ ป็ นประจําจะทําให้ลดเวลาในการทํางานทีไ่ ม่จาํ เป็ นออกไปได้

บทที่ 2
แนวคิ ด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษา กรณีบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจขายคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมและการบริการหลังการขาย จากการศึกษาสภาพปญั หาของบริษทั ในเบือ้ งต้นมี
แนวทางทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนงานคงคลังให้มกี ารทํางานทีร่ วดเร็ว คงไว้
ซึง่ ความถูกต้องแม่นยําในการทํางาน รวมถึงปรับปรุงระบบการสังซื
่ อ้ ในบทนี้จงึ เสนอหลักการ
และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และระบบ
ควบคุมพัสดุคงคลัง (Inventory Control)
2.1 การจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management)
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คือ การวางแผนเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ทันเวลา สะดวก มีความพร้อมในการจัดจ่ายของได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การดําเนินงาน
ในคลังสินค้ารวมถึงให้มคี ่าใช้จ่ายในการดําเนินทีต่ ่ํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานการ
คลังสินค้า (Warehousing) หมายถึง การจัดระเบียบในการเก็บ วางและรักษาสินค้าอย่างเป็ น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกันและรักษาสินค้าให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี สินค้ามีความพร้อมใน
การนํ าออกแจกจ่ายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา และด้วยค่าดําเนินงานทีต่ ่ํา ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพและกําไรให้กบั กิจการ
2.1.1 ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งานคลังสิ นค้า (Warehouse Operation)
2.1.1.1 การรับสิ นค้า (Receiving) โดยทัวไปกิ
่ จกรรมของการรับสินค้ามีดงั นี้
1. ขนสินค้าลงจากพาหนะและทําการตรวจสอบการขนส่ง ตรวจดูสนิ ค้าเพื่อทําการรับ
มอบ ดูความเสียหายจากภายนอกทีม่ องเห็น เผือ่ จะมีการเรียกค่าเสียหายจากผูข้ นส่งได้
2.
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าว่าตรงกับทีร่ ะบุไว้ในเอกสารการส่งสินค้า
(Delivery Document) หรือไม่
3. ขนย้ายสินค้าไปยังสถานทีท่ เ่ี ตรียมไว้ในคลังสินค้า
4. ปรับปรุงข้อมูลสินค้าคงคลังให้ทนั สมัย
2.1.1.2 การระบุประเภทและจัดกลุ่มสิ นค้า (Identifying and Sorting) เพื่อเป็ น
แนวทางในการแยกสินค้าออกจากสินค้าชนิดอื่นๆ โดย
1. กําหนดปริมาณการรับเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง
2. แยกสินค้าทีร่ บั เข้ามา
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3. ตรวจสอบอย่างละเอียด การตรวจสอบต้องกระทําก่อนการรับสินค้า สินค้าควรวางไว้
ข้างๆ เพือ่ ป้องกันการส่งสินค้าออกก่อนการอนุมตั ิ
4. การทําเครื่องหมายไว้บนหีบห่อของสินค้า ซึง่ อาจเป็ นตัวอักษร ตัวเลขบาร์โค้ด หรือ
แถบคลื่นก็ได้
2.1.1.3 การจัดเก็บสิ นค้า (Storage)
ขัน้ ตอนของกิจกรรมการจัดเก็บสินค้า หมายถึง ขัน้ ตอนการจัดยึด ป้องกันและสงวน
รักษาสินค้าจนกระทังสิ
่ นค้าเป็ นทีต่ อ้ งการใช ◌้การดําเนินงานทีส่ าํ คัญในขัน้ ตอนนี้คอื การขยาย
พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ (Storage Area) การจัดวางอย่างหมาะสม การกําหนดตําแหน่งการจัดเก็บ ซึง่
ในขัน้ ตอนการจัดเก็บสินค้ามีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ความสามารถในการเข้าถึงได้และบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- มีความยืดหยุน่ ในการจัดเก็บพอสมควร
- ใช้เนื้อทีเ่ ก็บให้ได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ
- พยายามให้มอี ุปกรณ์เครือ่ งมือเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ประหยัดพืน้ ที่
- ลดความเสีย่ งภัยเกีย่ วกับการเสือ่ มคุณภาพ
- ลดการสูญหายเนื่องจากขโมย
- สามารถทําการตรวจนับง่าย
2.1.1.4 การนําสิ นค้าออกตามใบสัง่ (Order Picking)
การนําสินค้าออกตามใบสัง่ คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานทีจ่ ดั เก็บ เพื่อส่งออกไป
ตามทีล่ ูกค้าสัง่ (Customer Order) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ นําสินค้าออกได้อย่างถูกต้องและ
รวบรวมจํานวนสินค้าตามรายการครบถูกต้อง ขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของกิจกรรม
การจัดเก็บสินค้าเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
- การนําสินค้าออกเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เงินเป็ นจํานวนมาก เมื่อบวกกับค่าแรงอุปกรณ์
และพืน้ ทีก่ ารทํางาน คิดเป็ น 65% ของมูลค่าการดําเนินงานทัง้ หมดของคลัง
- การนํ าสินค้าออกมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกระจายสินค้า และกระบวนการผลิต
การรับสินค้า การส่งสินค้า ซึง่ ระบบการนําสินค้าออกทีด่ ปี ระกอบด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ
1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการหยิบสินค้า (Picking Document) ผูน้ ําสินค้าออกจากทีเ่ ก็บ
(Stocker Picker) มักจะได้รบั คําสังจากเอกสารใบหยิ
่
บสินค้า (Picking Sheet / Picking
Tickets) สําหรับการหยิบสินค้าจะมีประสิทธิภาพได้นนั ้ ในรายการจะต้องระบุ - ข้อระบุ
ข้อกําหนดของสินค้า (Item Identification)
- ตําแหน่งการจัดเก็บของสินค้า (Item Location)
- ปริมาณสินค้า (Item Quantity)
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2. วิธกี ารหยิบสินค้าพืน้ ฐาน วิธกี ารหยิบสินค้าพืน้ ฐานมี 3 วิธหี ลักๆ ด้วยกันดังนี้
- ผูห้ ยิบเดินไปยังตําแหน่งสินค้า
- ผูห้ ยิบขับขีพ่ าหนะไปยังตําแหน่งสินค้า
- สินค้าเคลื่อนทีจ่ ากทีเ่ ก็บมายังบริเวณทํางานของผูห้ ยิบ
3. ระบบการจัดการการหยิบสินค้าตามใบสัง่
ระบบการจัดการการหยิบสินค้าตามใบสังประกอบด้
่
วย 4 ระบบ ได้แก่
ระบบพืน้ ที่ ระบบแบ่งพืน้ ที่ ระบบลําดับบริเวณ และระบบรวมใบสัง่ ซึง่ แต่ละระบบมี
รายละเอียด ข้อดี-ข้อเสีย ดังต่อไปนี้ (จุฬาลักษณ์, 2542)
- ระบบพืน้ ที่ (Area System) ผูห้ ยิบสินค้าจะรับใบสังและเดิ
่
นทางไปยังพืน้ ทีเ่ พือ่ หยิบ
สินค้าตามใบสัง่ เมือ่ งานตามใบสังหมดลง
่
ผูห้ ยิบจะจัดส่งสินค้าไปยังพืน้ ทีบ่ รรจุหบี ห่อและ
ส่งออกไปยังลูกค้า
ข้อดี : ง่ายในการดูแลข้อมูลและจัดการ เนื่องจากสินค้าอยูใ่ นใบเดียวกันจะถูกหยิบและจัด
อยูด่ ว้ ยกันตลอด
ข้อเสีย : ไม่มปี ระสิทธิภาพในเรือ่ งของระยะทางเดิน
- ระบบแบ่งพืน้ ที่ (Zoning System) พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บจะแบ่งออกเป็ นกลุม่ บริเวณ โดย
อาจจะใช้ทางเดินในการแบ่ง และผูห้ ยิบสินค้า 1 คน หรือ 1 กลุ่ม จะถูกมอบหมายให้รบั ผิดชอบ
ในแต่ละบริเวณ ใบของสินค้าจะถูกแบ่งออกตามบริเวณทีเ่ ก็บ เมือ่ สินค้าถูกหยิบออกมาแล้วจะ
ถูกนํามายังพืน้ ทีส่ าํ หรับจัดรวมสินค้าตามใบสัง่
ข้อดี : ลดระยะทางเดินระยะทางเดิน
ข้อเสีย : เพิม่ งานในส่วนของการรวบรวมสินค้าตามใบสัง่
- ระบบลําดับบริเวณ (Sequential System) ระบบนี้คล้ายกับระบบแบ่งบริเวณ ยกเว้นแต่
ว่าเมือ่ สินค้าถูกหยิบจากบริเวณหนึ่งแล้ว ใบสังจะถู
่ กส่งต่อไปยังบริเวณถัดไปเพือ่ หยิบสินค้า
และส่งต่อไปเรือ่ ยๆ จนสินค้าตามใบสังถู
่ กหยิบออกมาหมด
ข้อดี : ลดระยะทางเดิน
: ไม่ตอ้ งมีการรวบรวมสินค้าตามใบสังภายหลั
่
ง
ข้อเสีย : ต้องการอุปกรณ์ขนย้ายมากกว่าระบบแบ่งพืน้ ที่
- ระบบรวมใบสัง่ (Multiple Order System) เป็ นการรวบรวมไว้ใบสังเป็
่ นกลุ่มสินค้าและ
สรุปจํานวนสินค้าแต่ละรายการทีต่ อ้ งการไว้ จากนัน้ ทําการหยิบเป็ นบริเวณ ผูห้ ยิบจะหยิบสินค้า
ในบริเวณพืน้ ทีข่ องตนตามจํานวนรวมทัง้ หมดทีต่ อ้ งการ และส่งต่อไปยังพืน้ ทีส่ าํ หรับจัดแยก
สินค้าตามใบสัง่
ข้อดี : ประหยัดเวลาในการเดินทาง ในกรณีทม่ี กี ารสังสิ
่ นค้าแบบเดียวกันในปริมาณมาก
ข้อเสีย : ระบบนี้จะต้องมีการควบคุมทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าหยิบสินค้าครบตามใบสัง่

9

4. รูปแบบเส้นทางการหยิบสินค้า รูปแบบเส้นทางการหยิบประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธไี ม่มี
รูปแบบแน่นอน
และวิธลี าํ ดับ ซึง่ แต่ละวิธมี รี ายละเอียด และข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้
4.1 วิธไี ม่มรี ปู แบบแน่นอน (Non routing Pattern) วิธนี ้ีผหู้ ยิบสินค้าจะเป็ นผูเ้ ลือก
เส้นทางการหยิบเอง วิธนี ้ีไม่คอ่ ยเป็ นทีน่ ิยม เพราะ
ข้อดี : การจัดการทําได้งา่ ย
ข้อเสีย : ให้ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตํ่ามาก เนื่องจาก
- พนักงานต้องเดินทางในเส้นทางเดียวกันซํ้า
- พนักงานมีความล้าเนื่องจากการเดินหรือการเคลื่อนไหวทีเ่ พิม่ ขึน้
- พนักงานเสียเวลาในการหาทางเดินไปทีจ่ ดั เก็บของสินค้า
4.2 วิธลี าํ ดับ (Sequential Order-Pick Pattern) วิธนี ้ีจะมีการกําหนดตําแหน่งสินค้าเป็ น
ตัวเลขตามลําดับไปในแต่ละทางเดิน วิธลี าํ ดับมีหลายรูปแบบ เช่น
-หยิบด้านเดียว (Single-Side Order-Picker Routing Patterns) คือ ผูห้ ยิบเดินไปตาม
ทางทีม่ สี นิ ค้าวางอยูท่ งั ้ 2 ด้าน แต่หยิบวัสดุดา้ นเดียวในการเดิน 1 รอบ เช่น แบบ LOOP แบบ
เกือกม้า หรือรูปตัว U การเดินแบบซิกแซก หรือรูปตัว Z การเดินเป็นบล็อก เป็ นต้น
- หยิบหลายด้าน (Multilevel Order-Picker Routing Patterns) คือ ในการเดิน 1 รอบ
ของผูห้ ยิบจะไม่เดินย้อนกลับ แต่จะหยิบพัสดุทงั ้ 2 ด้าน
ข้อดี : ลดเวลาทีไ่ ม่ได้ประโยชน์ของพนักงาน
: ลดความล้าและความสับสนของพนักงาน
: เพิม่ ประสิทธิภาพของพนักงาน
2.1.1.5 การตรวจนับสิ นค้า (Physical Inventory)
การตรวจนับจํานวนสินค้าจริงทีอ่ ยูใ่ นคลัง เพือ่ ทีจ่ ะทําการเปรียบเทียบข้อมูลกับยอดดุลว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ อีกทัง้ ยังเป็ นการตรวจสอบสภาพของสินค้า และตําแหน่ งทีเ่ ก็บในคลังว่า
ถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบนี้มวี ตั ถุประสงค์ทงั ้ ในเรื่องจํานวนและค่าทีเ่ ป็ นเงินของสินค้า
รูปแบบของการตรวจนับสินค้ามี 2 รูปแบบ คือ การตรวจนับ
แบบเป็ นงวด และการตรวจนับแบบต่อเนื่อง ซึง่ รายละเอียดของการตรวจนับแต่ละแบบ มีดงั นี้
1. การตรวจนับแบบเป็ นงวด (Periodic Physical Inventory) โดยทัวไปมั
่ กจะทําปี ละครัง้
รูปแบบนี้มจี ุดประสงค์หลักในการตรวจสอบปริมาณพัสดุคงคลัง ดังนัน้ ผูต้ รวจสอบสามารถ
รับรองในรายงานสถานะการเงินประจําปี ได้ ในการแก้ปญั หาการตรวจนับพัสดุคงคลัง โรงงาน
จะต้องทําการหยุดผลิต เพราะการบันทึกจะทําเพียงปี ละครัง้ ข้อผิดพลาดจะถูกมองข้ามไปเป็ น
เวลานานหลังจากทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้ว ซึ่งหมายความว่า เป็ นการยากทีจ่ ะหาสาเหตุของความ
ผิดพลาดและปญั หาทีแ่ ท้จริงได้ ดังนัน้ ปญั หาของการขาดแคลนสินค้าคงคลังหรือการมีสนิ ค้าคง
คลังมากเกินไปจะเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะค้นพบข้อผิดพลาด การตรวจนับพัสดุประจําปี ตอ้ งใช้บุคลากร
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เป็ นจํานวนมาก ซึง่ ต้องใช้บุคลากรจากหน่ วยงานอื่นๆ มาช่วย จึงต้องมีการอบรมก่อนและ
มอบหมายงานให้ตรวจนับพัสดุตามรายการทีใ่ ห ◌้การนับนี้มแี นวโน้มว่าจะผิดพลาด เพราะว่า
ไม่ใช่งานโดยตรงของบุคลากรทีม่ าช่วยทํา ระยะเวลาในการอบรมมีจาํ กัด และขาดแรงจูงใจ
2. การตรวจนับแบบต่อเนื่อง (Cycle Counting) เป็ นรูปแบบทีช่ ่วยแก้ปญั หาการตรวจ
นับแบบเป็ นงวดได้ มีพนักงานประจําทีท่ าํ หน้าทีต่ รวจนับตลอดปี ซึง่ การตรวจนับแต่ละรายการ
จะมีกําหนดการทีแ่ ตกต่างกันไป ส่งผลกระทบต่อการผลิตระหว่างตรวจนับน้อย เมื่อพบปญั หา
สามารถหาสาเหตุและแก้ไขได้ทนั ท่วงที พนักงานประจํามีความชํานาญในหน้าทีแ่ ละสร้าง
มาตรการจูงใจได้ แต่อาจจะมีปญั หากับวิธตี รวจสอบบัญชี วิธกี ําหนดการตรวจนับแบบต่อเนื่อง
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จําแนกวัสดุเป็ นกลุ่ม A B และ C และกําหนดนโยบายการตรวจแต่ละรายการในกลุ่ม
เช่น
กลุ่ม A : ตรวจทุกเดือน
กลุ่ม B : ตรวจทุกไตรมาส
กลุ่ม C : ตรวจทุกปี
2.2 สุม่ ตรวจสินค้าในกลุ่มต่างๆ โดยไม่มกี ารกําหนดแน่ชดั เพือ่ ป้องกันขโมย
2.3 ตรวจสอบวัสดุทย่ี อดบันทึกเป็ นศูนย์
2.4 ตรวจสอบวัสดุทย่ี อดบันทึกเป็ นลบ
2.5 ใช้เวลาของพนักงานทีเ่ หลือในแต่ละวันตรวจสอบสินค้าทีใ่ กล้กาํ หนดการจัดส่ง
2.1.1.6 การรายงาน (Reporting)
กิจกรรมสุดท้ายของงานจัดเก็บสินค้า (Storage Function) คือ งานเอกสาร (Paper
Work) หรือการเก็บบันทึก (Record Keeping) ของกิจกรรมทัง้ หมดในคลังสินค้า เพื่อให้จาํ นวน
สินค้าคงคลังมีความถูกต้องอยูเ่ สมอ โดยการคลังสินค้าควรมีฐานะเป็ นศูนย์กลางการทํางานที่
จะต้องบรรลุงานกิจกรรมคลังสินค้าทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้น
2.1.2 การวัดผลการปฏิ บตั ิ งานของคลังสิ นค้า (Warehouse Performance
Measurement)
มาตรฐานในงานคลังสินค้า หมายถึง การ “ส่งสินค้าทีถ่ ูกต้อง ในปริมาณทีถ่ ูกต้อง ในหีบ
ห่อทีถ่ ูกต้อง ณ เวลาทีถ่ ูกต้อง ในราคาทีถ่ ูกต้อง และในสภาพทีด่ แี ก่ลูกค้า” แต่จะต้องทําการ
นิยามคําว่าถูกต้องด้วยว่า คืออะไร (Bolten, 1997)
2.1.2.1 สิ่ งที่จะต้องมีในมาตรฐานการวัดผลการปฏิ บตั ิ งาน (Bolten, 1997)
1. สามารถพิสจู น์ได้ชดั เจน (Cleary Identified) สามารถบรรยายได้ อธิบายได้
2. สามารถทําสําเร็จได้ (Achievable) จะต้องมีความสมเหตุสมผล
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3. สามารถวัดได้ (Measurable) ต้องเป็ นหลักเกณฑ์ทง่ี า่ ย วัดเฉพาะสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่อ
การทํางาน และใช้เฉพาะเกณฑ์วดั ทีส่ ามารถแสดงออกมาเป็ นตัวเลขได้ นัน้ คือ ต้องเข้าใจว่าการ
ปรับปรุงคุณภาพจะส่งผลในการลดผลิตผล (Productivity) และในขณะเดียวกันก็เป็ นการเพิม่
ค่าใช้จา่ ยด้วย
4. สามารถคงอยูไ่ ด้ (Consistent) การเปลีย่ นแปลงเป็ นสาเหตุของความสับสนและความ
ผิดพลาด การเปลีย่ นมาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการปฏิบตั งิ านจะกระทําก็ต่อเมื่อมีความจําเป็ นจริงๆ
และเฉพาะหลังจากได้บรรลุขอ้ ตกลงกับผูจ้ ดั หาบริการ (Service Providers) แล้วว่ามาตรฐาน
ใหม่จะสามารถประสบความสําเร็จในการ ใช้งาน
2.1.2.2 กิ จกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้วดั ผลการปฏิ บตั ิ ในคลังพัสดุ (Bolten, 1997)
1. การใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ (Space Utilization): การเปรียบเทียบพืน้ ทีส่ าํ รองพืน้ ทีเ่ ช่า
กับพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกใช้
2. การปฏิบตั ติ ามใบสัง่ (Order Fulfillment): จํานวนรวมของใบสัง่ งบประมาณของเดือน
กับความเป็ นจริง ความแปรปรวน งานทีเ่ สร็จตรงเวลากับงานทีไ่ ม่เสร็จหรือเสร็จบางส่วน
3. ความถูกต้องของสินค้าคงคลัง (Inventory Accuracy): ปริมาณทีบ่ นั ทึกไว้กบั จํานวนที่
ขาดหรือเกิน
4. จํานวนพัสดุทจ่ี ดั เก็บ (Total Throughput): พาเลต กล่อง นํ้าหนักทีจ่ ดั เก็บไว้
5. การขนส่ง (Transportation): จํานวนทีส่ ง่ ออกไป ค่าใช้จ่ายต่อการส่ง 1 ครัง้ ค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยทีส่ ง่ ออกไป การหยิบทีต่ รงเวลากับสาย
2.2 การควบคุมสิ นค้าคงเหลือ
เทคนิคในการควบคุมสินค้าคงเหลือมีดงั นี้ (สมชาย หิรญ
ั กิตติ, 2542, หน้า 211)
1. การควบคุมด้วยสายตา (Visual control) เป็ นการมองดูสนิ ค้าทีม่ อี ยูใ่ นมือ (On hand)
และทําการสังซื
่ อ้ ใหม่เมื่อปรากฏให้เห็นว่ามีสนิ ค้าน้อยลง ซึ่งขึน้ อยู่กบั ลักษณะของธุรกิจและ
ธุรกิจจะต้องรูถ้ งึ อัตราการใช้และเวลาทีส่ งใหม่
ั ่ เมือ่ ต้องการ
2. ระดับทีจ่ ะสังซื
่ อ้ หรือจุดสังซื
่ อ้ (Order Point) เป็ นระดับของสินค้าคงเหลือ ซึง่ ถึง
กําหนดจะต้องทําการสังซื
่ ้อใหม่ การกําหนดจุดสังซื
่ ้อจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลารอคอย
(Lead-time) เป็ นช่วงเวลาจากทีส่ งซื
ั ่ อ้ จนกระทังได้
่ รบั สินค้า อัตราการใช้สนิ ค้าต่อวัน และสินค้า
คงเหลือเพือ่ ปลอดภัย (Safety stock) การคํานวณจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ตอ้ งพิจารณาถึงเวลาทีจ่ าํ เป็ นต่อ
การสังใหม่
่
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ทําเลทีต่ งั ้ ของผูข้ ายปจั จัยการผลิต การกําหนดระยะเวลาการขนส่ง และ
อื่นๆ เนื่องจากความยากในการสังของที
่
จ่ ะให้มาถึงตามกําหนดเวลาทีต่ อ้ งการและความ
ไม่สมํ่าเสมอในการเก็บสินค้าคงเหลือ
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3. ปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีป่ ระหยัดทีส่ ุด (Economic Order Quantity [EOQ]) เป็ นการ
พิจารณาว่าควรจะสังซื
่ อ้ แต่ละครัง้ เป็ นจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมทีส่ ุดและประหยัดทีส่ ุดซึ่ง
จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการสังซื
่ อ้ สินค้า (Ordering costs) และต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า
(Carrying costs) ปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีป่ ระหยัดทีส่ ุด (EOQ) เป็ นจุดทีต่ น้ ทุนในการเก็บรักษาและ
ต้นทุนในการสังซื
่ อ้ มีคา่ เท่ากันและต้นทุนสินค้าคงเหลือทัง้ หมดมีคา่ ตํ่าทีส่ ดุ
4. การจําแนกสินค้าคงเหลือแบบ ABC (ABC Classification) เป็ นการจัดประเภทสินค้า
คงเหลือเพื่อจุดมุง่ หมายในการควบคุมออกเป็ น 3 ประเภท คือระดับ A B และ C โดยถือเกณฑ์
ต้นทุนต่อหน่อย (Unit cost) และปริมาณของรายการสินค้าตารางแสดงการจําแนกกลุ่มลําดับชัน้
การลงทุนสินค้าคงเหลือแบบ ABC (ABC inventory investment) ระดับการจัดชัน้ เปอร์เซ็นต์
ของทัง้ หมดในการลงทุนสินค้า (Classification) คงเหลือ
A (มูลค่าสูงสุด) 60-80%
B (มูลค่าปานกลาง) 10-40%
C (มูลค่าตํ่า) 5-15%
5. การแลกเปลีย่ นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange [EDI]) เป็ นวิธี
ควบคุมสินค้าคงเหลือด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยทําเป็ น “รหัสแท่ง” (Barcoding) มีลกั ษณะ
เป็ นเส้นขนานสีขาวดําติดบนหีบห่อสินค้า เป็ นการลงทะเบียนสินค้า มีการเปลีย่ นแปลงให้เป็ น
ปจั จุบนั ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนิ ค้าคงเหลือของบริษทั ด้วยการใช้เทคโนโลยีน้ีจะทําให้
สามารถเลือกแนวทางการขาย (Track sales) ตัดสินใจว่าต้องสังสิ
่ นค้าอะไรและสามารถ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสินค้าคงเหลือกับผูข้ ายวัตถุดบิ ด้วยการผ่านระบบ EDI เช่นเดียวกับ EDI เป็ น
ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual inventory system) ทีท่ าํ ให้ธุรกิจทราบว่ามีสนิ ค้า
คงเหลือเท่าใดในเวลานัน้ ๆ
6. ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือให้ทนั เวลาพอดี (Just-In-Time [JIT]) หมายถึง ระบบ
สินค้าคงเหลือที่รายงานต่างๆ ของวัตถุดบิ ต้องมาถึงโรงงานให้ทนั ต่อความต้องการผลิตใน
สายการผลิตพอดีจงึ เป็ นการวางแผนด้านวัตถุดบิ อย่างรอบคอบ ซึง่ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุน
ในการขนส่งให้น้อยทีส่ ุด ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือวิธนี ้ีเป็ นการบริหารสินค้าคงเหลือของ
ญีป่ นุ่ เพื่อจัดการสินค้าคงเหลือรายการต่างๆ ของวัตถุดบิ ความคิดพืน้ ฐานของ JIT คือเพื่อลด
ขนาดของการสังซื
่ อ้ และเวลาเป็ นการตัดต้นทุนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสินค้า JIT ใช้ใน
ผูผ้ ลิตมากกว่าในผูค้ า้ ปลีก
7. การวางแผนความต้องการด้านวัตถุดบิ (Materials Requirement Planning [MRP])
เป็ นเทคนิคการวางแผนและควบคุมสินค้าคงเหลือ ได้แก่ช้นิ ส่วนย่อยที่ประกอบเป็ นสินค้า
สําเร็จรูปและส่วนประกอบอื่นๆ ทีใ่ ช้แปรรูปให้เป็ นสินค้าสําเร็จรูปและบริการ รวมทัง้ ทําหน้าที่
ประสานงานด้านการรับคําสังซื
่ อ้ การส่งมอบชิน้ ส่วนและส่วนประกอบอื่นๆ วิธนี ้ีจาํ เป็ นต้องนํา
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คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งมีเป็ นจํานวนมาก
เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
8. การควบคุมสินค้าคงเหลือด้านกายภาพ (Physical inventory control) เป็ นระบบการ
ตรวจนับรายการสินค้าคงเหลือ ด้วยการนับเป็ นหน่วย เช่น เป็ นชัน้ แกลลอน กล่อง ฯลฯ ด้วย
การใช้วธิ นี ้ีจะทําให้มคี วามถูกต้องมากยิง่ ขึน้ บางธุรกิจจะมีการหยุดประจําปี เพื่อตรวจนับสินค้า
คงเหลือ อีกวิธหี นึ่งคือการนับวงจร (Cycle counting) เป็ นการนับช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างในช่วงปี
บางธุรกิจอาจทําให้งา่ ยขึน้ โดยใช้คอมพิวเตอร์และบาร์โค้ต
แนวทางการควบคุม
ด้านคลังสิ นค้า
1. มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้าและการ
ส่งสินค้า
2. การรับจ่ายสินค้า เข้าหรือออกจากคลัง มีการอนุ มตั โิ ดยผูม้ อี าํ นาจ
2.1. การรับ/จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
- กําหนดพืน้ ทีแ่ ละสถานทีท่ จ่ี ดั เก็บสินค้าอย่างชัดเจน
- จัดเก็บสินค้าให้สามารถจ่ายสินค้าแบบ FIFO (FIRST IN FIRST OUT) จัดป้ายกํากับ
ห้ามจ่ายสินค้าทีม่ ปี ญั หา เช่น สินค้าชํารุด การจัดเก็บสินค้าคงเหลือจะแตกต่างออกไปตาม
ลักษณะสินค้า หลักสําคัญของการควบคุมก็คอื จะต้องมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในจํานวนสินค้านัน้
ๆ การจัดเก็บจะต้องมีวธิ กี ารทีด่ แี ละเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกในการจ่าย
สินค้าและรับสินค้า
- การตรวจรับสินค้ากับใบส่งของ บัญชีสนิ ค้า ทัง้ ชนิดและปริมาณ
2.2. การจ่ายสินค้าออกจากคลัง
- การนําสินค้าออกจากคลังต้องมีเอกสารอนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจทุกครัง้
- สินค้าทีต่ ดั จากบัญชีแล้วเพราะชํารุด ล้าสมัยเมื่อมีการนําออกนอกคลังสินค้าต้องมีการ
อนุ มตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเช่นเดียวกับสินค้าปกติ
- สินค้าทีร่ บั คืนจากลูกค้าต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจ
3. การควบคุมสินค้าคงเหลือในคลัง
- มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยูเ่ ป็ นประจําและสมํ่าเสมอ
- มีมาตรการทีท่ าํ ให้แน่ใจว่าการตรวจนับสินค้านัน้ ถูกต้อง
- มีการทํารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลทีไ่ ด้จากการนับกับบัญชีคุมสินค้า และมีการ
อนุมตั โิ ดยผูร้ บั ผิดชอบก่อนปรับปรุงบัญชี
- มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าทีเ่ คลื่อนไหว สินค้าล้าสมัย และสินค้าขาดบัญชี
- จัดทําประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าทีอ่ ยูใ่ นคลัง
4. มีการทดสอบคุณภาพตามข้อกําหนดในใบสังซื
่ อ้ หรือสัญญาซือ้ ขาย
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ด้านการบัญชี
1. การบันทึกบัญชีรบั จ่ายสินค้าถูกต้องทันเวลา
2. การตรวจนับทุกครัง้ มีการเปรียบเทียบกับยอดบัญชีและหาสาเหตุของผลแตกต่าง
3. การปรับปรุงบัญชีสนิ ค้าอนุมตั โิ ดยผูม้ อี าํ นาจ
4. มีมาตรการทีท่ าํ ให้แน่ใจว่าสินค้าคงเหลือได้บนั ทึกตามงวดบัญชีทถ่ี ูกต้อง
5. มีการสอบทานการคํานวณราคาสินค้าคงเหลือกับเอกสารต้นทุน
6. โครงสร้างการคิดต้นทุนสอดคล้องและเป็ นไปตามระบบขัน้ ตอนการผลิต
7. มีการจัดทํารายงานสินค้าทีไ่ ม่เคลื่อนไหวเสนอผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามแก้ไข
8. การตัง้ สํารองเผื่อสินค้าล้าสมัยเคลื่อนไหวช้ามีหลักเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมและมีการสอบ
ทานความเพียงพอของสํารองดังกล่าว
9. มีการสอบทานการตีราคาสินค้า โดยเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้ากับราคาสุทธิทค่ี าด
ว่าจะขายได้ และพิจารณาว่าจะต้องตัง้ สํารองสําหรับผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ หรือไม่
10. ยอดคงเหลือตามงบกระทบยอดสินค้าคงเหลือตรงกับบัญชีคุมยอดในบัญชีแยก
ประเภทและมีการสอบทานติดตามหาสาเหตุรายการกระทบยอด (ถ้ามี)ทีป่ รับยอดรวมบัญชียอ่ ย
ให้ตรงกับบัญชีคุม
ด้านการขาย
1. มีการรับคําสังซื
่ อ้ จากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยสินค้าตามเอกสารการขายทุกฉบับ
3. การจัดส่งสินค้าและการควบคุมใบส่งสินค้า
- จัดทําโดยพนักงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการส่งของ การบันทึกบัญชีลกู หนี้
- มีการตรวจสอบเปรียบเทียบใบสังซื
่ อ้ ของลูกค้ากับใบส่งของ
- มีลายมือลงนามลูกค้าเพือ่ เป็ นหลักฐานในการรับสินค้าและการเก็บเงิน
- เมือ่ มีการยกเลิกใบส่งสินค้า จะต้องเก็บสําเนาทุกฉบับไว้ดว้ ยกัน
4. ใบกํากับสินค้า (ใบแจ้งหนี้)
- มีการควบคุมและเรียงลํา ดับเลขทีใ่ บกํา กับสินค้าโดยส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
- มีการสอบยัน และเปรียบเทียบกับใบส่งสินค้าทัง้ ชนิดและปริมาณสินค้า
- มีการตรวจสอบราคาในใบกํากับสินค้ากับเอกสารอนุมตั ริ าคาขาย
- มีการสอบทานการคํานวณ

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
ในส่วนนี้จะกล่าวขัน้ ตอนในการศึกษาและผลการศึกษาของบริษทั ตัวอย่างทีไ่ ด้มกี ารเก็บ
ข้อมูลและทําการวิเคราะห์ปญั หา จากนัน้ จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาและเก็บผลการ
ดําเนินงานหลังการแก้ไขและสรุปผลการแก้ไข ซึง่ สามารถระบุถงึ รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวิธกี ารศึกษาได้ดงั นี้
3.1 ระเบียบวิ ธีการศึกษาการจัดการคลังสิ นค้า
- ศึกษาภาพรวมและข้อมูลเบือ้ งต้นขององค์กร
- ระบุปญั หาหลักทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กรทีจ่ ะนํ าเสนอแนวทางในการแก้ไข เช่น การศึกษา
ขัน้ ตอนการจัดเก็บในปจั จุบนั , การทํางานมีความล่าช้าในการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าใช้
เวลานานมากเกินไปเป็ นเหตุทําให้กระบวนการอื่น ๆ ล่าช้าตามไปด้วย, การสังซื
่ อ้ สินค้าเข้ามา
เกินความต้องการใช้เนื่องจากไม่ได้มกี ารตรวจสอบสินค้าทีม่ อี ยูใ่ นคลังสินค้าเป็ นประจํา
- ศึกษารายละเอียดและขัน้ ตอนการทํางานด้านการจัดการคลังสินค้า
- เก็บข้อมูลการดําเนินงาน เช่น สภาพปจั จุบนั ของคลังสินค้าโดยรวม, ระยะเวลาเฉลีย่ ใน
การเบิกสินค้าแต่ละครัง้ , ความผิดพลาดในการหยิบสินค้ามาผิดชนิด เป็ นต้น
- วิเคราะห์สาเหตุของปญั หาทีเ่ กิดขึน้
- นําเสนอแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า เช่น การวางแผนการจัด
Lay Out คลังสินค้าใหม่, การจัดลําดับขัน้ ตอนการดําเนินงานใหม่, การตัง้ รหัสสินค้าใหม่
3.2 ปัญหาและการวิ เคราะห์ปัญหา
3.2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร
่
3.2.1.1 ข้อมูลทัวไป
บริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด เป็ นตัวแทนในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียว (Distributor)
เพื่อจําหน่ ายคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมทุกชนิด ภายใต้
เครื่องหมายการค้ายีห่ อ้ IEI จากบริษทั IEI TECHNOLOGY CORP. ทีป่ ระเทศใต้หวัน มี
สํานักงานตัง้ อยูท่ ก่ี รุงเทพเพียงทีเ่ ดียว
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3.2.1.2 ขอบเขตการให้บริ การของบริ ษทั
สินค้าทีท่ างบริษทั ได้ทาํ การจําหน่ายโดยแบ่งเป็ นกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้คอื
- System Integration จัดตัง้ (Set up) ระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ, บริการหลังการขาย,
ให้คาํ ปรึกษาทางด้านเทคนิค
- Industrial Computer คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นคอมพิวเตอร์
แบบทีส่ ามารถทนความร้อนจัดได้ ทนความเย็นจัดได้ รวมไปถึงเป็ นคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถเปิดใช้งานในโรงงานได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
- Wireless Communication อุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ตัวสัญญาณไวร์เลสแบบไร้สายทุก
ชนิด ทัง้ แบบระยะใกล้ ไกล จะติดในบริษทั โรงงาน องค์กรต่าง ๆ หรือแม้กระทัง่
สถานศึกษา ฯลฯ
- งานซ่อมสินค้าหลังจากการขาย ทัง้ อยูใ่ นประกันและนอกการรับประกัน
- ให้บริการขนส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า
3.2.1.3 กลุ่มลูกค้าขององค์กร
กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นโรงงาน หรือหน่ วยงาน
ราชการต่างๆ เนื่องจากสินค้าทีท่ างบริษทั ทําการจําหน่าย เป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ทีท่ นทานต่อสภาพอากาศและสามารถเปิ ดทํางานได้ตลอด 24 ชม. ดังนัน้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จงึ
ต้องการใช้ทงั ้ ระบบ ซึ่งทําให้บริษทั จะได้ฐานลูกค้าทีม่ นคง
ั ่ และลูกค้าเหล่านี้กจ็ ะมีการกระจาย
ข่าวและแนะนํ าลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้กบั บริษัท ซึ่งทําให้บริษัทมีการขยายฐานลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.1.4 ลักษณะคลังสิ นค้าและโครงสร้างของส่วนงานคลัง
คลังสินค้าของบริษทั เป็ นคลังสินค้าส่วนบุคคล (Private Warehousing) ทําการจัดเก็บ
พัสดุคงคลังประเภทอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อใช้สาํ หรับงานขายและงานซ่อม
ของลูกค้าและเนื่องจากบริษทั ดําเนินธุรกิจประเภทนี้ ทําให้ประเภทพัสดุคงคลังของบริษทั จึงเป็ น
สินค้าสําเร็จรูป (Finished Goods) เมือ่ เทียบกับอุตสาหกรรมการผลิต
เนื่องด้วยบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส เป็ นบริษทั ขายคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ดัง้ นัน้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่จี ะนํ าออกขายให้กบั ลูกค้าจึงเป็ นเครื่องที่ประกอบขึ้นเกือบจะทัง้ หมด ยกเว้น
สินค้าทีเ่ ป็ น Embedded System ซึง่ จะไม่ตอ้ งประกอบเนื่องจากเป็ นรุน่ ทีท่ าํ ออกตัว Spec ของ
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เครื่องจะจัดทํามาเพื่อกิจกรรมนัน้ ๆ โดยเฉพาะ โดยการแยกประเภทของสินค้าทีจ่ ดั เก็บในคลัง
จะแยกตามกลุ่มและการใช้งานได้ดงั นี้
1. กลุ่มสินค้าปกติ (Embedded System) สินค้ากลุ่มนี้เป็ นสินค้าทีไ่ ม่ตอ้ งนํามาประกอบ
อีกครัง้ เพื่อส่งของเนื่องจากตัวเครื่องทํามาเป็ นรุ่น ๆ แล้วมีคุณสมบัตติ ายตัวอยู่แล้วไม่จําเป็ น
จะต้องจัดหาซือ้ อะไหล่ในประเทศเพื่อนํามาประกอบอีก จึงทําให้สนิ ค้าในกลุ่มนี้มรี าคาค่อนข้าง
สูง เพราะจะเป็ นสินค้าทีน่ ําเข้ามาจากต่างประเทศทัง้ สิน้
2. กลุ่มสินค้าประกอบ (Industrial Computer) กลุ่มนี้จะต้องมีการหาซือ้ อะไหล่ใน
ประเทศเพื่อ นํ า มาประกอบเครื่อ งคอมพิว เตอร์เ พื่อส่ง ให้กบั ลูก ค้า เช่น ตู้ Rack เราสังจาก
่
ต่างประเทศเนื่องจากจะต้องนํ ามาใช้งานในโรงงานต้องใช้ตู้ Rack ทีท่ นทานและข็งแรง แต่
ตัวเครือ่ งคอมพิวเตอร์จะต้องมีการซือ้ จากในประเทศเพือ่ นํามาประกอบอีกด้วย
3. กลุ่มสินค้าซ่อม คือ จะเป็ นสินค้าทีล่ ูกค้าส่งมาให้เพื่อการส่งไปซ่อมยังต่างประเทศอีก
ทอดหนึ่ ง และอะไหล่ ต่ า ง ๆ ที่ไ ด้ ซ่ อ มกลับ มาจากต่ า งประเทศ ก็ จ ะจัด เก็บ ไว้ใ น Stock
เช่นเดียวกัน
4. กลุ่มสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าทีล่ ูกค้าได้ยมื ไปทดลองใช้ รวมไปถึงเครื่องทีไ่ ว้สาํ หรับ
สํารองให้ลกู ค้าเมือ่ มีการเสียในขณะทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ยงั อยูใ่ นประกัน ทําให้ทางบริษทั จะต้อง
ดูแลลูกค้าโดยการมีเครื่องสํารองให้ลูกค้าได้ใช้ก่อน หรืออาจจะเป็ นสินค้ารุ่นใหม่ท่เี ราเอาไว้
สําหรับให้ลกู ค้าได้ทดลองใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการสังซื
่ อ้ สินค้ากับทางบริษทั เป็ นต้น
คลังสินค้าของบริษทั จึงเป็ นคลังสินค้าที่ใช้สําหรับเก็บชิ้นส่วนอะไหล่อเิ ลคทรอนิคส์ของ
คอมพิวเตอร์ ด้วยลักษณะของการขายทัง้ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทห่ี ลากหลายประเภท
ทําให้การจัดการชิน้ ส่วนอะไหล่ภายในคลังจึงมีความสําคัญมาก อีกทัง้ บริษทั ยังมีการบริการหลัง
การขายเรื่องสินค้าส่งซ่อม หรือการทดลองยืมใช้สนิ ค้า แต่คลังสินค้ามีท่เี ดียวทําให้ต้องแยก
สําหรับสินค้าทุกประเภทนี้ ดังนัน้ ส่วนงานคงคลังจึงจําเป็ นต้องเตรียมระบบการจัดการทีด่ ี มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถปิ ดงานซ่อมและส่งมอบงานให้ลูกค้า
ได้ตามกําหนด จากการศึกษาการดําเนินการจัดการส่วนงานคงคลังของบริษทั พบปญั หาที่
เกิดขึน้
3.2.2 ปัญหาและผลกระทบของปัญหา
จากประสบการณ์ทาํ งานในส่วนของคลังสินค้า ประกอบกับข้อมูลในบริษทั พบว่าปญั หาที่
เกิดขึน้ ในองค์กรทีส่ าํ คัญคือ ปญั หาทางด้านการจัดการคลังสินค้ามีของในคลังสินค้าไม่แน่ นอน
ไม่สามารถตรวจสอบจํานวนสินค้าทัง้ หมดที่แท้จริงได้ และการเบิกสินค้าใช้เวลาการหาสินค้า
นาน ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั รูปนี้
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ภาพที่ 3.1 แสดงปญั หาและผลกระทบของปญั หา
3.2.2.1 ปัญหาในส่วนของสิ นค้าที่มีอยู่ในคลังและในระบบไม่ตรงกัน
ปญั หาในคลังสินค้าที่องค์กรประสบอยู่ในปจั จุบนั ได้แก่ ปญั หาการขาดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ซึง่ ประกอบไปด้วยส่วนทีส่ าํ คัญ 2 ส่วนคือ
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1) ปญั หายอดสินค้าจริงกับสินค้าในระบบไม่ตรงกัน

แผนภูมทิ ่ี 3.1 แสดงแผนภูมยิ อดสินค้าไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริง

ภาพที่ 3.2 แสดงยอดสินค้าทีไ่ ม่ตรงกันแบบตาราง
จากแผนภูมทิ ่ี 3.1 จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลีย่ 5 เดือนทีผ่ า่ นมาอัตราการผิดพลาดมีถงึ 46.14%
บางเดือนยอดสินค้าในระบบบอกว่ามีของมากกว่าสินค้าจริงทําให้เมื่อมีคําสังซื
่ ้อจากลูกค้าถ้า
ตรวจสอบในระบบจะพบว่ามีของอยู่จํานวนหนึ่งจึงไม่เกิดการสังซื
่ ้อ แต่เมื่อเวลาเบิกของจริง
ของทีต่ อ้ งการกลับไม่มี ทําให้เสียเวลาในการสังซื
่ อ้ มากขึน้ ไปอีก เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
หรือในระบบตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มสี นิ ค้าทีต่ อ้ งการ เกิดการสังซื
่ อ้ มาใหม่แต่เมื่อไปตรวจสอบ
สินค้าจริงในคลังสินค้าพบว่ามีสนิ ค้าที่ต้องการ สินค้าที่สงมาใหม่
ั่
ก็เกินความต้องการ ถ้าไม่มี
คําสังซื
่ อ้ ในสินค้าตัวนี้อกี ก็จะเกิดเป็ นสินค้าค้างสต๊อคได้
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- ผลกระทบจากยอดสินค้าไม่ตรงกันกับระบบ
ความล่าช้าในกระบวนการทํางาน : เนื่องจากการประกอบสินค้าไม่เป็ นไปตามเวลาที่
กําหนด ทําให้เกิดการเสียเวลาในการทํางานหลายขัน้ ตอน ต้องสังสิ
่ นค้าเข้ามาใหม่อีกครัง้
ระยะเวลาในการสังสิ
่ นค้าก็ตอ้ งล่าช้าออกไปอีก เสียเวลาในการทํางานมากขึน้

ภาพที่ 3.3 แสดงขัน้ ตอนการสังซื
่ อ้ และระยะเวลาของขัน้ ตอนการสังซื
่ อ้
การขาดประสิทธิภาพในการทํางาน : ทําให้เกิดความผิดพลาดสูงและก่อให้เกิดผลกระทบ
กับขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับกระบวนการอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากในขัน้ ตอนการทํางานของ
กระบวนการไม่ชดั เจน ไม่มกี ารตรวจสอบและตรวจนับอย่างเป็ นประจํา
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ยอดสินค้ามีมากหรือน้ อยเกินไป : ทําให้เกิดสินค้าคงคลังมากขึน้ เนื่องจากไม่มกี าร
ตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็ นประจํา เกิดสินค้าค้างสต๊อคมากขึน้
2) ปญั หาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ใช้เวลาใน
การหาสินค้านานเกินไป
ปญั หาการขาดประสิทธิภาพที่สําคัญและพบบ่อยครัง้ ในกระบวนการเบิกสินค้าออกจาก
คลังสินค้าคือ การเกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในกระบวนการเบิกสินค้า โดยจากข้อมูลที่
ได้มกี ารบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นปี 2555 พบว่า ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มีดงั แสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงปญั หาทีพ่ บในกระบวนการเบิกสินค้าออกจากคลัง
จํานวนครัง้ /ปี ทีพ่ บในปี พ.ศ. 2555
ปญั หาทีพ่ บ
เจ้าหน้าทีห่ าสินค้าไม่พบ

96 ครัง้

หยิบสินค้ามาผิด

18 ครัง้

เก็บสินค้า Lot เดียวกันไว้หลายตําแหน่ง 25 ครัง้
เวลาในการเบิกสินค้าออกจากคลัง

24 นาที/ครัง้

ปญั หาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ซึ่งทําให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการเบิกสินค้า สามารถอธิบายได้ดงั นี้ หลังจากการเก็บรักษาสินค้าเข้าใน
ตําแหน่ งที่ระบุแล้ว ในภายหลังเกิดการโยกย้ายตําแหน่ งของสินค้า โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องตรงกัน เมื่อต้องการ Pick จึงหาสินค้าไม่พบ และต้องเสียเวลาในการหาสินค้านาน รวม
ไปถึง ขัน้ ตอนการทํางานของกระบวนการไม่ชดั เจน ไม่ได้มกี ารออกแบบพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เป็ น
สัดส่วน ทําให้การจ้ดเก็บสินค้าไม่เป็ นที่ ซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องทําให้กระบวนการเบิกสินค้า เพราะ
ทําให้เมื่อมีการเบิกสินค้า ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการหาสินค้านาน รวมไปถึงการไม่มกี าร
กําหนดรหัสสินค้าอย่างชัดเจนอีกด้วย
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3) ผลกระทบในกระบวนการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า
ั หาในด้า นกระบวนการเบิก สิน ค้า ออกจากคลัง สิน ค้า ที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง ก่ อ ให้เ กิด
จากป ญ
ผลกระทบกับกระบวนการคือ
ความล่าช้าในกระบวนการ : จากผลกระทบของการรับสินค้าทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผล
มายัง กระบวนการเบิก สิน ค้า ทํา ให้เ กิด ความล่ า ช้า ในกระบวนการ เนื่ อ งจากเจ้า หน้ า ที่ใ น
คลังสินค้าหาสินค้าทีต่ อ้ งการไม่พบเพราะมีการวางผิดตําแหน่ งซึง่ ไม่ตรงกันในแต่ละครัง้ และมี
การจัด วางไม่เ ป็ น ที่ และเจ้า หน้ า ที่ค ลัง สิน ค้า ต้อ งมีก ารตรวจสอบสิน ค้า อีก ครัง้ หลัง จากที่
เจ้าหน้าทีพ่ บสินค้าแล้ว เพราะไม่สามารถสรุปได้ว่าสินค้าทีพ่ บคือสินค้าทีต่ อ้ งการใช่หรือไม่ ทํา
ให้ตอ้ งเสียเวลาในกระบวนการนี้มาก
ผลกระทบกับกระบวนการทํางานในส่วนอื่น ๆ : ในส่วนของกระบวนการเบิกสินค้า หากมี
การเบิกสินค้าล่าช้า จะทําให้กระบวนการนํ าไปประกอบหรือนํ าไปทดสอบทางช่างนัน้ ยิง่ เกิด
ความล่าช้าตามไปด้วย เพราะเจ้าหน้าทีม่ จี ํากัด ต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการตรวจสอบและ
หาสินค้าทีอ่ ยูใ่ นคลังสินค้า
3.2.3 การวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาก่อนการปรับปรุงดังรูปภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3.4 แสดงการวิเคราะห์ปญั หาและสาเหตุทเ่ี กิดขึน้ ในคลังสินค้า
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ในส่วนของคลังสินค้ามีปญั หาหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในส่วนงานของด้านคลังสินค้าจากกระบวนการทํางานยอด
สินค้าจริงกับในระบบไม่ตรงกัน ซึ่งในคลังสินค้าไม่ได้มกี ารแบ่งการจัดลําดับความสําคัญของ
สินค้าอย่างชัดเจนในจํานวนสินค้าทัง้ หมด 1,153 รายการคิดเป็ นจํานวนทัง้ หมด 4,377 SKU
รวมไปถึงพนักงานยังปฏิบตั งิ านตามความเคยชินแบบเดิม ๆ คือเมื่อมีการเบิกของไม่มกี ารจด
บันทึกในการเบิก หรือบางครัง้ มาจดตามย้อนหลังซึ่งทําให้จํานวนทีเ่ บิกสินค้าไปไม่ตรงกันกับ
ระบบ เกิดความผิดพลาดทําให้เกิดความยากต่อการบันทึกลงระบบตามมา จึงเป็ นสาเหตุให้
จํา นวนของในระบบกับ จํา นวนสิน ค้า ที่มีอ ยู่จ ริง ไม่ต รงกัน ทํา ให้เ กิด การรับ ข้อมูล ผิด พลาด
เนื่องจากเจ้าหน้าทีท่ ส่ี งงาน
ั่
(เจ้าของงาน) จะไม่ทราบจํานวนของสินค้าทีแ่ ท้จริง ทําให้ตอ้ งเริม่
การสังซื
่ อ้ ใหม่เป็ นการเสียเวลาโดยสูญเปล่าในการรอคอยสินค้า
ส่วนที่ 2 ปญั หาเกิดจากการเบิกสินค้าใช้เวลาในการหาสินค้านานเกินไป คือในคลังสินค้า
ไม่ได้มกี ารแบ่งทีเ่ ก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน โดยในปจั จุบนั สินค้าทีเ่ ข้ามาใน
คลังสินค้า เจ้าหน้าทีร่ บั สินค้าจะวางสินค้าในจุดต่าง ๆ ทีว่ ่างอยู่ ไม่ได้มกี ารแบ่งขอบเขตทีเ่ ก็บ
สินค้าอย่างชัดเจนตามประเภทของสินค้าและการหมุนของสินค้า ซึง่ ก่อให้เกิดปญั หาคือ ในการ
เบิกสินค้าแต่ละครัง้ ใช้เวลาในการค้นหาสินค้านานและค้นหาไม่พบเนื่องจากคลังสินค้าทีเ่ ป็ นอยู่
นัน้ การจัดไม่ได้เอือ้ ต่อการมองเห็น เป็ นผลกระทบไปถึงความล่าช้าในกระบวนการอื่น ๆ ต่อไป
คือเกิดการเสียเวลามากยิง่ ขึน้ การขาดการจัดการทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าได้
อย่างเต็มที่
3.2.4 การวิ เคราะห์ระบบการทํางานในปัจจุบนั
ในส่วนนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ระบบการทํางานในปจั จุบนั เพื่อนํ าผลทีไ่ ด้ไปประกอบการ
ั หาที่เ กิ ด ขึ้น ต่ อ ไป โดยในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การอธิ บ าย
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขป ญ
กระบวนการทํางานในส่วนของคลังสินค้า ทัง้ ในกระบวนการรับสินค้าเข้าและการเบิกสินค้า รวม
ไปถึงกระบวนการในการจัดการผัง Lay Out คลังสินค้าใหม่ ดังนี้
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3.2.4.1 ขัน้ ตอนการทํางานของคลังสิ นค้า (กระบวนการรับสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า)
สามารถเขียนอธิบายได้ดงั แผนภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 แสดงการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
จากแผนภาพที่ 3.5 สามารถอธิบายขัน้ ตอนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าเพิม่ เติมได้ ดังนี้
1. แผนกคลังสินค้าได้รบั เอกสารการแจ้งงานจากเจ้าของงานให้รบั สินค้า
2. เมือ่ สินค้ามาถึงทีค่ ลังสินค้า เจ้าหน้าทีจ่ ะทําการรับสินค้าเข้าคลัง ตรวจนับเอกสารและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าก่อนจัดเก็บ
3. จัดเก็บสินค้าพร้อมทัง้ ดูแลรักษาสินค้าทีอ่ ยูใ่ นคลัง และจัดเก็บเอกสารการรับสินค้า
4. เก็บสําเนาเอกสารไว้สาํ หรับเจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า และส่งเอกสารตัวจริงคืนเจ้าของงาน
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3.2.4.2
คลังสิ นค้า)

ขัน้ ตอนการทํางานของคลังสิ นค้า (กระบวนการเบิ กสิ นค้าออกจาก

ภาพที่ 3.6 แสดงขัน้ ตอนการทํางานของคลังสินค้า
จากรูปภาพที่ 3.6 จะเห็นได้วา่ ขัน้ ตอนการทํางานของคลังสินค้านัน้ จะเห็นว่าใน
กระบวนการเบิกสินค้าไม่ได้มกี ารเขียนใบเบิกสินค้าไว้เป็ นหลักฐานในการเบิกสินค้าดังนัน้ เมือ่ มี
การลงบันทึกในโปรแกรมว่าสินค้าใดเอาใช้ในงานใดจึงไม่สามารถทราบได้ทงั ้ หมดเป็ นเหตุทาํ ให้
เกิดยอดสินค้าในระบบกับจํานวนจริงไม่เท่ากัน เป็ นต้น
3.3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
3.3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงวิ ธีและขัน้ ตอนการทํางานใหม่
สําหรับแนวทางนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการศึกษาขัน้ ตอนการทํางานที่องค์กรใช้อยู่ในปจั จุบนั ซึ่ง
แสดงได้ดงั ภาพที่ 3.5 และ 3.6 ในส่วนของขัน้ ตอนการทํางานของคลังสินค้าทัง้ กระบวนการรับ
สินค้าและเบิกสินค้า
จากภาพที่ 3.5
และ 3.6 พบว่าปญั หาที่พบ เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของกระบวนการรับสินค้าในขัน้ ตอนที่ 7 ซึง่ ส่งผลกระทบดังนี้
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ขัน้ ตอนที่ 7 การจัดเก็บสินค้าในกระบวนการรับสินค้า : ทําให้เกิดผลกระทบกับการทํางาน
ในขัน้ ตอนอื่น ๆ คือทําให้กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าต้องใช้เวลานานไปด้วย
เนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียเวลาในการค้นหาสินค้าเป็ น
เวลานาน รวมไปถึงการใช้ระยะทางสําหรับการ Pick สินค้าที่ไม่ได้จดั เก็บตามพืน้ ที่ท่เี ป็ น
หมวดหมู่ ทําให้ระยะทางในการ Pick สินค้ามากตามไปด้วยเช่นกัน
และในขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 เรื่องของใบเบิกสินค้าจะเห็นได้ว่าไม่มกี ารจดบันทึกใบเบิก
สินค้าเกิดขึน้ เป็ นเหตุเนื่องมาจากรหัสสินค้าทีไ่ ม่มกี ารกําหนดให้ตรงกันอย่างเป็ นทางการชัดเจน
ดังนัน้ จึงเกิดการสับสนในเรื่องของรหัสสินค้าและตําแหน่งจัดเก็บเกิดขึน้ ผลก็คอื ทําให้เกิดความ
ผิดพลาดจากการสังสิ
่ นค้า เนื่องจากการให้รายละเอียดสินค้ากับรายการสินค้าที่มอี ยู่จริง ณ
ขณะนัน้ ไม่ตรงกัน
ดังนัน้ จึงได้นําเสนอแนวทางเพือ่ ปรับปรุงการดําเนินงานใหม่ดงั แผนภาพที่ 3.7 และ 3.8

ภาพที่ 3.7 แสดงขัน้ ตอนการทํางานใหม่ในกระบวนการรับสินค้า
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ภาพที่ 3.8 แสดงขัน้ ตอนการทํางานใหม่ในกระบวนการเบิกสินค้า
จากขัน้ ตอนการดําเนินงานใหม่น้ีจะเริม่ ตัง้ แต่ลูกค้าเปิ ดใบ Purchase Order มาแจ้งความ
ต้องการกับทาง Sales เมื่อ Sales ได้ตรวจสอบใบ PO เรียบร้อยแล้วจะทําการเปิ ดงานเป็ นใบ
Work Order มาให้กบั ทางช่างเพื่อทีท่ างด้านช่างจะต้องจัดเตรียมรายการอะไหล่ทงั ้ หมดที่
จะต้องใช้จากนัน้ ทางด้านช่างเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะเปิ ดเป็ นใบเบิกสินค้าไปให้
ฝา่ ยคลังสินค้า ทางพนักงานฝา่ ยคลังสินค้าก็จะทําการตรวจสอบจํานวนและเบิกสินค้าตามทีช่ ่าง
ต้องการและจะสามารถทราบได้เลยว่าเบิกไปใช้สาํ หรับงาน Project อะไร เมื่อมีการนําไปบันทึก
ลงในระบบก็จะแม่นยํามากยิง่ ขึน้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็ นหลักฐานทัง้ หมดเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ ในเรื่องของยอดสินค้าจริงกับยอดในระบบไม่ถูกต้องตรงกัน จากนัน้ ก็จะ
เป็ นกระบวนการแจ้งวันส่งของให้กบั ลูกค้าและไปส่งของ จากกระบวนการใหม่น้ีจะแตกต่างจาก
ขัน้ ตอนเก่าทีเ่ ห็นได้ชดั เลยคือมีใบเบิกสินค้า ใบ Work Order มีการบันทึกลงในโปรแกรมเลย
เพื่องานทีเ่ ป็ นระบบมากขึน้ และในการเบิกแต่ละครัง้ หรือการเปิ ดงานแต่ละครัง้ ก็จะมีหลักฐาน
เมือ่ งานเกิดมีปญั หาเราก็จะใช้เอกสารเหล่านี้ไปอ้างอิงและตรวจสอบได้ เป็ นต้น
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ภาพที่ 3.9 รูปภาพแสดงใบฟอร์มใบเบิกสินค้า
ั หาและเพิ่ม
จากภาพที่ 3.8 และ 3.9 วิธี ก ารดํ า เนิ น งานที่นํ า เสนอสามารถลดป ญ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับวิธกี ารดําเนินงานแบบเดิมได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบกระบวนการทํางานแบบเดิมและแบบใหม่
วิธกี ารใหม่
วิธกี ารเดิม
เวลาในการรับสินค้า
25-30 นาที / Shipment
ไม่เกิน 15 นาที/Shipment
ความผิดพลาด
27 ครัง้ /ปี หรือ 6.75 ครัง้ /ไตร ไม่เกิน 2 ครัง้ / ไตรมาส
มาส
จากตารางที่ 3.2 ซึง่ แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างวิธกี ารดําเนินงานแบบเดิมและแบบ
ใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิธีการแบบใหม่น้ี ได้มาจากข้อมูลจริงที่ได้ทําการทดลอง
ดําเนินงานตามขัน้ ตอนการทํางานแบบใหม่เป็ นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากดําเนินการแก้ไข
ตามวิธดี าํ เนินการใหม่แล้วระยะเวลาในการดําเนินงานลดลง ความผิดพลาดลดลง ซึง่ ผลจากการ
เปรียบเทียบการดําเนินงานตามตารางที่ 3.2 ข้างต้นนัน้ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไข
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กระบวนการได้ดงั แผนภาพที่ 3.8 และ 3.9 ซึ่งอธิบายกระบวนการในส่วนทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง
และเพิม่ เติมได้ดงั นี้
จากภาพที่ 3.7 ในขัน้ ตอนการจัดเก็บสินค้า จัดให้มกี ารเปลีย่ นตําแหน่งการจัดเก็บ โดย
จัดแบ่งตําแหน่ งการจัดเก็บสินค้าให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ และจัดทําข้อมูลทีแ่ สดงความเคลื่อนไหวของ
สินค้า เพื่อดูว่า สินค้าใดที่มกี ารหมุนเร็ว เพื่อจัดแบ่งเขตสินค้าได้อย่างถูกต้องและเป็ นการจัด
เกรดของสินค้า การจัดกลุ่มความสําคัญของสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคลังสินค้านัน้ ทําเพื่อให้
ทราบว่า วัสดุอะไหล่รายการใดสําคัญต่อการเบิกใช้ในการเข้ารับบริการของลูกค้าที่เข้ามารับ
บริการ จะได้กําหนดปริมาณสํารองคลังของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละรายการให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ และเพือ่ กําหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสม เป็ น
การลดเวลาในการตรวจนับ เกิดความเทีย่ งตรงและแม่นยําในการตรวจนับโดยจัดแบ่งประเภท
สินค้าออกเป็ น 3 ประเภทตามเกรด A, B และ C ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.3 แสดงการจัดประเภทสินค้าทีแ่ บ่งเกรดตามระยะเวลาการหมุนของสินค้า
ระดับสินค้า
ประเภทสินค้า
ระยะการเคลื่อนไหว
สินค้าประเภท A

สินค้ากลุ่มที่ 1 และ 2

2-3 ครัง้ / สัปดาห์

สินค้าประเภท B

สินค้ากลุ่มที่ 3

2-3 สัปดาห์ / ครัง้

สินค้าประเภท C

สินค้ากลุ่มที่ 4

1-3 เดือน / ครัง้

สินค้าประเภท A เป็ นสินค้าในส่วนของกลุ่มที่ 1 คือสินค้าปกติ เป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
สังซื
่ ้อเข้ามาแล้วสามารถขายได้เลย โดยทีไ่ ม่ต้องมีการประกอบเครื่องและในส่วนของกลุ่มที่ 2
คือสินค้ากลุ่มของการประกอบเครื่อง ซึ่งจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่นื ๆ เช่น CPU, RAM,
HARDDISK ซึง่ จะประกอบตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน จะจัดเป็ นสินค้าประเภท A
เนื่องจากสินค้าสองกลุ่มนี้มอี ตั ราการหมุนเท่า ๆ กันคือ 2-3 ครัง้ /สัปดาห์มคี วามหมุนเวียนบ่อย
จะต้องมีการตรวจนับและติดตามผลอยู่เสมอ สินค้าจะต้องมีสํารองคลังตลอด เนื่องจากเป็ น
สินค้าทีม่ กี ารขายตลอด จึงต้องมีการติดตามและสังซื
่ อ้ สํารองอยูเ่ สมอ
สินค้าประเภท B เป็ นสินค้าในส่วนของกลุ่มที่ 3 คือสินค้าซ่อมซึง่ การซ่อมสินค้าของทาง
บริษทั ต้องใช้อะไหล่ต่าง ๆในการซ่อมจะเป็ นสินค้าจําพวก Board Inverter, Sensor หน้าจอ
ทัชสกรีน, สายเคเบิลต่าง ๆ แต่งานซ่อมนี้จะมี 2-3 สัปดาห์ต่อครัง้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็ น
สินค้าทีห่ มดประกันหรือเป็ นสินค้าทีซ่ อ้ื ไปนานมากแล้วจนถึงอายุการใช้งานของเครื่อง จึงทําให้
สินค้าหมุนไม่ไวเหมือนสินค้าในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทําการตรวจนับทุกสองเดือน การ
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สํารองคลัง การสังซื
่ อ้ นัน้ จะอยูท่ ่ี 1 เดือนต่อ 1 ครัง้ เนื่องจากเป็ นงานทีม่ ไี ม่มากไม่จาํ เป็ นต้องมี
การสํารองคลังอยูเ่ สมอ
สินค้าประเภท C เป็ นสินค้าในส่วนของกลุ่มที่ 4 คือสินค้าจําพวกของยืม ของทดลองใช้
่ อ้ หรือลูกค้าทีส่ ง่ เครื่องมาซ่อมแต่เครื่อง
โดยจะเป็ นอุปกรณ์ทล่ี ูกค้าขอยืมทดลองใช้ก่อนการสังซื
นัน้ ยังมีประกันอยูก่ จ็ ะใช้สนิ ค้าในกลุ่มนี้ให้ลกู ค้าใช้แทนไปก่อน ประเภทของสินค้าก็จะเป็ นสินค้า
บางชนิดแล้วแต่กรณีตามประเภทสินค้าในกลุ่ม A และ B แต่นาน ๆ ครัง้ จะมีกรณีแบบนี้ มีการ
หมุนเพียง 1-3 เดือนต่อครัง้ จึงจัดลําดับความสําคัญเป็ นกลุ่ม C มีการตรวจนับทุกสามเดือนจึง
จะมีการพิจารณาสังซื
่ อ้
3.3.2 แนวทางที่ 2 การตัง้ รหัสสิ นค้าใหม่
การตัง้ รหัสของวัตถุดบิ เพื่อให้สะดวกในการจัดหมวดหมู่ ซึง่ วัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นคลังสินค้า มี
จํานวนทัง้ สิน้ 1,158 รายการ โดยมีหลักและรายละเอียดในการตัง้ รหัสสินค้าดังต่อไปนี้
เกณฑ์การตัง้ รหัสสินค้า
• กลุม่ ของสินค้า ( แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม )
• ประเภทของสินค้า
• ชื่อของสินค้า
• ลําดับรุน่ ของสินค้า
• รหัสทุกชุดจะมีทงั ้ หมด 13-14 หลัก
• จะใช้ตวั เลขและตัวอักษรในการตัง้ รหัสสินค้า
• XX-AAA-BBBBB-YYY โดย
• XX = กลุ่มของสินค้า
• AAA = ประเภทของสินค้า
• BBBBB = ชื่อของสินค้า และ
• YYY = ลําดับของสินค้าในกลุ่ม เช่น EMMON000DM001
EM = กลุ่มสินค้าปกติ,
DM = ชื่อสินค้า DM

MON = MONITOR,
001 = รุน่ 150GS

31

ตัวอย่างการแยกกลุ่มสินค้าและวัตถุดบิ
ตารางที่ 3.4 แสดงการแยกประเภทและวัตถุดบิ ของแต่ละกลุ่มสินค้า

รายละเอียดสินค้ากลุ่มที่ 1 สินค้าปกติ (EMBEDDED SYSTEM)
ตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียดการตัง้ รหัสสินค้าประเภทที่ 1
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จากตารางที่ 3.5 ตัวอย่างเช่น สินค้าชื่อ UIBX (SYSTEM) นัน้ หมายความว่า UIBX เป็ น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์เซท (SYSTEM) ทีส่ ามารถใช้งานได้เลยไม่ตอ้ งประกอบใด ๆ ทัง้ สิน้ จึงจัด
อยูใ่ นกลุ่มสินค้าประเภท SYSTEM คือซือ้ มาขายไป ส่วนเครือ่ ง DM (MONITOR) นัน้ จะเป็ นจอ
Monitor ทีใ่ ช้ได้เลยเช่นเดียวกันไม่ตอ้ งนํามาประกอบใด ๆ จะใช้เดีย่ ว ๆ หรือนําไปใช้กบั เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์อกี ทีกไ็ ด้ จึงจัดอยูใ่ นกลุ่มสินค้าประเภท MONITOR
รายละเอียดสินค้ากลุ่มที่ 2 สินค้าประกอบ (COMPUTER SETS)
ตารางที่ 3.6 แสดงรายละเอียดการตัง้ รหัสสินค้าประเภทที่ 2

จากตารางที่ 3.6 ตัวอย่างเช่น สินค้าทีเ่ ป็ น RACK หมายถึงเป็ นตูค้ อมพิวเตอร์จงึ จัดอยูใ่ น
กลุ่มสินค้าประเภท CHASSIS ต้องนําอะไหล่ตวั อื่น ๆ มาประกอบเข้าไปอีกทีหนึ่ง เช่น IMBA
จะเป็ นชื่อรุน่ ของ MAINBOARD COMPUTER เป็ นอะไหล่ในการนําไปประกอบคอมพิวเตอร์อกี
ทีหนึ่ง จึงจัดอยูใ่ นกลุ่มสินค้าประกอบ เป็ นกลุ่มสินค้าประเภท MAINBOARD
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รายละเอียดสินค้ากลุ่มที่ 3 สินค้าอะไหล่เพือ่ ซ่อม (Spare Part)
ตารางที่ 3.7 แสดงรายละเอียดการตัง้ รหัสสินค้าประเภทที่ 3

จากตารางที่ 3.7 ตัวอย่างเช่น สินค้า TOUCH SCREEN จะมีลกั ษณะเป็ นแผ่นใส ๆ ไว้
ใช้สาํ หรับเป็ นหน้าจอ TOUCH SCREEN ของ MONITOR รุน่ DM ดังนัน้ จึงจัดอยูใ่ นอะไหล่
ของกลุ่มสินค้าซ่อม และเป็ นสินค้าประเภท SENSOR จะมีการใช้งานต่อเมื่อลูกค้าส่งซ่อมใน
กรณีทจ่ี อ DM นัน้ TOUCH SCREEN ไม่สามารถใช้ได้จงึ จะมีการเปลีย่ นอะไหล่ตวั นี้คนื ลูกค้า
ส่วนสินค้ากลุ่มที่ 4 จะใช้ตวั Z นําหน้าทัง้ สิน้ เนื่องจากจะเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทป่ี ะปนอยูใ่ นกลุ่มที่ 1-3 ดังนัน้ จะมีการเพิม่ DIGIT อีก 1 ตัวคือจะใช้ตวั Z
นําหน้าทัง้ สิน้
เมื่อเราได้รหัสสินค้าแล้วจะทําให้การเบิกของในการลงใบเบิกเมื่อเขียนรหัสสินค้าลงไป
แล้วนํามาส่งต่อขัน้ ตอนต่อไปก็จะทําให้เข้าใจตรงกันแล้วว่ารหัสใดคือสินค้าตัวใด แล้วจะต้องมี
เอกสารใบเบิกทุกครัง้ ทีม่ าเบิกสินค้า และการตัง้ รหัสนี้กต็ งั ้ ไว้เผื่อว่าในอนาคตจะใช้บาร์โค้ดเข้า
มาบริห ารจัด การก็ส ามารถใช้ไ ด้จ ากรหัส เดิม ได้เ ช่น เดีย วกัน ซึ่ง การตัง้ รหัส สินค้านี้ จะเป็ น
แนวทางต่อเนื่องในการจัดผังคลังสินค้าใหม่ต่อไป
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3.3.3 แนวทางที่ 3 การจัดผังคลังสิ นค้าใหม่
จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่าคลังสินค้าไม่ได้มกี ารวางตําแหน่งการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบทํา
ให้การจัดเก็บสินค้าไม่มคี วามถูกต้อง เกิดการผิดพลาดในกระบวนการเบิกจ่าย จึงนํ าเสนอ
แนวทางเพือ่ การจัดคลังสินค้าใหม่ ดังนี้
การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ
การออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้า เริม่ จากการวางแผนการใช้พน้ื ที่ และวิธกี ารจัดวาง
สินค้าแต่ละกลุ่ม กําหนดขอบเขตทีเ่ หมาะสมในการใช้พน้ื ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด จากนัน้ จึง
กําหนดรหัสระบุตําแหน่ งจัดเก็บ และมีป้ายสัญลักษณ์กํากับแสดงตําแหน่ งทีใ่ ช้ในการอ้างอิง
เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมส่วนงานคงคลังในการจัดเก็บ เบิกจ่าย และตรวจสอบสินค้าได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ดังนัน้ การออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้าแบ่งเป็ น 3 ส่วน
1. การออกแบบขนาดพืน้ ที่
2. การออกแบบวิธกี ารจัดวาง
3. การออกแบบรหัสระบุตําแหน่งการจัดเก็บ และป้ายชีต้ ําแหน่งการจัดเก็บ
การออกแบบขนาดพืน้ ที่
การออกแบบขนาดพืน้ ทีเ่ พือ่ การจัดเก็บสินค้าของบริษทั ตัวอย่างมีปจั จัยทีใ่ ช้ในการ
พิจารณา ดังตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.8 แสดงปจั จัยทีใ่ ช้ในการออกแบบแผนผังการจัดเก็บ
ปจั จัยทีใ่ ช้ในการออกแบบ
รายละเอียดของปจั จัย
ประเภทของสินค้า
พิจารณาประเภทสินค้า โดยสินค้าแต่ละประเภท
มีลกั ษณะ ขนาดแตกต่างกัน ทําให้การเลือก
อุปกรณ์การจัดเก็บจึงแตกต่างกัน
ขนาดช่องทางเดิน
พิจารณาขนาดช่องทางเดินให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงบริเวณจัดเก็บอะไหล่ได้
ขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
ความสามารถในการจัดเก็บ

พิจารณาขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บทีม่ ี โดยเฉพาะพืน้ ที่
ทีส่ ามารถจัดเก็บในตู้ และพืน้ ทีว่ า่ งบนพืน้
พิจารณาจํานวนอะไหล่แต่ละประเภททีส่ ามารถ
จัดเก็บในตู้ และบนพืน้ เพือ่ หาความสามารถใน
การจัดเก็บว่าสามารถจัดวางอะไหล่ได้เพียงพอ
หรือไม่
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การเก็บข้อมูล
1. ประเภทของสินค้า
การจําแนกประเภทอะไหล่ของชิน้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ จอแอลซีดี จอแอลทีวี และ
อุปกรณ์อ่นื ๆ เพื่อให้ทราบขนาดของชิน้ ส่วนอะไหล่คร่าวๆ ว่าอะไหล่ชน้ิ นัน้ จะต้องใช้อุปกรณ์ใด
ในการจัดเก็บ ซึง่ หากเป็ นชิน้ ส่วนอะไหล่ทม่ี ขี นาดเล็ก ก็จะจัดเก็บในกล่อง หากเป็ นอะไหล่ทม่ี ี
ขนาดใหญ่เกินกว่าทีจ่ ะเก็บในกล่อง ส่วนอะไหล่บางประเภทเช่น จอ เมนบอร์ด จําเป็ นต้อง
คํานึงถึงความเสีย่ งในการจัดเก็บทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวสินค้า โดยเฉพาะอะไหล่
ประเภทจอแอลซีดที ม่ี ขี นาดใหญ่น้ําหนักมาก การจัดเก็บในทีส่ งู จึงเสีย่ งต่อการตกแตก ดังนัน้ จอ
LCD จึงต้องจัดเก็บในกล่องลังและวางบนพืน้ เนื่องจากจะต้องใช้พน้ื ทีก่ ารจัดเก็บค่อนข้างมาก
สามารถวางจอซ้อนทับได้ ซึง่ ขนาดของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสําหรับจอ LCD จึงขึน้ อยูก่ บั ขนาดกล่องลัง

ภาพที่ 3.10 แสดงการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กแล้วนําไปใส่กล่องกระดาษ

ภาพที่ 3.11 แสดงการวางสินค้าบนพืน้ ซ้อนกัน
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2. ขนาดช่องทางเดิน
ในการกําหนดขนาดช่องทางเดิน จะพิจารณาจากขนาดช่องทางเดินให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงบริเวณจัดเก็บอะไหล่ได้เท่านัน้ โดยจะต้องมีขนาดเพียงพอให้พนักงานสามารถหมุนตัว
หยิบอะไหล่จากชัน้ วางทัง้ สองด้าน กําหนดให้มขี นาดกว้าง 0.68 m

ภาพที่ 3.12 แสดงขนาดช่องทางเดินในคลังสินค้า
3. ขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
สําหรับบริเวณจัดเก็บสินค้าจะอยูภ่ ายในห้องสต็อคเท่านัน้ โดยการจัดเก็บจะแบ่งเป็ น 2
บริเวณ คือ บริเวณจัดเก็บสินค้าในชัน้ วาง (Shelf) และบริเวณพืน้ ห้อง (Floor) ส่วนสภาพการ
จัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่คอมพิวเตอร์บางตัวพบว่า อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์บางรายการไม่มกี ารเคลื่อนไหวทัง้ การรับเข้า และเบิกใช้ อุปกรณ์เหล่านี้จงึ เป็ น
อะไหล่ล้าสมัยจึงทําการปรับปรุงการจัดเก็บอุปกรณ์ล้าสมัยด้วยการนํ าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ี
ล้าสมัยจัดเก็บลงกล่องกระดาษ พร้อมระบุป้ายชื่อให้ชดั เจน ซึง่ อุปกรณ์ลา้ สมัยเหล่านี้มโี อกาส
เบิกใช้น้อยมาก จึงควรเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้พน้ื ที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บแต่ละบริเวณ มีดงั นี้
- บริเวณจัดเก็บบนชัน้ วาง ในคลังสินค้าจะมีชนั ้ วางขนาดเท่ากันหมดจํานวน 6 ชัน้ วางมี
ขนาด กว้าง 60 ซม.ยาว 240 ซม. สูง 240 ซม.และมีตูบ้ านเลื่อนเปิ ดปิ ด ขนาดกว้าง 45 ซม.
ยาว 91 ซม. สูง 183 ซม. จํานวน 1 ตู้
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ภาพที่ 3.13 แสดงขนาดของชัน้ วางสินค้าในคลังสินค้า

ภาพที่ 3.14 แสดงขนาดตูเ้ ก็บสินค้าในคลังสินค้า
- บริเวณพืน้ ห้อง ลักษณะการจัดวางอะไหล่บนพืน้ ไม่มกี ารกําหนดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บทีแ่ น่นอน
โดยขนาดพืน้ ที่จดั เก็บบริเวณพืน้ จะคิดจากพืน้ ที่ทงั ้ หมดในห้องสต็อค ลบด้วยพืน้ ที่ตู้
จัดเก็บ และโต๊ะ คํานวณได้ดงั นี้
ห้องสต็อค กว้าง 9.15 m ยาว 4.95 m คิดเป็ นพืน้ ที่ 45.29 m2
ขนาดชัน้ วาง กว้าง 0.60 m ยาว 2.40 m จํานวน 6 ชัน้ คิดเป็ นพืน้ ที่ 8.64 m2
ขนาดตูบ้ านเลื่อน กว้าง 0.45 m ยาว 0.91 m คิดเป็ นพืน้ ที่ 0.41 m2
นัน้ คือ พืน้ ทีบ่ ริเวณพืน้ และทางเดิน = พืน้ ทีห่ อ้ งสต็อค – พืน้ ทีช่ นั ้ วางและตูบ้ านเลื่อน
= (45.29 m2) – (8.64 m2 + 0.41 m2) = 36.24 m2
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ห้องสต๊อค

ภาพที่ 3.15 แสดงขนาดพืน้ ทีข่ องห้องสต๊อค
4. ความสามารถในการจัดเก็บ
ความสามารถในการจัดเก็บจะพิจารณา 2 บริเวณ คือ บริเวณจัดเก็บในชัน้ วาง
ความสามารถในการจัดเก็บขึน้ อยูก่ บั ขนาดชัน้ วาง โดยมีชนั ้ วาง 6 ชัน้ แต่ละชัน้ จะมีขนาดความ
กว้าง และความยาวเท่ากัน คือ กว้าง 44 cm ยาว 2.40 cm เท่ากันหมดทุกชัน้ ส่วนบริเวณ
จัดเก็บบนพืน้ ความสามารถในการจัดเก็บขึน้ กับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ กําหนดให้จดั เก็บบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทกล่องลังบรรจุตูค้ อมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Sets) และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประเภทล้าสมัยจํานวนกล่องทีส่ ามารถวางซ้อนทับกันได้จะขึน้ กับอะไหล่ทบ่ี รรจุใน
บรรจุภณ
ั ฑ์

39

ภาพที่ 3.16 แสดงแผนผังคลังสินค้าเดิม
คําอธิบาย
Zone A – อุปกรณ์ของซ่อมต่าง ๆ
Zone B1 – อุปกรณ์ของซ่อม (สายเคเบิล)
Zone B2 – อุปกรณ์ของซ่อม (แผ่น Touch Screen)
Zone C – เมนบอร์ด + Flame ของซ่อม
Zone D – คียบ์ อร์ด, Computer Set พวก Monitor
Zone E1 – ถุงกันกระแทก (ว่าง)
Zone E2 – อุปกรณ์รอส่งเคลมกับต่างประเทศ
Zone F – VGA,CPU,UIBX,MOXA
Zone G – พัดลมคอมพิวเตอร์, การ์ดคอมพิวเตอร์
Zone H – สายแลน, สายเคเบิล, ของเสีย, ของใหม่, เมาส์ ซาวน์การ์ด
Zone I – RACK, PPC, DM ปนกัน
หลังจากที่มกี ารวัดและคํานวณขนาดของชัน้ วางและกล่องได้มกี ารออกแบบแผนผังของ
คลังสินค้า โดยแยกโซนตามแผนผังคลังสินค้าเดิมก่อนการปรับปรุงแล้วมาทําการปรับเปลีย่ น
โซนการวางใหม่ โดยแต่ละโซนแยกตามประเภทของสินค้า โดยในโซนจะเก็บวัตถุดบิ ตาม
ประเภทสินค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์ในการออกแบบผังคลังสิ นค้าใหม่

ตารางที่ 3.9 แสดงตารางทางเลือกและเหตุผลในการออกแบบผังคลังสินค้าใหม่
การกําหนดขนาดพืน้ ที่
จากข้อมูลข้างต้น นํามาพิจารณากําหนดขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอะไหล่ให้มคี วามเหมาะสมโดย
สามารถกําหนดขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บตามโซนการแบ่งได้ดงั นี้
โซน A จะเป็ นส่วนทีส่ นิ ค้าประเภทที่ 1 คือสินค้าจําพวกคอมพิวเตอร์เซท หรือสินค้าที่
ซื้อมาขายไปไม่จําเป็ นต้องนํ าไปประกอบอีกทีหนึ่ง เป็ นสินค้าทีห่ มุนเวียนเร็วจะจัดเก็บไว้ทาง
โซนนี้ เป็ นสินค้าทีม่ คี ําสังซื
่ ้อบ่อย โดยการจัดเก็บจะเก็บบนชัน้ วางแยกตามลักษณะของสินค้า
ลักษณะของสินค้าชนิดนี้จะมาเป็ นกล่องอยู่แล้วจึงสามารถนํามาจัดเรียงใส่ชนั ้ วางได้เลยโดยชัน้
วางแต่ละชัน้ จะแบ่งออกเป็ นลอค ๆ ระหว่างสินค้าคนละรุน่ ชัน้ วางมีขนาดความยาว 240 ซม.
เท่ากับว่าแบ่งครึง่ ต่อสินค้า 1 ชนิด จะได้ลอคละ 120 ซม.ทัง้ หมด 4 ชัน้ จะได้ 8 ล็อค โดย
จําแนกตามความสําคัญของสินค้า ซึง่ เดิมไม่มกี ารกําหนดพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บทีแ่ น่นอน พืน้ ทีใ่ ดว่าง
ก็จะวางกล่องของเครือ่ งซ้อนกัน
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ภาพที่ 3.17 แสดงการวางสินค้าบนชัน้ วางในโซน A
โซน A1 จะไม่มชี นั ้ วางเป็ นส่วนทีอ่ ยู่ใกล้กบั ประตูมากทีส่ ุด จะเป็ นทีว่ างของเครื่องขนาด
ใหญ่ ซึง่ มีขนาดกล่องเท่ากับ 42x42x27 และค่อนข้างจะมีน้ําหนักมาก จึงไม่มกี ารเอาวางบนชัน้
วางตรงส่วนนี้จะวางทีพ่ น้ื ใกล้ประตูสามารถเอารถเข็นมาเบิกได้งา่ ยจะเป็ นเครื่องชนิดทีไ่ ม่ต้อง
มาประกอบอีก คือเครื่องจําพวกจอ Touch Screen เป็ น Complete Set จะสามารถวางได้ 4
แถวสามารถวางลึกได้ 2 แถวติดผนัง ซ้อนได้ถงึ 6 กล่อง

ภาพที่ 3.18 แสดงผังการวางสินค้าโซน A1
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โซน B จะแบ่งออกเป็ น ชัน้ วาง 4 ชัน้ ตรงกลางห้องสต็อค จัดได้เป็ นจากชัน้ แรก B,B1,B2
และ B3 ซึง่ จะเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทประกอบใส่ตูค้ อมพิวเตอร์เปล่าอีกทีหนึ่งทัง้ หมด
โดยในโซนนี้จะจัดทําเหมือนกันหมดเนื่องจากเป็ นชิ้นส่วนอุปกรณ์แบบไม่ใหญ่ สามารถใส่ใน
กล่องได้อกี ทีหนึ่ง เราจะใช้กล่องขนาด 40x60x35 ซม.เท่ากันหมด จะสามารถวางได้ 6 กล่อง
ต่อ 1 ชัน้ เท่ากับว่าชัน้ วาง 1 ชัน้ จะมี 24 กล่องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 24 ชนิดต่อ 1 ชัน้ วาง

ภาพที่ 3.19 แสดงลักษณะการวางสินค้าในโซน B

ภาพที่ 3.20 แสดงการวางสินค้าในกล่องเพือ่ นําไปเก็บบนชัน้ วางในโซน B
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โซน B (ต่อ) ส่วนของชัน้ B3 นัน้ จะเป็ นทีส่ าํ หรับวางตัวเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ซง่ึ เราจะไม่
ใส่ในกล่องเหมือนกับชัน้ อื่น ๆ จะเป็ นลักษณะของการวางโชว์สนิ ค้า ดังนัน้ จึงมีการแบ่งชัน้ วาง
ออกเป็ นช่อง ๆ ตามความเหมาะสม แต่ละช่องจะยาวช่องละ 80 ซม. 1 ชัน้ จะได้ 3 ช่อง เท่ากับ
ว่าสามารถวางตัวเมนบอร์ดได้ทงั ้ หมด 12 ประเภทต่อ 1 ชัน้ วาง (Shelf)

ภาพที่ 3.21 แสดงลักษณะการวางสินค้าโซน B3
โซน C จะเก็บอุปกรณ์สาํ หรับงานซ่อม ทัง้ หมดจะใช้หลักการเดียวกันกับโซน B อุปกรณ์
ของซ่อมมีไม่มากจึงใช้ชนั ้ วาง 1 ชัน้ วางและตูม้ บี านเลื่อนเปิดปิด 1 ตูจ้ ดั เป็ นโซน C1 การจัดเก็บ
ในตู้บานเลื่อน จะเก็บอุปกรณ์สําหรับงานซ่อมจําพวกของที่เล็กๆ และเสียหายง่ายตามความ
เหมาะสม
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ภาพที่ 3.22 แสดงการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กในกล่องพลาสติก
โซน D จะเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับงาน Test ทีม่ ไี ม่มากจะจัดเก็บใส่ในกล่องและวางซ้อนกัน
บนพืน้ เนื่องด้วยอุปกรณ์งาน Test จะมาแบบเป็ นกล่องอยู่แล้ว เมื่อมีการให้ลูกค้านําไปใช้กจ็ ะ
เบิกไปทัง้ กล่องเนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในกล่องจะมีครบสมบูรณ์ ดังนัน้ จึงสามารถเก็บทัง้
กล่อ งได้ จะจัด เรีย งซ้อ นกัน ตามความเหมาะสม โดยโซนนี้ มีอยู่ทางมุม บนขวาสุด ของห้อ ง
เพราะไม่มกี ารเบิกใช้บ่อย
โซน D1 จะเป็ นอุปกรณ์จาํ พวกของค้างสตอค คือจากปญั หาข้างต้นซือ้ มาแล้วไม่ได้ใช้ จะ
จัดใส่กล่องเก็บไว้ในโซนนี้ เนื่องจากบางครัง้ ของประเภทนี้กจ็ ะมีการนําไปให้ลูกค้า Test บ้าง
เป็ นครัง้ คราวเพือ่ ประกอบการพิจารณาสังซื
่ อ้ เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 3.23 แสดงตําแหน่งของโซน D และ D1 อยูต่ รงมุมขวาสุดของห้องสต็อค
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โซน E จะเป็ นทีว่ าง Case Computer เปล่าสําหรับนําไปประกอบซึง่ จะมีหลายรุน่ กล่อง
ใหญ่และมีน้ําหนักมาก แต่ละรุน่ จะมีขนาดกล่องเท่ากัน เราจึงจัดวางบนพืน้ เรียงกัน ลักษณะของ
สินค้าโซน E นัน้ จะจัดวางเป็ นรูปตัว L คือจะจัดวางพิงผนังห้องสตอค โดยกล่องของ Case
ั่
Computer นัน้ มีขนาด 59x59x37 ซม. โดยจะสามารถวางได้พงิ ผนังฝงขวามื
อจะได้ 7 แถว และ
พิงผนังทางด้านหลังจะได้อกี 4 แถวเช่นเดียวกัน เนื่องจากถ้ามีการเบิกตูค้ อมพิวเตอร์ชนิดนี้จะ
สามารถมองเห็นง่ายและอยู่ใกล้กบั ประตูสะดวกต่อการหยิบจ่ายไม่ตอ้ งเสียเวลาซับซ้อนเดินไป
แบกของหนักจากด้านในคลังสินค้า

ภาพที่ 3.24 แสดงผังลักษณะการวางสินค้า Zone E
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ซึง่ แผนผังคลังสินค้าใหม่จะเป็ นดังนี้

ภาพที่ 3.25 แผนผังคลังสินค้าใหม่
การออกแบบรหัสระบุตาํ แหน่ งการจัดเก็บ และป้ ายชี้ตาํ แหน่ งการจัดเก็บ
การออกแบบรหัสระบุตําแหน่ งการจัดเก็บมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่ารายการอะไหล่น้ี
จัดเก็บทีใ่ ด ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านของส่วนงานคงคลังทัง้ การรับเข้า เบิกใช้ เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง อีกทัง้ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน ช่วยลดเวลาสูญเปล่าอันเกิด
จากการหาอะไหล่ไม่เจอ
ใช้หลักการ Visual Control คือ เป็ นระบบควบคุมการทํางานทีท่ ําให้พนักงานสามารถ
เข้าใจขัน้ ตอนการทํางาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทํางานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความ
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ผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อ
สือ่ สารให้พนักงานทราบถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการได้โดยง่ายทีส่ ดุ และถูกต้อง
การออกแบบลักษณะของป้ ายสิ นค้า
-ป้ายสินค้าจะต้องมองเห็นได้ในระยะ 1-2 เมตร
-การบ่งบอกสถานะของสินค้าว่ามีหรือไม่มจี ะใช้สใี นการบ่งบอก 3 สีคอื สีแดง สีเหลือง
และสีเขียว เนื่องจากเป็ นสีทเ่ี ข้าใจง่าย ง่ายต่อการมองเห็น
-ในการหยิบของจะมีป้ายบอกเพื่อให้พนักงานทราบว่าต้องหยิบจากด้านใดก่อน เพื่อเป็ น
การหมุนเวียนของสินค้า ไม่ให้เกิดสินค้าอยูใ่ นคลังนานเกินไป ตามหลักการ FIFO
ในการเติมสินค้าก็เช่นเดียวกัน จะมีป้ายบอกว่าจะต้องเติมลักษณะใด
การเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์
อาคารจัดเก็บ คือ อาคารสถานที่จดั เก็บ สิน ค้า ในส่ว นนี้ ก ารจัดเก็บ สินค้า ของบริษัท
ตัวอย่างจะจัดเก็บในอาคารเดียวกัน จึงไม่กําหนดรหัสเพื่อระบุอาคารจัดเก็บอุปกรณ์จดั เก็บ คือ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้จดั เก็บสินค้า หรือบริเวณทีน่ ําสินค้าจําพวกอุปกรณ์ไปวาง ได้แก่ ชัน้ วาง ตู้ และพืน้
ตอน (Section) คือ บริเวณทีก่ ําหนดโซนการจัดเก็บ โดยบริเวณชัน้ วางแบ่งเป็ น 6 โซน
และบริเวณจัดเก็บบนพืน้ แบ่งเป็ น 3 โซน
ช่องพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ (Bay) คือ พืน้ ทีย่ อ่ ยของอุปกรณ์จดั เก็บ เช่น ชัน้ วางแบ่งช่องการจัดเก็บ
เป็ น ช่องในแต่ละชัน้ เป็ นตัวเลข 2 หลัก ส่วนพืน้ กําหนดช่องการจัดเก็บเช่นเดียวกันเป็ นตัวเลข
2 หลัก
ชัน้ จัดเก็บ (Level) คือ ลําดับชัน้ ของชัน้ วางทีใ่ ช้วางอะไหล่โดยชัน้ วางหนึ่งชัน้ จะมีชนั ้ วาง
ย่อย 4 ชัน้
การสร้างรหัสระบุตําแหน่งการจัดเก็บ จะเป็ นแบบรหัสสือ่ ความหมาย (Meaning Code)
ตามสภาพการจัดเก็บในคลัง โดยออกแบบให้มรี หัสทัง้ สิน้ 4 หลัก รายละเอียดแสดงดังตารางที่
3.10
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ตารางที่ 3.10 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการสร้างรหัสระบุตําแหน่งการจัดเก็บ
X1X2-X3X4
หลัก
ความหมาย
สัญลักษณ์
รายละเอียด
ชัน้ วาง (Shelf)
X1
อุปกรณ์จดั เก็บ
S
F
พืน้ (Floor)
X2
ชื่อชัน้ วาง (Block)
ตัวเลข 1-9
ชัน้ วาง เลข 1-6
พืน้ โซน A เลข 7
พืน้ โซน D เลข 8
พืน้ โซน E เลข 9
X3
ช่องพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ (Bay) ตัวเลข 01-80 ชัน้ วาง เลข 01-24
พืน้ โซน A เลข 25-35
พืน้ โซน D เลข 36-45
พืน้ โซน E เลข 46-80
X4
ชัน้ จัดเก็บ (Level)
A-E
ชัน้ วาง A-D
พืน้
E
ตัวอย่าง แสดงสัญลักษณ์ระบุตําแหน่ งการจัดเก็บในชัน้ วาง เครื่อง UIBX รหัส
EMSYS0UIBX001 เป็ นชุดคอมพิวเตอร์ Set ขนาดเล็กประเภท Embedded System เป็ นกล่อง
กระดาษ วางเรียงในชัน้ วางที่ 1 ช่องพืน้ ทีจ่ ดั เก็บที่ 4 ชัน้ A ดังนัน้ สัญลักษณ์ระบุตําแหน่ง คือ
S1-04A
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ภาพที่ 3.26 แสดงถึงลักษณะการระบุตาํ แหน่งชัน้ วางสินค้า
สรุป ทางเลื อ ก ในการจัด เก็บ อะไหล่ แ บบที่เ สนอไปนี้ คือ จัด เก็บ อะไหล่ ต ามความ
เหมือนกัน และความถี่ในการเบิกใช้ โดยมีวธิ กี าร คือ จัดเก็บอะไหล่ตามโซนผลิตภัณฑ์ และ
ประเภทอะไหล่ โดยคํานึงถึงความถีใ่ นการเบิกใช้
มีขอ้ ดีดงั นี้
1. ตรวจสอบวัสดุอะไหล่ได้งา่ ย
2. ง่ายแก่การหาตําแหน่งการจัดเก็บ
3. สะดวกแก่การจัดเก็บหยิบใช้ กรณีทม่ี ผี ลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด
4. ง่ายแก่การคัดแยกอะไหล่ obsolete
ข้อเสีย
1. ใช้พน้ื ทีใ่ นการจัดเก็บมาก
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การตรวจนับวัตถุดิบ
หลังจากมีการปรับปรุงแผนผังของคลังสินค้าใหม่ทงั ้ หมดเรียบร้อยแล้ว ก็เป็ นขัน้ ตอนใน
การตรวจนับสินค้าทีม่ ที งั ้ หมดในคลังสินค้า โดยเริม่ จากการตรวจนับวัตถุดบิ ค้าง Stock ก่อน
เพือ่ ให้ทราบถึงปริมาณและมูลค่าของวัตถุดบิ ค้าง Stock ทีเ่ ก็บไว้ในคลังสินค้า เพื่อทําการแก้ไข
ปญั หาต่อไป แล้วจากนัน้ ก็ทําการตรวจนับวัตถุดบิ ทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ซึง่ มีการหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการตรวจนับวัตถุดบิ ดังต่อไปนี้
แบ่งกลุ่มการตรวจนับวัตถุดบิ ซึง่ มีวตั ถุดบิ อยู่ 2 กลุ่มคือ วัตถุดบิ ค้าง Stock กับวัตถุดบิ ที่
ใช้ในปจั จุบนั จากนัน้ เริม่ การตรวจนับวัตถุดบิ โดยทําแบบฟอร์มการตรวจนับ Stock
ขัน้ ตอนการตรวจนับวัตถุดบิ ซึง่ ได้แบ่งเจ้าหน้าทีท่ ท่ี าํ การตรวจนับสินค้าจํานวน 3 คน
โดยแบ่งตามโซนวัตถุดบิ ดังนี้
คนที่ 1 ทําหน้าทีต่ รวจนับวัตถุดบิ ทีโ่ ซน A, A1, B, B1, B2, B3 คือกลุ่มสินค้าปกติ และ
สินค้าเพือ่ ประกอบ
คนที่ 2 ทําหน้าทีต่ รวจนับวัตถุดบิ ทีโ่ ซน C, D คือกลุ่มของสินค้าซ่อมและสินค้าเพื่อ
ทดลองใช้
คนที่ 3 ทําหน้าทีต่ รวจนับวัตถุดบิ ทีค่ า้ งสต็อคทัง้ หมด และวัตถุดบิ ทีไ่ ม่เกิดการใช้งาน
เพือ่ หากลยุทธ์ในการแปลงวัตถุดบิ เหล่านัน้
เปรียบเทียบยอดการตรวจนับวัตถุดบิ ณ วันทีต่ รวจนับวัตถุดบิ กับ Stock Card ทีเ่ คยมี
การบันทึกไว้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่ายอดทีต่ รวจนับมาตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงก็กลับไปทํา
การตรวจนับใหม่อกี ครัง้ แต่ถา้ ยังไม่ตรงกันอีกก็จะทําการปรับปรุงยอดคงเหลือ โดยปรับปรุง
ยอดทีต่ รวจนับ ณ ปจั จุบนั ให้เป็ นยอดสินค้าคงเหลือในปจั จุบนั
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สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปญั หาในส่วนของคลังสินค้า
ตารางที่ 3.11 ตารางเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปญั หาในส่วนของคลังสินค้า
แนวทางในการแก้ไขปญั หา
ข้อดี
ข้อเสีย
ปรับปรุงวิธกี ารและขัน้ ตอน -.ทําให้การดําเนินการเป็ น
-.เสียเวลาในการทดลอง
การทํางานใหม่
ระบบและมีประสิทธิภาพมาก กระบวนการดําเนินงานใหม่
ขึน้
ซึง่ หากกระบวนการยังไม่ดี
-.ลดเวลาในการทํางานใน
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงและ
ขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาํ เป็ นออกไปได้ ทดลองกระบวนการใหม่ซ้าํ อีก
-.ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจ
ออกแบบรหัสสินค้าใหม่
-.ทําให้ทราบและเข้าใจใน
สินค้าได้มากขึน้ อัน
กับรหัสสินค้าให้มากขึน้ อาจจะ
เนื่องมาจากการจัดหมวดหมู่ เสียเวลาในช่วงแรก ๆ แต่
ตามชนิดทีถ่ ูกต้อง
ต่อไปก็จะดีขน้ึ
-.ง่ายต่อการเขียนและลงใบ
เบิกตามกระบวนการเนื่องจาก
มีรหัสกลางทีเ่ ข้าใจตรงกันใน
การเบิก ทําให้ระบบงานคง
คลังในการเบิกสินค้าดีขน้ึ
จัดผังคลังสินค้าใหม่
- พนักงานทํางานได้อย่างมี -.ถ้า lay out ทีอ่ อกแบบใหม่
ประสิทธิภาพและมีความ
ผิดพลาดจะทําให้กระบวนการ
ในการทํางานยุง่ ยากขึน้
รวดเร็วในการทํางานมากขึน้
- ลดเวลาในกระบวนการได้ลด -.ต้องมีผทู้ เ่ี ชีย่ วชาญและมี
ระยะทางในกระบวนการ
ความชํานาญในการออกแบบ
คลังสินค้ามาช่วยในการ
ทํางานได้
ออกแบบและบริหารจัดการ
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3.4 สรุปผลการแก้ไขปัญหา
สามารถสรุปผลการแก้ไขในด้านกระบวนการและการบริหารจัดการได้ดงั นี้
- การออกแบบวิธกี ารและขัน้ ตอนการทํางานใหม่ เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ :
โดยการออกแบบกระบวนการทํางานใหม่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานและลดระยะเวลา
ในการทํางานทีส่ ลับซับซ้อน
- ตัง้ รหัสสินค้าใหม่ เพื่อลดความผิดพลาด : โดยการออกแบบการตัง้ รหัสสินค้าใหม่
เพื่อให้เข้าใจตรงกันและเพื่อการเขียนใบเบิกอย่างเป็ นประจําทุกครัง้ ทีม่ กี ารเบิกของให้ถูกต้อง
และครบจํานวน อีกทัง้ ใบเบิกสินค้า จะต้องสามารถตรวจเชคได้ว่าเบิกสินค้าตัวไหน ใช้ในงาน
โปรเจคอะไร เมือ่ มีการค้นหาย้อนหลัง หรือมีเชคสตอค จะสามารถใช้เป็ นหลักฐานได้ เป็ นผลทํา
ให้สตอคตรงทัง้ สินค้าจริงและในระบบ
- จัดผังคลังสินค้าใหม่ : เป็ นการแบ่งเขตทีต่ งั ้ ของสินค้าขึน้ มาใหม่ ทําให้เกิดความง่ายและ
รวดเร็วในกระบวนการทํางานรวมทัง้ ทําให้เกิดความผิดพลาดน้ อยลงด้วย หลังจากที่มกี าร
ปรับปรุงคลังสินค้าทําให้เห็นคลังสินค้าหลังปรับปรุงซึง่ จะให้เห็นภาพคลังสินค้าหลังปรับปรุงของ
การจัดวางสินค้าดังนี้

ภาพที่ 3.27 แสดงการจัดวางชิน้ ส่วนอะไหล่ในตูท้ เ่ี ป็ นอุปกรณ์ของซ่อม
จากภาพที่ 3.27 สินค้าประเภทB โซน C1 นํ าใส่กล่องพลาสติกอยู่ในตู้บานเลื่อน
เนื่องจากเป็ นสินค้าขนาดเล็กและเบา มีการหันป้ายชื่อระบุรหัสอะไหล่ให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
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ภาพที่ 3.28 การนําสินค้าใส่ลน้ิ ชักเพือ่ ป้องกันสินค้าประเภท Touch Screen และ LCD
จากภาพที่ 3.28 เพื่อป้องกันการแตกเสียหายของสินค้าประเภท Touch Screen และ
LCD จึงมาใส่ชนั ้ ทีม่ ลี น้ิ ชัก แทนทีจ่ ะนําไปใส่กล่องกระดาษและวางเรียงกันเสีย่ งต่อการแตกหัก
ของสินค้าแยกประเภทโดยลิน้ ชักสีฟ้าจะเป็ นอุปกรณ์ประเภทแผ่น Touch Screen ลิน้ ชักสีดํา
เป็ นอุปกรณ์ประเภทจอ LCD ป้องกันการเกิดการสับสนของพนักงาน

ภาพที่ 3.29 แสดงการจัดเก็บสินค้าประเภท Case Computer
จากภาพที่ 3.29 อุปกรณ์จาํ พวก Case Computer ต้องวางบนพืน้ ซ้อนกล่อง เนื่องจากมี
นํ้าหนักมาก และขนาดใหญ่
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ภาพที่ 3.30 แสดงถึงการวางสินค้าในโซน B3
ในชัน้ วางเมนบอร์ด สินค้าประเภท A ทีเ่ ป็ นสินค้าประกอบนัน้ วางในลักษณะโชว์สนิ ค้า
ทําการวางเรียงชิน้ ส่วนอะไหล่ให้เป็ นระเบียบตามลอทสินค้า โดยอะไหล่ทเ่ี ข้ามาก่อนให้จดั เรียง
อยูท่ างด้านซ้ายแถวไล่ตามลําดับวันทีร่ บั อะไหล่ หากชิน้ ส่วนอะไหล่ทจ่ี ดั เรียงมีมากกว่าหนึ่งแถว
ให้จดั เรียงอะไหล่ทม่ี ลี อทมาก่อนอยูท่ างซ้ายมือของผูห้ ยิบ หันป้ายชื่อระบุรหัสอะไหล่ให้สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน

ภาพที่ 3.31 การจัดเก็บสินค้าทีล่ า้ สมัยโซน D มีป้ายติดระบุสนิ ค้าวางเรียงซ้อนกันตรงมุมห้อง
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- ผลการจัดทําป้าย Visual Control ในคลังสินค้า แสดงดังรูปภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3.32 แสดงการจัดทําป้าย Visual Control ในคลังสินค้า

ภาพที่ 3.33 แสดงสถานะสินค้าโดยใช้สี
- สีเขียว แสดงสถานะ มีเต็มลิน้ ชัก ซึง่ ใน 1 ลิน้ ชักจะมีแผ่น Touch Screen 5 แผ่น
- สีเหลืองแสดงสถานะ มีไม่เต็มลิน้ ชัก ตัง้ แต่ 1-4 แผ่น
- สีแดงหมายถึง ไม่มสี นิ ค้าอยูใ่ นลิน้ ชักนัน้ ๆ
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ภาพที่ 3.34 แสดงการใช้ Visual Control เพือ่ บอกรหัสสินค้าและการหยิบสินค้า
การตรวจนับสินค้า : ต้องมีการตรวจนับสินค้าอย่างเป็ นประจําอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความ
ผิดพลาดและหลีกเลีย่ งการเกิดต้นทุนจมไปกับสินค้าโดยใช่เหตุ สรุปผลได้ดงั ตารางที่ 3.12
ตารางที่ 3.12 ผลการดําเนินงานส่วนงานคงคลังก่อนและหลังการปรับปรุง
ผลการปรับปรุง(ก่อน) ผลการปรับปรุง(หลัง)
สรุปผล
เกณฑ์วดั ผล
1.อัตราส่วนความ
46.14 %
21.25%
ลดลง 24.89%
ผิดพลาดในการตรวจ
นับอะไหล่
2.เวลาเฉลีย่ ของ
24
11
ลดลง 13 นาที
กระบวนการเบิกจ่าย
อะไหล่ให้ชา่ ง(นาที)
จากตารางที่ 3.12 แสดงผลการปรับปรุงการดําเนินงานส่วนงานคงคลังทําให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานส่วนงานคงคลังเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในด้านความถูกต้องและความรวดเร็ว
ในการปฏิบตั งิ าน โดยหลังการปรับปรุงอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับจํานวนรายการ
อะไหล่ทม่ี ยี อดคงเหลือจริงไม่ตรงกับข้อมูลทีบ่ นั ทึกในระบบลดลง คิดเป็ น 24.89% ส่วนความ
รวดเร็วในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ชา่ งใช้เวลาเฉลีย่ ลดลง 9 นาที

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์ถงึ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในการบริหารและการจัดการคลังสินค้าของ
บริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จํากัด ซึง่ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากการทํางานทีไ่ ม่มกี ารวางแผนและ
ระบบในการทํางานจึงส่งผลให้เกิดปญั หาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาในส่วนของพื้นทีก่ ารจัดวาง
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ปญั หาเหล่านี้สง่ ผลให้บริษทั มีตน้ ทุนจมอยูใ่ นคลังสินค้าจํานวนมากทํา
ให้งานในคลังสินค้ามีมากขึน้ ทําให้เจ้าหน้าทีใ่ นคลังสินค้าไม่สามารถทํางานทันเวลา ทําให้ตอ้ งมี
การทํางานล่วงเวลา ซึง่ ปญั หาเหล่านี้ยงั ไม่ได้รบั การปรับปรุงและแก้ไขเท่าทีค่ วร ดังนัน้ จึงได้มกี าร
ปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานในคลังสินค้า ซึง่ ได้มกี ารดําเนินงานปรับปรุงการบริหารจัดการ
คลังสินค้า ได้มกี ารดําเนินงานดังต่อไปนี้
1. การปรับ ปรุ ง ในส่ ว นของกระบวนการรับ และกระบวนการเบิก สิน ค้ า ให้ ด ีข้ึน ทัง้ ใน
กระบวนการรับทีจ่ ะต้องนําสินค้าเก็บเข้าตําแหน่งทีไ่ ด้จดั วางใหม่ตามความสําคัญ และกระบวนการ
เบิกสินค้าทีจ่ ะต้องมีใบเบิกสินค้าทุกครัง้
2. การปรับปรุงโครงสร้างในคลังสินค้า โดยเริม่ จากการแบ่งประเภทวัตถุดบิ ที่มอี ยู่ใน
คลังสินค้า ซึง่ แบ่งได้เป็ น 4 ประเภทคือ 1. สินค้าปกติ 2. สินค้าประกอบ 3. สินค้าสําหรับงานซ่อม
4. สินค้าสําหรับยืดหรือทดลองใช้
3. การตัง้ รหัสสินค้าใหม่ โดยการแยกหมวดหมู่ 4 ประเภทชัดเจนเพื่อการใช้รหัสสินค้าที่
ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
4. การออกแบบแผนผังคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า โดยได้ทาํ การออกแบบโดยวิเคราะห์
จากพืน้ ทีค่ ลังสินค้า และปริมาณวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นคลังสินค้า ทําการตัง้ รหัสสินค้ากําหนดตําแหน่ ง
การจัดวางทีแ่ น่นอน เพือ่ ให้สะดวกในการจัดเก็บวัตถุดบิ
5. ทําการกําหนดการตรวจนับสินค้าทุกสิน้ เดือน และได้มกี ารออกแบบฟอร์มสําหรับการ
ตรวจนับวัตถุดบิ
6. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานว่าก่อนทําและหลังทําเกิดประโยชน์มากขึน้ มากหรือน้อย
เพียงใดเพือ่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
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7. การจัดทําแผนผังโครงสร้างการปฏิบตั งิ าน มีจุดประสงค์เพือ่ กําหนดหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
ทีป่ ฎิบตั งิ านในคลังสินค้า
จากการเสนอแนะวีธกี ารแก้ไข และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะเวลา 3 เดือนและได้ทาํ
การเก็บผลการทดลองมาตลอด พบว่า กระบวนการทํางานใหม่ทําให้มคี วามรวดเร็วในการทํางาน
มากขึน้ ระยะเวลาในการทํางานลดลง ความผิดพลาดน้อยลงและก่อให้เกิดความสูญเสียแก่สนิ ค้า
น้อยลงด้วย เพราะฉะนัน้ ในด้านคลังสินค้าสามารถใช้การปรับกระบวนการทํางาน การออกแบบ
คลังสินค้า จัดแบ่งประเภทสินค้าตามการหมุนของสินค้า และการจัดผังโครงสร้างทัง้ กระบวนการ
ทํางานใหม่เพื่อแบ่งขอบเขตในการทํางานและความรับผิดชอบต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการ มีการ
จัดทํา Stock Card และแบบฟอร์มสําหรับการตรวจนับสินค้าและการจัดเก็บสินค้ามาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดขี น้ึ ได้อย่างต่อเนื่อง จากการปรับปรุงการ
บริหารและจัดการคลังสินค้าในครัง้ นี้ ทําให้ทราบถึงมูลค่าของต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้า ซึ่งมี
ต้นทุนจมจากสินค้าค้าง Stock มูลค่าถึง 2,563,896 บาท ซึง่ ทําให้ผบู้ ริหารได้เล็งเห็นถึงปญั หา และ
เพือ่ ทีจ่ ะได้ดาํ เนินการแก้ปญั หาต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะในเชิ งกลยุทธ์
4.2.1 เพิม่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารโดยมุง่ สร้างผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านมากขึน้ ทัง้
การรับ สมัค รงานเจ้า หน้ า ที่ใ หม่ เ พิ่ม ขึ้น และทํ า การปรับ เลื่อ นตํ า แหน่ ง ของเจ้า หน้ า ที่เ ดิม ที่ม ี
ความสามารถมาช่วยควบคุมการทํางาน ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ทําให้บริษทั
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ และปฏิบตั งิ านได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
4.2.2 ควรมีการปลูกฝงั พนักงานทุกคนให้สามารถปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดขี น้ึ
ตลอดเวลาและสามารถวัดได้โดยใช้ KPI เป็ นตัวชีว้ ดั โดยทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้าควบคู่ไปกับดัชนีชว้ี ดั อื่น ๆ ทีใ่ ช้เป็ นตัววัด โดยการปรับปรุงคุณภาพจะยึดหลักการ
ว่า “การบริการนัน้ เน้นคุณภาพเป็ นสําคัญ ไม่มวี ธิ กี ารใดทีด่ ที ส่ี ดุ แต่มกั มีวธิ กี ารทีด่ กี ว่าเสมอ”
4.2.3 มีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และความถูกต้องของข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถมั ่นใจได้ว่าจะได้รบั สินค้าครบตามจํานวนทีต่ ้องการ และสามารถตรวจสอบข้อมูล ณ
ปจั จุบนั ได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว และจัดช่วงเวลาการตรวจนับสินค้าเป็ นประจํา เพื่อเป็ น
การยืนยันรายการสินค้าทีม่ กี บั ข้อมูลในระบบให้ถกู ต้องตรงกัน
4.2.4
การนําระบบ Barcode เข้ามาใช้ในกระบวนการทํางานของคลังสินค้าเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานในส่วนของคลังสินค้า ทําให้กระบวนการทํางานในส่วนของคลังสินค้ามี
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ความรวดเร็วและแม่นยํามากยิง่ ขึน้ ประกอบกับ เพิม่ เติมข้อมูลในส่วนของ Website ให้สามารถทํา
การตรวจสอบสถานะ จํานวนสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าผ่าน Internet ได้โดยทําให้ Website
เชือ่ มต่อกับฐานข้อมูลในระบบ Barcode ซึง่ จะทําให้ขอ้ มูลเป็น Real Time
4.2.5 จัดให้มกี ารอบรมพนักงาน เพือ่ ให้ทราบถึงกระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของ
แต่ละฝ่าย ทําให้ทุกฝ่ายสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมทัง้ ในและ
และภายนอก มีการอบรมในด้านการปฏิบตั งิ าน และจัดให้มกี ารอบรมภายนอกเพือ่ เป็ นสันทนาการ
ทางด้านความคิด ให้พนักงานของบริษทั ทุกระดับได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพือ่ ก่อให้เกิดความสามัคคี
ของบุคคลในบริษทั ซึง่ จะทําให้การปฏิบตั งิ านในส่วนต่าง ๆ เป็ นไปด้วยดีและช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันได้ดยี งิ่ ขึน้
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