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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

/////////////////จากผลรายงานการผลิตอาหารสัตวข์องโลก ปี 2556 มีการผลิตอาหารสัตวสู์งถึง 963 

ลา้นตนั โดยทวีปท่ีผลิตอาหารสัตวม์ากท่ีสุด คือ ทวีปเอเชีย คิดเป็นปริมาณการผลิตถึง36% ซ่ึงมี

ปริมาณการผลิตอาหารสัตวคิ์ดเป็น 60.3 ลา้นตนั โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตอาหารสัตวสู์ง

ท่ีสุดในปริมาณ 15.5 ลา้นตนั0 ซ่ึงในปี 2531 มีความตอ้งการอาหารสัตว ์5.1 ลา้นตนั ปี 2532-2554 มี

ความตอ้งการอาหารสัตวโ์ดยเฉล่ียประมาณ 2 ลา้นตนั ปี 2555-2556 มีความตอ้งการอาหารสัตว ์

15.5 ลา้นตนั และคาดการณ์วา่ความตอ้งการอาหารสัตวจ์ะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

/////////////////โรงงานกรณีศึกษาน้ี เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์คุณภาพแห่งใหม่แห่งแรกแบบเต็ม

รูปแบบรองรับปริมาณความตอ้งการในประเทศที่ขยายตวั และตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าท่ีมุ่งเน้นอาหารสัตว์เล้ียงท่ีมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภยัด้าน

อาหาร (Food Safety) มาตรฐานโรงงานระดับสากล รองรับลูกค้าในประเทศ ทั้งกลุ่มลูกค้า

ฟาร์มสัตวเ์ล้ียง (Pet Farm) ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สําหรับสัตว์เล้ียง (Pet Shop) คลินิก

โรงพยาบาลสัตว์ (Vet Clinic) โมเดิร์น เทรด (Modern Trade) และรับจ้างผลิต รวมถึง

ส่งออกไปขายประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและยุโรป ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่

ใจในสุขภาพของสัตว์เล้ียง ซ่ึงมีแนวโน้มเลือกซ้ืออาหารสัตว์เล้ียงและผลิตภณัฑ์สําหรับสัตว์

เ ล้ี ย ง ที ่ม ีค ุณภา พ ม า ก ขึ้ น สํา ห รับ ผ ลิตภ ณั ฑ์อ า หา รสัต ว ์เ ลี้ ย ง ที ่ผ ลิต จา ก โรง ง า น แห่ง น้ี 

ประกอบด้วย อาหารสัตวเ์ล้ียงชนิดเม็ด (Dry Pet Food) และขนมขบเค้ียวสาํหรับสัตว์เล้ียง 

(Pet Snack) สําหรับสุนัขและแมวและอีกมากมาย เป็นอาหารสัตว์เล้ียงคุณภาพ ที่ควบคุม

คุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคดั เลือกวตัถุดิบ  กระบวนการผลิตโดยผ ่าน

เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีที ่ทนัสมยั โรงงานมีการออกแบบพื้นที่การผลิตตามหล ักการ

ออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อความสะอาดและปลอดภยั (Hygienic Design) ยึดหลัก

นโยบายความปลอดภยัด้านอาหาร (Food Safety) อย่างเคร่งครัด โดยใช้ระบบบริหาร

คุณภาพ มาตรฐานระดับสากลกลุ่มบริษทัชั้นนาํของประเทศที่ดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
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การเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว ์ ปศุสัตว ์ ผลิตภณัฑ์เกี่ยวก ับ

สุขภาพสัตว์ และผลิตภณัฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจาํหน่ายในประเทศ มุ่งผลิต

และพฒันาอาหารท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภยั จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทนัสมยัเพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรโลก ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่าง

หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” ที่สําคญั เป็นบริษทัของคนไทยที่ได้รับการ

ยอมรับในเร่ืองคุณภาพจากบริษทัชั้นนาํในต่างประเทศ ทาํให้เกิดการร่วมลงทุนในการผลิต

และพฒันาคุณภาพอาหารปลอดภยัก้าวเป็นหน่ึงในผูน้าํด้านผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ

สัตว ์ครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงสัตว ์เศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิต

สินค้าตามความต้องการของลูกค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศได้อย่างเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้

อย่างทัว่ถึง 

/////////////////จากการศึกษาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นกรณีศึกษา

พบว่าปัญหาคือ การส่งมอบสินค้าให้ลูกค ้าผิดเช่น ส่งผิดแบบ ผิดประเภท ผิดขนาด ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดและแนวทางการแก้ไขโดย

ละเอียดได้อีกทั้งยงัขาดเคร่ืองมือในการบริหารการจดัการที่มีคุณภาพจากข้อมูลปี 2558 และ 

2559พบว่าเกิดความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้ารวมทั้งหมด35 คร้ังซ่ึงจากสาเหตุดังกล่าว

อาจส่งผลให้ความเชื่อมัน่ของลูกค ้า  ลดลง ต ้นทุนการจดัส่งเพิ ่ม ข้ึนและเกิดการสูญเสีย

โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ข า ย  ด ัง นั้น จ ึง ไ ด ้ทํา ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห์ห า ส า เ ห ตุที ่แ ท ้จ ริ ง ข อ ง ปัญ ห า  ใ น

กระบวนการจดัส่งสินค ้าประเภทอาหารสัตว ์ เพื ่อลดปัญหาการส่งมอบสินค ้าผ ิดและ

ประสิทธิภาพในการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรง

เวลา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื ่อทาํการศึกษาขั้น  ตอนกระบวนการเบิกจ่ายสินค ้า  และการจดัส่งสินค ้า  ของ

โรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา 

2. เพื่อลดอตัราของความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า 

3. เพื่อออกแบบและพฒันากระบวนการจดัเรียง จดัเก็บสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า

ภายในคลังสินค้า 

4. เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบการวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ ภายในคลังสินค้า 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. โครงงานน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่าย และจดัส่งสินคา้สําเร็จรูปประเภท

อาหารเมด็เท่านั้น 

2. พิจารณารายละเอียดเส้นทางการไหลของสินค้าตั้ งแต่การจดัเก็บไปจนถึงการจ่าย

สินค้าข้ึนรถบรรทุกเพื่อส่งออก 

3. โครงงานน้ีจะใช้ข ้อมูลความผิดพลาดยอ้นหลังตั้ งแต่ ปี 2558 – ปี 2559ในการ

วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข 

4. ตวัช้ีวดัเปรียบเทียบผลการดาํเนินการ คือ จาํนวนคร้ังความผิดพลาดและตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน

จากผลของความผดิพลาดในแต่ละเดือน 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการของกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า และการจดัส่งสินค้า 

ของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุง 

2. อตัราความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้าลดลงและรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเรียง การเบิกจ่ายและตรวจสอบสินค้าก่อนทาํการส่งมอบ 

4. สามารถนาํข ้อมูลจากกรณีศึกษาไปใช้ในการวิเคราะห์ ปัญหาการจดัการภายใน

คลังสินค้าได้ 
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1.5 ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. สํารวจและสอบถามสภาพปัญหาหรือจุดบกพร่องที่เกิดข้ึนของโรงงานพร้อมระบุ

หัวข้อในการทาํโครงการ 

2. รวบ รวม ข ้อมูล สินค ้า  ศ ึก ษา เส้นท า ง ก าร เค ลื ่อนย า้ ย  ระ บ บ ก า รทํา ง า นภา ย ใ น

คลังสินค้า และข้อมูลยอ้นหลังของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

3. จาํแนกข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ ระบุและแจกแจงปัญหาอย่างละเอียด 

4. ศึกษาหลักการและทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการปรับปรุงระบบ 

คลังสินค้าของโรงงาน 

5. วางแผนและออกแบบ ระบบการทาํงานท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอแผนการปรับปรุง 

6. ดาํเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทาํงานภายในคลังสินค้า 

7. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

1.6 แผนการดําเนินการ 

ตารางที่ 1.1  แผนการดาํเนินการ 

 

ภาระงาน 
ช่วงเวลาในการดาํเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

สํา ร ว จ แ ล ะ ส อ บ ถ า ม

ส ภ า พ ป ัญ ห า ห ร ื อ

จุดบ ก พ ร่อง ที ่เก ิด ขึ้ น

ของโรงงานพร้อมระบุ

ห ัว ข ้อ ใ น ก า ร ทํ า

โครงการ 

           

รวบ รวม ข ้อมูลสินค ้า 

ศ ึก ษ า เ ส ้น ท า ง ก า ร

เคลื่อนยา้ย  ระบบการ

ทํ า ง า น ภ า ย ใ น

คล ังสินค ้า  และข ้อมูล

ยอ้นหล ังของปัญหาท่ี

เกิดข้ึน  
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ตารางที่ 1.1  แผนการดาํเนินการ (ต่อ) 
 

ภาระงาน 
ช่วงเวลาในการดาํเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

จ ํา แ น ก ข ้อ ม ูล โ ด ย ใ ช้

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ 

ร ะ บ ุแ ล ะ แ จ ก แ จ ง

ปัญหาอย่างละเอียด 

           

ศ ึก ษ า ห ล ัก ก า ร แ ล ะ

ทฤษฎี ที่เกี่ยวข ้องเพื่อ

ใช้ในการวางแผนการ

ป ร ับ ป ร ุ ง ร ะ บ บ

คลังสินค้าของโรงงาน 

           

วางแผนและออกแบบ 

ร ะ บ บ ก า ร ทํา ง า น ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม  เ พื ่อ เ ส น อ

แผนการปรับปรุง 

           

ดํา เ น ิน ก า ร ป ร ับ ป รุ ง

เ พิ ่ม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํา ง า น

ภายในคลังสินค้า 

           

สรุปผลการศึกษา และ

ข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
/////////////////โดยในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเภทของ
อาหารสัตว์ การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) การจัดระบบคลังสินค้า กลยุทธ์การ
จัดเก็บ และทฤษฎีหรือเครื่องมือซ่ึงใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งรายละเอียดข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการท างานภายในคลังสินค้า เป็นต้น 
 
2.1  ประเภทอาหารสัตว์ [1] 
/////////////////การจ าแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feedstuffs) หมายถึงสารใดๆก็ตามที่
ให้โภชนะที่เกิดประโยชน์แก่สัตว์ที่กินเข้าไปโดยวัตถุดิบอาหารสัตว์อาจได้มาจากแหล่งธรรมชาติ
เช่นพืชสัตว์ฯลฯหรืออาจได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเช่นกรดอะมิโนวิตามินต่างๆหรือทาง
ชีววิทยาเช่นโปรตีนจากพืชหรือสัตว์เซลล์เดียวก็ได้โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2กลุ่มใหญ่
ดังนี้ 
//////2.1.1  อาหารหยาบ (roughages) 
///////////////อาหารหยาบหมายถึงวัตถุดิบที่มีโภชนะต่อหน่วยน้ าหนักต่ ามีเยื่อใยสูงกว่า 18 เปอร์เซ็นต์
แบ่งออกเป็น 3 พวกคือ 
///////////////1. อาหารหยาบสด (green roughages หรือ green forages) อาหารหยาบที่อยู่ในสภาพสดมี
ความชื้นสูง 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ได้แก่พืชที่ตัดสดมาให้สัตว์กิน (soilage) และพืชอาหารสัตว์ในทุ่งที่
สัตว์เข้าไปแทะเล็ม (pasture) อาหารหยาบสดประกอบด้วย 
///////////////////1) พืชตระกูลหญ้า (gramineae) เป็นพืชท่ีให้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก (แป้งหรือเยื่อใย) 
บางทีจึงเรียกว่า carboneceous plants  
///////////////////2) พืชตระกูลถ่ัว (leguminosee) จะให้คุณค่าทางโภชนะเช่นโปรตีนสูงกว่าพืชอ่ืนมัก
นิยมปลูกผสมกับหญ้าทาเป็นทุ่งหญ้าผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่สัตว์บางทีจึงเรียกว่า  
proteineceous plants  
///////////////////3) พืชอาหารอ่ืนๆ (others) ได้แก่ยอดอ้อยผักตบชวา (water hyacinth) ต้นข้าวโพด 
(corn stem) ต้นข้าวฟ่าง (sorghum stem) ต้นถ่ัวต่างๆฯลฯ 
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///////////////2. อาหารหยาบแห้ง (dry roughages หรือ dry forages) อยู่ในรูปที่มีความชื้นไม่เกิน 15 
เปอร์เซ็นต์เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหารเช่นพืชโอชาหรือพืชแห้ง 
(hay) เป็นพืชที่เก็บเกี่ยวฟางข้าว  (rice straws) ฟางผักบุ้งต้นแห้งของถ่ัวต่างๆเปลือกหรือฟัก
ข้าวโพดอีกด้วย 
///////////////3. อาหารหยาบหมัก (ensile roughages หรือ ensile forages) อยู่ในรูปที่มีความชื้น 70 – 
75 เปอร์เซ็นต์ระดับ pH ประมาณ 4.2 ในหลุมหมักที่มีสภาพไร้ออกซิเจนเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บ
รักษาไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหารและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนับสิบปีถ้าไม่เปิดหลุมหมัก 
เช่นพืชหมัก (silage) แต่ถ้าใช้อาหารหยาบสดที่มีความชื้น 55 – 60 เปอร์เซ็นต์มาท าการหมักเรียกว่า
พืชหมักแห้ง (haylages)  
//////2.1.2  อาหารข้น (concentrate)  
///////////////อาหารข้นหมายถึงวัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน้ าหนักสูงมีเยื่อใยต่ ากว่า 
18 เปอร์เซ็นต์แบ่งออกเป็น 2 พวกได้แก่ 
///////////////1. อาหารหลักหรืออาหารพลังงาน (basal feed หรือ energy feed) คือวัตถุดิบที่มีพลังงาน
สูงหรือมีคาร์โบไฮเดรตมากมีโปรตีนต่ ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่า “อาหารหลัก” เพราะเป็น
วัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณมากถึง 50 – 80 เปอร์เซ็นต์ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ได้แก่ 
///////////////////1) ได้จากพืชได้แก่ธัญพืชเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างปลายข้าวเป็นต้น 
พืชหัวเช่นมันสาปะหลัง (มันเส้น) มันเทศเป็นต้นและน้ามันพืชต่างๆ 
///////////////////2) ได้จากสัตว์เช่นไขมันโค – กระบือ (tallow) ไขมันสุกร (lard) เป็นต้น 
///////////////////3) อ่ืนๆเช่นกากน้ าตาล (molasses) กากมันกากเอทานอล (DDGS) เป็นต้น 
///////////////2. อาหารเสริม (supplements) คือวัตถุดิบที่เสริมลงไปในอาหารหลักในการประกอบสูตร
อาหารสัตว์เพื่อให้มีโภชนะครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์แบ่งย่อยออกเป็น 
///////////////////1) อาหารเสริมโปรตีน (protein supplements) คือวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนมีโปรตีน
มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ได้แก่ 
5555555gg1.1g -ได้จากพืชได้แก่กากถ่ัวเหลืองกากถ่ัวลิสงกากมะพร้าวกากเมล็ดฝ้ายกากเมล็ดนุ่น
กากเมล็ดปาล์มกากเมล็ดยางพาราเป็นต้นใบพืชคือใบกระถินใบมันสาปะหลังใบปอเป็นต้น 
5555555gg1.1g -ได้จากสัตว์เช่นปลาป่นเนื้อป่นเลือดป่นเครื่องในป่นขนไก่ป่น 
5555555gg1.1g -ได้จากการสังเคราะห์เช่นโปรตีนจากพืชหรือสัตว์เซลล์เดียว (single cell proteins) 
เช่นยีสต์เป็นต้นกรดอะมิโนสังเคราะห์เช่นไลซีนเมทไธโอนีฟินิลอะลานีนเป็นต้น 
///////////////////2) อาหารเสริมแร่ธาตุ (mineral supplements) คือวัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุ
สูงเสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อให้มีแร่ธาตุครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์ได้แก่ 
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5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเช่นหินปูน (CaCO3) ปูนขาว (CaO) เปลือกหอย 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเช่นกระดูกป่นไดแคลเซียม
ฟอสเฟต 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโซเดียมและคลอรีนเช่นเกลือทะเล 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปตัสเซียมเช่นกากน้าตาล 
///////////////////3) อาหารเสริมวิตามิน (vitamin supplements) คือวัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของวิตามิน
สูงเสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อให้วิตามินครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์ได้แก่ 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินเอเช่นพืชสีเขียวที่มีแคโรทีน 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินดีเช่นพืชแห้งแบบตากแดด (field cured hay)  
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินอีเช่นราละเอียดกากทานตะวัน 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินเคเช่นใบกระถิน 
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินซีเช่นผลไม้รสเปรี้ยว (citrus fruits)  
5555555gg1.1g -วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินบีรวมเช่นธัญพืชพืชสีเขียว 
55555 
2.2  การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) [2] 
/////////////////คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่า
คลังสินค้าจึงเป็นค าท่ีมีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่
ละประเภท  
////////////////////// - วัตถุดิบ (Raw Materials) เป็นส่ิงของที่กิจการซ้ือมาเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตส าหรับผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
////////////////////// - สินค้าเพื่อการด าเนินงาน (Maintenance) เป็นสินค้าที่ใช้ในการด าเนินงานรวมถึง
สินค้าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์  
////////////////////// - สินค้าระหว่างการผลิต (Work in Process) เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อยู่
ระหว่างขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ 
////////////////////// - สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วพร้อม
จะจ าหน่ายแก่ลูกค้าต่อไป  
////////////////////// - บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง หีบห่อที่ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้า
ตลอดจนประโยชน์ใช้สอย 
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/////////////////การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ 
การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกดิการด าเนินการเป็นระบบให้คุม้กับการลงทุน การควบคุมคุณภาพ
ของการเก็บ  การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการ
ด าเนินงานต่ าที่สุดและการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ 
 
2.3  ระบบมาตรฐาน WMS (Warehouse Management System)  
/////////////////ระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุกกิจกรรม
ภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินคา้ขนาดใหญ่ของกิจการคา้
ส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรของ ธุรกิจ 
(Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางครั้งเพื่อลดความ
สับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system
มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนในองค์การที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
//////2.3.1  การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล (Data network flow) โดยศึกษาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า (Warehouse) 
ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการขนส่ง และ
ลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิต
สินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าท่ีถูกจัดจ าหน่ายออกไปและปริมาณสินค้าคงคลัง 
ท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงลด
ปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แกลู่กคา้ 
ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปล่ียนแปลงฐานข้อมูลสามารถก าหนดให้ ผู้ใช้หลาย
ระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน
(User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture) 
//////2.3.2  การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการจัดซ้ือซ่ึง

ถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูลการส่ังซ้ือ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการส่ังซ้ือ เป็นข้อมูลการน าเข้า 

(Input data) ซ่ึงท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ ส่ังซ้ือเมื่อใด ปริมาณเท่าไร 

ผู้ขายและผู้ซ้ือคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ในการ

ขนส่งคืออะไร ข้อมูลการส่ังซ้ือที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ 
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จัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้

ถูกก าหนดข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปใน

ระบบฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีต้องการ 

//////2.3.3  การเก็บสินค้า (Put-away) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของ

ต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าท่ีจะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนกประเภทของ

สินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่ เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ ต้องการแล้วท าการบันทึกลงในระบบ

ฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและ

เส้นทางในการจัดเก็บสินค้าท่ีเหมาะสม 

//////2.3.4  หยิบสินค้า (Order picking) เมื่อคลังสินค้าได้รับใบส่ังสินค้าจากลูกค้า (Order) เจ้าหน้าที่

คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าท่ีก าหนดไว้ตามค าส่ังซ้ือ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่

ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการประมวลผล

ข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

//////2.3.5  การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการตรวจนับสินค้า

เฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการประมวลผลจาก

ฐานข้อมูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ Cycle 

count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซ่ึงจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมาก

ยิ่งขึ้น 

//////2.3.6  การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control)  ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ

สินค้าภายในคลัง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล

การส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต

ในช่วงท่ีต้องมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพ้ืนที่ในการเก็บ

ส ารองสินค้า ซ่ึงท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ส าหรับ

สินค้าท่ีมีอัตรา Turn over ต่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลการจากสถิติ Turn 

over ของสินค้าในทุก ๆ ช่วงเวลาที่ก าหนด และก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่

เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินค้า ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

////// 
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2.4  การจัดระบบสินคา้คงคลัง   [3] 
/////////////////การจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบที่ใช้บันทึกการรับ/จ่ายสินค้าคงคลัง เพื่อโยกย้าย
เบิกจ่ายสินค้า ท าให้ทราบยอดสินค้าที่อยู่ในแต่ละคลังสินค้า และปรับยอดคลังกรณีที่มีการตรวจ
นับ สามารถแสดงยอดคงเหลือรวมแสดงยอดคงเหลือแจกแจงคลัง แสดงยอดขายร้านค้า และมี
รายงานในกลุ่มของวิเคราะห์คลังการด าเนินงานในระบบสินค้าคงคลังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
//////2.4.1  ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง 
///////////////1.  การรับสินค้าเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการรับเข้าสินค้าใน จะท าการรับเข้าสินค้าโดยอ้างอิง
ตาม PO หรือค าส่ังซ้ือโดยฝ่ายคลังสินค้า โดยในขั้นตอนนี้จะมีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ เมื่อมี
การบันทึกรับสินค้าสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน จะมีการบันทึกบัญชีพักรับสินค้าที่ยังไม่ได้ตั้งหนี้ไว้
ด้วย เพื่อรอตัด เมื่อมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ / ใบส่งสินค้า / ใบก ากับภาษีจากฝ่ายบัญชี 
///////////////2.  การเบิกสินค้าออกจากระบบการเบิกสินค้าเพื่อออกมาจ่ายให้ลูกค่าตามค าส่ังซ้ือ  
///////////////3.  การคืนสินค้าผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซ้ือ ผู้ซ้ือจะตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณว่า
ตรงกับที่ ส่ั ง ซ้ือไปหรื อไม่  หากพบว่ า สินค้ าที่ ส่งมา เกิ ดช า รุด เ สียหาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
///////////////4.  คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง 
คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่า
คลังสินค้าจึงเป็นค าท่ีมีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่
ละประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท าการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking โดยในคลังสินค้าจะ
มีการปฏิบัติดังนี้ 
///////////////////1) การจดัให้มีปริมาณสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ 
///////////////////2) การจดัท าข้อมูลรายงานสินค้าคงคลังต่อผู้บริหาร 
///////////////////3) การดูแลเก็บรกัษาและขนย้ายสินค้า 
///////////////////4) การตรวจสอบสินค้าท่ีมีอยูใ่นคลังสินค้า 
//////2.4.2  การจัดการสินค้าคงคลัง 
///////////////1.  การจัดการสินค้าคงคลัง หมายถึง การดูแลและการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสมไปจนถึงการขนส่งท้ังภายในและภายนอกสถานที่ 
///////////////2.  ขั้นตอนของการจัดการสินค้าคงคลัง 
///////////////////1) การวางแผนสินค้าคงคลังหมายถึงการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ     
การจัดการสินค้าคงคลัง 
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///////////////////2) การควบคุมสินค้าคงคลัง หมายถึง การตรวจสอบวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม       
แผนที่ก าหนดไว้ 
//////2.4.3  การจัดการปริมาณสินค้าคงคลัง 
///////////////1.  ก าหนดประเภทสินค้าท่ีจัดเก็บในคลังสินค้า การตัดสินใจน าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
ไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดผู้ขายต่อ หรือตลาดรัฐบาลนั้น โดยทั่วไปแล้ว
บริษัทไม่สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมหรือตรงกับความต้องการของลูกค้า 

///////////////2.  การวัดระดับปริมาณสินค้าในคลังสินค้า  การตรวจวัดระดับปริมาณสินค้า เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อควบคุม รวมท้ังตรวจวัดสมรรถภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง  

///////////////////1) การตรวจนับจ านวนทางกายภาพ (Physical count) คือการตรวจนับจ านวนของ
สินค้าคงคลังท่ีปรากฏอยู่จริงภายในคลัง 

///////////////////2) การตรวจวัดมูลค่าสินค้าคงคลังรวมโดยเฉล่ีย (Average aggregate inventory value) 
คือการตรวจสอบมูลค่าของสินค้าคงคลังท่ีองค์กรถือครองอยู่โดยเฉล่ีย มูลค่าในส่วนนี้ถือเป็นมูลค่า
ของความสูญเสียโอกาสทางการเงินขององค์กร 

///////////////////3) ระยะเวลาที่สินค้าคงคลังสามารถรองรับความต้องการ (Times of supply) คือ
ระยะเวลาที่สินค้าคงคลังที่มีอยู่ภายในคลังสามารถตอบสนองความต้องการในการจ าหน่ายหรือ
น าไปใช้ได้เมื่อไม่มีการทดแทนสินค้า  
///////////////3.  การเปรียบเทียบและประเมินผลการวัดผลจะท าให้ได้ตัวเลข ปริมาณ หรือรายละเอียด
ของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล จากนั้นจะน าเอาผลการวัดนี้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อตัดสิน หรือลงสรุปเกี่ยวกับส่ิง 
///////////////4.  การหาวิธีแก้ไขส ารวจปัญหา รวบรวมข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของผู้ดูแล
ศึกษาระบบการท างานวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด สรุปแจกแจงรายละเอียดของ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการวางแผนแก้ไข  
///////////////5.  การควบคุมประเภทสินค้าภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง
คือการลงบัญชีและการตรวจนับสินค้า 
//////2.4.4  การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการอย่างเป็นระบบในเรื่องเกี่ยวกับการได้มา มีไว้และ
จ่ายไปของสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกิจการในปัจจุบันและอนาคตได้ มีประโยชน์
ได้หลายประการ คือ   ลดต้นทุนป้องกันการเก็บสินค้านานแล้วเส่ือมคุณภาพ ลดต้นทุนในการเก็บ
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รักษา ป้องกันการทุจริต การผลิตเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ มีสินค้าเสนอขายลูกค้าตลอดเวลา การ
ควบคุมสินค้าคงคลังท่ีมีอยู่ 3 วิธีคือ 
///////////////1.  สินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System) เป็นสินค้าคงคลังที่มี
วิธีการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายของท าให้บัญชีคุมยอดแสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของ
สินค้าคงคลังอยู่เสมอซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมสินค้าคงคลังรายการที่ส าคัญที่ปล่อยให้ขาด
มือไม่ได้แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารค่อนข้างสูงและต้องใช้พนักงานจ านวนมาก
จึงดูแลการรับจ่ายได้ทั่วถึงในปัจจุบันการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานส านักงานและ
บัญชีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อนี้โดยการใช้รหัสแท่ง  (Bar Code) หรือรหัสสากลส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ (Universal Product Code หรือ UPC) ปิดบนสินค้าแล้วใช้เครื่องกราดสัญญาณเลเซอร์
อ่านรหัส (Laser Scan) ซ่ึงวิธีนี้นอกจะมีความถูกต้องแม่นย าเที่ยงตรงแล้วยังสามารถใช้เป็นรากฐาน
ข้อมูลของการบริหารสินค้าคงคลังในกรณีอ่ืน 
///////////////2.  ระบบสินค้าคงคลังเมื่อส้ินงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่
มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้นเช่นตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาห์
หรือปลายเดือนเมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการส่ังซ้ือเข้ามาเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ระบบนี้จะ
เหมาะสมกับสินค้าที่มีการส่ังซ้ือและเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นร้านขายหนังสือของ
มหาวิทยาลัยจะมีการส ารวจยอดหนังสือเมื่อเปิดเทอมแล้วประมาณ 3 สัปดาห์เพื่อดูว่าหนังสือใน
ร้านและโกดังเหลือเท่าใดยอดหนังสือที่ต้องเตรียมส าหรับเทอมหน้าจะเท่ากับยอดคงเหลือบวกกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีต้องลงทะเบียนเรียนโดยประมาณเป็นต้น 
////////////// 3.  ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่คง
คลังด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ ABCการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นงานที่ท าขึ้นเผื่อให้ค่าใช้จ่าย หรือ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสินค้าคงคลังต่ าที่สุด แต่อย่างใดก็ตามบริษัทมักจะมีสินค้าคงคลัง
มากมายหลายชนิด ถ้าจะให้ความสนใจควบคุมสินค้าคงคลังทั้งหมดอย่างใกล้ชิด ก็จะท าให้
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย  ดังนั้นนอกเหนือจากส่วนที่เป็นนโยบายของบริษัทแล้ว การควบคุมสินค้าคง
คลังควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของชนิดสินค้าคงคลังมาก และมีความส าคัญรองลงไป วิธีนี้
เรียกว่า ABC Analysis  ซ่ึงมีหลักการในการจ าแนกสินค้าคงคลังออกตามจ านวนเงินของสินค้าคง
คลังที่หมุนเวียนในรอบปี หรือสามารถสรุปได้ว่า ABC Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อให้สามารถจัดการกับสินค้าประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
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2.5  ระบบการหมุนเวียนสนิค้าแบบเข้ากอ่นออกกอ่น FIFO (First In First Out) [4] 
/////////////////FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไป
ก่อน         เพื่อลดความเส่ือมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน เป็นต้นการเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First 
in First out หมายถึง วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้าโดยต้องอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือ
วัตถุดิบที่ซ้ือเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกน า ออกขายหรือน ามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมี
แนวคิดเป็นไปตามการค้าโดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขายหรือใช้ของเก่าก่อนเสมอดังนั้นด้วยระบบ
การเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซ้ือเข้ามาก่อนจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อน
ด้วยเช่นกัน        
                                                          
2.6  การน าสินค้าเข้าคลังและการจัดเก็บ (Storage) [5] 
//////2.6.1  การน าสินค้าเข้าคลังและการจัดเก็บ (Stock location methodology) มีการจัดแบ่งรูปแบบ
ในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิดคือ 
///////////////1.  การจัดเก็บแบบไม่เป็นทางการ (Informal system) การจัดเก็บแบบไม่เป็นทางการเป็น
รูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบและสินค้าทุกชนิด
สามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้าซ่ึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่
รู้ต าแหน่งในการจัดเก็บรวมท้ังจ านวนที่จัดเก็บซ่ึงรูปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มี
ขนาดเล็กมีจ านวนสินค้าหรือ SKUน้อยและมีจ านวนต าแหน่งจัดเก็บ (Location) ที่จัดเก็บน้อยด้วย 
///////////////2.  การจัดเก็บแบบคงต าแหน่ง (Fixed location system) แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้า
รูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีท่ีว่าคือสินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บที่
ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้วซ่ึงการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็กมีจ านวน
พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน  SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วยโดยจาก
การศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมีข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่สินค้านั้นมีการส่ังซ้ือเข้ามาที
ละมากๆ จนเกินจ านวนต าแหน่งจัดเก็บ (Location) ที่ก าหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้น 5555555gg  
///////////////3.  การจัดเก็บแบบตามเลขสินค้า (Part number system) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บ
แบบคงต าแหน่ง (Fixed location system) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบตามเลขสินค้า 
(Part number system) นั้นจะมีล าดับการจัดเก็บเรียงกันเช่นเลขสินค้าหมายเลข  A123 นั้นจะถูก
จัดเก็บก่อนเลขสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้นซ่ึงการจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความ
ต้องการส่งเข้าและน าออกของเลขสินค้า (Part number) ที่มีจ านวนคงที่เนื่องจากมีการก าหนด
ต าแหน่งการจัดเก็บไว้แล้วในการจัดเก็บแบบเลขสินค้า  (Part number) นี้จะท าให้พนักงานรู้



15 
 

ต าแหน่งของสินค้าได้ง่ายแต่จะไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมี
ความต้องการขยายจ านวน SKU ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ 
///////////////4.  การจัดเก็บตามประเภทสินค้า (Commodity system) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตาม
ประเภทของสินค้า (Product type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกบัร้านคา้ปลีกหรือตามซูเปอร์
มาเก็ต (Supermarket) ทั่วไปท่ีมีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ที่ต าแหน่ง 
(Location) ที่ใกล้กันซ่ึงรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จัดอยู่ในประเภทผสม (Combination 
system) ง่ายต่อพนักงานในการหยิบสินค้าเพราะทราบถึงต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบแต่มี
ข้อเสีย 5555555gg 
///////////////5.  การจัดเก็บแบบสุ่ม (Random location system) เป็นการจัดเก็บท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหนง่
ตายตัวท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้าแต่รูปแบบการ
จัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตามข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่
ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการปรับ (Update) ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วยซ่ึงในการจัดเก็บแบบนี้จะเป็น
รูปแบบที่ใช้พ้ืนที่จัดเก็บอย่างคุ้มค่าและเป็นระบบท่ีถือว่ามีความยืดหยุ่นสูงเหมาะกับคลังสินค้าทุก
ขนาด 
///////////////6.  การจัดเก็บแบบผสม (Combination system) เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสาน
หลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้นโดยต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจาก
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้าชนิดนั้นๆเช่นหากคลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือ
สารเคมีต่างๆรวมอยู่กับสินค้าอาหารจึงควรแยกการจัดเก็บสินค้าอันตรายและสินค้าเคมีดังกล่าวให้
อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นซ่ึงถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบคงตัว (Fix 
location) ส าหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้นเนื่องจากมีการค านึงถึงเรื่องการใช้พื้นที่ดังนั้นจึง
จัดเก็บในพื้นที่ส่วนที่เหลือแบบสุ่ม  (Random) โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับ
คลังสินค้าทุกๆแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสินค้าที่จัดเก็บนั้นมีความ
หลากหลาย 
//////2.6.2  การหยิบสินค้า (Order picking)  
///////////////หลักการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการท างานในส่วนของการหยิบ (Pick) สินค้า
ซ่ึงจะมีผลท าให้การหยิบสินค้านั้นท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้ 
///////////////1.  การใช้หลักของพาเรโตในการจัดประเภทสินค้าตามล าดับความส าคัญของมูลค่าหรือ
ปริมาณการขายของสินค้าโดยการจัดสินค้าตามหมวดหมู่ตามเกณฑ์ดังกล่าวจะท าให้ช่วยลด
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการหยิบสินค้า (Picking time) ลงได้ 
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///////////////2.  การหยิบสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องมาจากการจัดต าแหน่งการวางสินค้าอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อที่พนักงานจะได้หยิบสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาใน
การหาต าแหน่งที่ใช้จัดเก็บสินค้าดังนั้นจึงควรมีการระบุต าแหน่งของสินค้าท่ีจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน
การหยิบสินค้าเป็นการน าสินค้าออกจากคลังการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาในการ
หยิบต่ า (Picking time) และมีระยะเวลาในการหยิบท่ีต่ า (Picking distance) และที่ส าคัญควรมีความ
ผิดพลาดจากการหยิบที่ต่ าด้วย (Picking error) ตลอดจนไม่ท าให้สินค้าแตกหักเสียหายในระยะ
กระบวนการหยิบสินค้า 
//////2.6.3  ระบบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
///////////////ระบบข้อมูลและเอกสารพื้นฐานของการจัดการคลังสินค้านั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ในอดีตระบบข้อมูลและเอกสารจะอาศัยการใช้ระบบกระดาษเป็นส าคัญเช่นเอกสารใบตรวจ
รับสินค้าการลงบัตรบันทึกสต็อก (Stock card) เอกสารน าส่งหรือเบิกสินค้าออกจากคลังเป็นต้นแต่
ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารได้ก้าวหน้าไปมากจึงได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ  กับ
งานการจัดการคลังสินค้ามากขึ้นเช่นการใช้รหัสแท่ง (Barcode) หรือการใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
(RFID) เป็นต้นทั้งนี้ในบทนี้จะอธิบายถึงระบบเอกสารที่จ าเป็นเบื้องต้นส าหรับงานการจัดการ
คลังสินค้า 
///////////////1.  เอกสารใบตรวจรับสินค้าเอกสารใบตรวจรับสินค้าเป็นเอกสารที่ใช้ในการตรวจรับ
สินค้าเพื่อน าสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าทั้งนี้เนื้อหาสาระส าคัญควรมีประเภทของสินค้ าจ านวนหรือ
ปริมาณของสินค้าวันที่น าสินค้าเข้า (เพื่อใช้ประโยชน์ในการเบิกด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อนFIFO) 
รายชื่อพนักงานผู้ตรวจรับสินค้าแหล่งท่ีมาของสินค้า 
///////////////2.  ใบบันทึกสต็อกของสินค้า (Stock card) เอกสารที่ส าคัญในล าดับถัดมาขึ้นใบบันทึก
สต็อกของสินค้า (Stock card) ซ่ึงจะเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงสถานะของสินค้าแต่ละรายการว่ามี
เหลืออยู่เป็นปริมาณเท่าไหร่จัดเก็บอยู่ที่ต าแหน่งไหน (Location) ทั้งนี้เป็นการควบคุมปริมาณของ
สินค้าเป็นส าคัญ 
///////////////3.  ป้ายชี้บ่งสถานะของสินค้า (Tag) ป้ายชี้บ่งสถานะของสินค้าหรือที่เรียกว่า Tag มี
ความส าคัญมากโดยทั่วไปจะติดอยู่ท่ีตัวสินค้าหรือภาชนะที่บรรจุสินค้าทั้งนี้เพื่อชี้บ่งและให้ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 
///////////////4.  เอกสารใบเบิกสินค้าหรือใบจัดส่งสินค้า 
///////////////5.  เอกสารใบเบิกสินค้าหรือใบจัดส่งสินค้าเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงเมื่อท าการเบิก
สินค้าออกจากคลังท้ังนี้ต้องน ายอดของการเบิกไปตัดยอดออกจากใบบันทึกสต๊อกของสินค้า (Stock 
card)55 
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//////2.6.4  ระบบการวางระบบการแจ้งต าแหน่งในการจัดเก็บ stock location system [6] 
///////////////1.  แผนผังแบบที่ตั้งคงท่ี ( fixed location layout ) คือ 11 การจัดให้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์
ตั้งอยู่กับท่ีโดยมคีนงานหรือเครื่องจกัรในการผลิตเคล่ือนที่ตามความต้องการของงาน ซ่ึงจะเหมาะ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ เชน่ ส่ิงก่อสร้าง เรือบรรทุกเครื่องบิน เป็นตน้ 
///////////////2.  แผนผังแบบการจัดตามผลิตภัณฑ์ ( product layout ) คือ การจัดตามลักษณะหรือ
ขั้นตอนการผลิตของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะเป็นการผลิตผลิตภณัฑ์เพียงไม่กี่ชนิดและผลิตในปริมาณที่
มาก  
///////////////3.  การวางระบบการแจ้งต าแหน่งในการจัดเก็บ (Stock Location Code) 
การวางระบบการแจ้งต าแหน่งในการจัดเก็บ (Stock Location Code)เป็นการแจ้งต าแหน่งสินคาใน
คลังสินค้า เพื่อให้จัดเก็บและการจัดการภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
จึงมีการน าสัญลักษณ์อักษร หรือตัวเลข มาใช้ในการแสดงรหัสประจ าต าแหน่งสินค้า (Location 
Code) ท าให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการค้นหาสินค้า การแจกจ่าย จัดเก็บ เคล่ือนย้าย มี
ประสิทธิภาพ ระบบการแจ้งต าแหน่งในการจัดเก็บ ประกอบด้วย รหัส สองหลักแรก หมายถึง 
คลังสินค้า รหัสต่อมา หมายถึง กอง (Stack) และรหัสสุดท้ายหมายถึง ชั้น (Level) ตามตัวอย่างดัง
ภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ความหมายของต าแหน่งตวัอักษรใน Location Code 
555 
2.7  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง [7] 
/////////////////ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งก าไรที่
เพิ่มมากขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น ดังนั้น แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจ าเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน การ
วางแผนและการจัดการที่ดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ที่จะช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังรวมไปถึงการ
จัดการคลังสินค้าและขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

W1  A 001   W2 -   012   - 12       A 
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////////////////////// - การจัดการอาคาร ท่ีดิน ขนาดของคลัง จ านวนและรูปแบบหน้าท่ารับจ่าย 
และ Yard 
////////////////////// - อุปกรณต์่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ Material Handling อาทิ Dock Levelerรถยก รถตัก 
รถขนย้าย Pallet, Conveyor และรถขนส่งชนิดต่างๆ 
////////////////////// - ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคลังและหน้าท่ารับจ่าย พนกังานขับรถ เด็ก
ติดรถ 
////////////////////// - ระบบงาน ระบบไอที ระบบข้อมูลและระบบเอกสารต่างๆแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการกระจายสินค้าและขนส่งมีได้หลายแนวทาง ดังนัน้ ใน
บทความนีจ้ะได้น าเสนอแนวทางแบบง่ายๆ ไว ้10 ขั้นตอน ดังนี ้
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมายของการพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัด (Target Setting) ด้วย
การตั้งเป้าหมายของการพัฒนา การก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เป้าหมายการให้บริการ การควบคุม
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงในส่วนให้เน้นกรอบเป้าหมายกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ทั้งสาม
ด้านได้แก่ การลดต้นทุน การลดเงินลงทุน การปรับปรุงการบริการ ตัวอย่างมาตรฐานการกระจาย
สินค้า  
 
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานการกระจายสินค้า 
 

Key Performance Indicator Index 

ความรวดเร็วและถูกต้องในการรับสินค้าภายใน 1 ช.ม. 99% 

ความแม่นย าในการเก็บสินค้าในต าแหน่งทีก่ าหนด 98% 

ความรวดเร็วและ แม่นย าในการเบิกจ่ายสินค้าภายใน 3 ช.ม. 100% 

ความรวดเร็วในการจดัส่งสินค้าไปยังลูกค้าภายใน 24 ช.ม. 98% 

สินค้าต้องไม่บุบ ยุบ เสียหาย จากการขนย้ายถึงลูกค้า 99% 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการไม่เกิน 2 %ของยอดขายสินค้า <2% 

 
/////////////////อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือส่ิงที่ลูกค้าต้องการ เพราะหากการ
ก าหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า จะท าให้การก าหนดเป้าหมายสูญเปล่า 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 2 การลดระยะทางในการเคล่ือนย้ายสินค้า (Reduce Distance) อันได้แก่ 
การจัดให้สินค้าหมุนเร็วอยู่ใกล้หน้าท่ารับจ่าย การพัฒนาระบบโครงข่ายการกระจายสินค้าให้มี
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ประสิทธิภาพ การยุบคลังท่ีมีหลายแห่งเหลือแห่งเดียวหรือน้อยแห่ง ที่เป็นจุดที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มสะดวกและประหยัดในการรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังลูกค้า 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่มขนาดของหน่วยเก็บ/หยิบสินค้า (Increase the size of Unit) ด้วย
การเก็บ การเคล่ือนย้ายในระดับหีบ กล่อง หรือระดับ  Pallet หรือการใช้ Container เพื่อขนถ่าย
สินค้าให้เร็วและได้ปริมาณคราวละมากขึ้น 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์เที่ยวกลับของอุปกรณ์การขนย้าย/รถขนส่ง (Seek 
round trips opportunities) ได้แก่การวางแผนการจัดเก็บ การหยิบให้สอดคล้องกัน การลดปัญหาลด
เที่ยวเปล่าโดยการท า Backhaul  
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 5 สนับสนุนให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Encourage the Process of 
Change) เช่น การท างานในระบบกะ การใช้อุปกรณ์ทดแทน การเปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างาน
เช่น  ก ารใช้ระบบ  Priority ได้ แก่  การจัด ใ ห้มีCustomer Service Level Agreement 
(CSLA) การศึกษาตามหลัก 80/20 การใช้ระบบ Cross Docking หรือการจ่ายสินค้าตรงจากโรงงาน 
เป็นต้น 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 6 เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ดีกว่า (Embrace Technology)เช่นการใช้
ระบบบาร์โค้ด ระบบ RFID การใช้ระบบงานหรือ Software เพื่อวางแผนการกระจายสินค้าและการ
ขนย้าย อย่างไรก็ตามพึงระลึกเสมอว่าการเปิดรับเทคโนโลยีต้องสอดรับกับต้นทุนและ  Return on 
Investment (ROI) ขององค์กร 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 7 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Improve Packaging)ด้วยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ส าคัญได้แก่  

1) ท าหน้าที่ด้าน Storage Support ในการปกป้องและเก็บรักษาสินค้าไม่ให้ได้รับ
ความเสียหายและให้เกิดความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ  

2) ท าหน้าที่Transport Support เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการ
เคล่ือนย้ายเพ่ือการขนส่ง  

3) ท าหน้าที่ Cost Reduction ในการท าให้ประหยัดเนื้อที่ ทั้งเพื่อการเก็บรักษาและ
เพื่อการขนย้ายสินค้าหรือการขนส่งเนื่องจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อนกันในทางสูง ซ่ึงหากไม่มี
บรรจุภัณฑ์ก็ไม่สามารถที่จะท าได้ 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่  8 ลดจ านวนการหยิบ ยก  ตัก เคล่ือนย้าย (Reduce Number of 
handling) ด้วยการใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายท่ีเหมาะสม หยิบได้ในคราวละมากๆ หรือเปล่ียนวิธีการ
หยิบสินค้าจาก Order Picking มาเป็น Batch Picking  
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5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 9 ปรับจ านวนความแตกต่าง ผันแปรของปริมาณให้ใกล้เคียงกัน (Smooth 
the variation in flow) เช่น การมอบหมายงานให้พนักงานสามารถท างานทั้งรับ สินค้า 
(Receipt) และจ่ายสินค้า (Dispatch) ให้เป็นทีมเดียวกัน 5555555gg1.1 

  ขั้นตอนที่  10 ใช้บริการด้ านโลจิสติก ส์จากผู้ เชี่ยวชาญภายนอก (Logistics 
Outsource) โดยมุ่งหวังท่ีจะลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดีกว่าการด าเนินการ
เอง เช่น การจ้าง 3rd Party ในการขนส่งสินค้าแทนการจัดส่งเอง  
 
2.8  การระบุตัวชี้วัดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ [8] 
/////////////////ประโยชน์ของการวัดเปรียบเทียบ  ทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน คือ ตัววัด
สมรรถนะที่ส าคัญจ านวนหนึ่งจะถูกสอดส่องอย่างต่อเนื่องแนวความคิดเรื่องตัวชี้วัดสมรรถนะ 
(Key Performance Indicators; KPI) เป็นแนวความคิดง่ายๆ 
/////////////////แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจและมีการนิยมใช้กันแพร่หลายก็คือ บาลานซ์สกอร์การ์ด 
(Balanced Scorecard) เบื้องหลังแนวความคิดนี้ เนื่องจากมีตัวชี้วัดสมรรถนะจ านวนหนึ่งซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นตัววัดที่ไม่เกี่ยวกับการวัดทางการเงิน ซ่ึงสามารถที่จะช่วยผู้บริหารบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ได้ดีมากกว่าการวดัแบบเดิมที่ใช้การวดัที่เน้นทางด้านการเงิน  ตัวชี้วัดสมรรถนะที่ส าคัญ
เหล่านี้ก็ได้มาจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเอง บาลานซ์สกอร์การ์ด จะจัดแนวทางในการ
ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่ส าคัญเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ความส าคัญของ KPI 
-บ่งชี้ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
- เป็นผลงานหลักของการท างาน 
- สามารถวัด/ประเมินได้ตรงเป้าหมาย 
- บอกวิธีการวัดความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 
- บอกระดับผลการปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการ 

ลักษณะของ KPI 
- วัดได้/อธิบายผลได้ชัดเจน 
- ชัดเจน เจาะจง ไม่คลุมเครือ 
- เที่ยงตรงต่อเวลา 
- ส่ือสาร/เปรียบเทียบ/องค์กรเหมือนกันได้ 
- ตรวจสอบข้อมูลได้ 
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/////////////////แนวความคิดนี้ ได้น าไปใช้ในการจัดการกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ถ้ามี
ตัววัดสมรรถนะที่เหมาะสม ซ่ึงสามารถเชื่อมเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ มันก็จะกลายเป็น
พื้นฐานส าหรับการวัดที่เหมาะสมมากกว่าการใช้วิธีแบบดั้งเดิมกระบวนการใช้การสร้างบาลานซ์
สกอร์การ์ด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 1 การระบุกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเราน ากลยุทธ์ด้านโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทานเข้าร่วมกับการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 2 อะไรเป็นผลลัพธ์ของความส าเร็จที่สามารถวัดได้ส่ิงเหล่านี้สามารถสรุป
ในรูปของ “ดีกว่า รวดเร็วกว่า และถูกกว่า” หรือในอีกทางหนึ่งคือคุณภาพในการให้บริการที่
เหนือกว่า การบรรลุผลในช่วงเวลาท่ีส้ันกว่าโดยใช้ต้นทุนที่ต่ ากว่า 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่  3  กระบวนการอะไรที่จะกระทบต่อผลลัพธ์ที่ออกมาในกรณีของ
กระบวนการที่ “ดีกว่า รวดเร็วกว่า และถูกกว่า” ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จในการส่ังซ้ือที่มีความ
สมบูรณ์ในช่วงเวลาท่ีส้ันกว่าและลดต้นทุนในการให้บริการ 
5555555gg1.1ขั้นตอนที่ 4 อะไรที่เป็นตัวขับเคล่ือนสมรรถนะในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้กิจกรรม
เหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานส าหรับตัวชี้วัดสมรรถนะหลักๆ การวิเคราะห์เหตุและผล สามารถช่วยระบุได้ 

 
/////////////////ในกรอบแนวคิดนี้ได้แนะน าว่าผลลัพธ์ที่ออกมาหลักๆ คือ “ดีกว่า รวดเร็วกว่า และถูก
กว่า” ทั้งสามผลลัพธ์หลักๆ ท่ีได้ จะมีเป้าหมายเชื่อมต่อซ่ึงกันและกัน เป้าหมายต่างๆ เหล่านี้เป็นส่ิง
ส าคัญเพราะมันจะรวมการวัดสมรรถนะในเทอมของคุณภาพ โดยรวมกับการวัดภายในของการใช้
ทรัพยากรและสินทรัพย์ต่างๆ ขององค์กร 
 
                                  คุณภาพในการให้บริการ 
         ดีกว่า                                                                                การบรรลุผลตามค าส่ังซ้ือของลูกค้า 
                                              เวลา 
        เร็วกว่า                                                                              การจัดส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
                                            ต้นทุน                      
        ถูกกว่า                                                                                ต้นทุนทีใ่ช้ในการให้บรกิาร 

 
 
ภาพที่ 2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
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2.9  การวิเคราะห์กระบวนการ [9] 

/////////////////ในการวิเคราะห์กระบวนการ ส่ิงแรกจะต้องท าก็คือการเก็บขอ้มูลที่เป็นจริงของวิธีการที่

ก าลังท าอยู่การเก็บข้อมูลนั้นสามารถท าโดยการบันทึก ซ่ึงการบันทึกนั้นเป็นส่ิงที่ส าคัญมากเพราะ

ข้อมูลที่ได้จาก การบันทึกจะเป็นส่ิงท่ีต้องตรวจตราอย่างละเอียดถ่ีถ้วน อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่

ถูกต้องตามความเป็นจริง 

///////////////// จากอดีตที่ผ่านมาการจดบันทึกจะท าในลักษณะของการบันทึกข้อความ ซ่ึงเป็นการ

ยุ่งยากเมื่อเรา จะน าข้อมูลดังกล่าวมาตรวจตรา จากเหตุผลดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีการพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก ที่สามารถบันทึกได้อย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกขั้นตอนของการท างาน

และสามารถบันทึกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อน าข้อมูลมาตรวจตราก็สามารถท าได้ง่ายและสะดวก ที่

ส าคัญคือยังเป็นแบบฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใช้ได้ทั่วโลก 

//////////////// /เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมทั่วไป คือแผนภูมิและไดอะแกรม 

(Chart and Diagram) ทั้งสองอย่างนี้มีหลายชนิดแต่ละชนิดจะเหมาะสมกับงานเฉพาะอย่างและ

เครื่องมือดังกล่าวนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ   

//////2.9.1  การวิเคราะห์กระบวนการและการปฏิบัติงานในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น

เราสามารถท าได้อย่างสะดวกและง่ายโดยการใช้สัญลักษณ์ในการบันทึก สัญลักษณ์ที่ใช้เป็น

มาตรฐานจะมีอยู่ 1 ชุดและแบ่งออกเป็น 6 สัญลักษณ์ทั้ง 6 สัญลักษณ์นี้จะครอบคลุมการปฏิบัติงาน

และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงาน หรือในส านักงานได้  ทั้งหมด สัญลักษณ์นี้เป็นที่เข้าใจ

ตรงกัน เพราะว่าเป็นแบบสากล ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก สัญลักษณ์ดังกล่าว มีดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart 

สัญลักษณ ์ ชื่อเรียก ความหมายและการใช้งาน 

 
จุดเริ่มต้น (Start) / จุดส้ินสุด (Stop) 

ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและ
จุดส้ินสุดของโปรแกรม 
 

 
รับข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล 

ใช้สัญลักษณ์สาหรับการ
แสดงผลและการรับค่า 
 

 
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) 

ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดง
การปฏิบัติงานขั้นตอน 
 

 
การตัดสินใจ(Decision) 

ใช้เป็นจุดในการตดัสินใจ 
 

 
 

ลูกศร (Flow Line) 
ใช้เชื่อมต่อระหว่าง
สัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีก
สัญลักษณ์หนึ่ง 

 

เอกสาร (Document) 
ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดง
เอกสาร 
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//////2.9.2  การจัดท าแผนผังการไหลของงานแผนผังการไหลของงาน (Flow chart) เป็นแผนผังอย่าง

หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงเค้าโครงของเรื่องราวเหตุการณ์หรือการเคล่ือนไหวของกิจกรรมหรือขั้นตอน

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเรียงล าดับตั้งแต่ จุดเริ่มต้น จนกระทั้งส้ินสุดโดยการส่ือความหมายด้วยสัญลักษณ์ 

(Symbols) ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการ น าเสนอในรูปแบบแผนผังการไหลของงานก็เพื่อต้องการแสดง

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และ เชื่อมโยงอย่างง่ายหรือซับซ้อนของกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ

แผนภาพท่ีสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน สามารถเข้าใจง่ายและรวดเร็วแทนการอธิบายด้วยภาษา

ที่ค่อนข้างยืดยาวโดยทั่ว ไปแล้ว การเขียนแผนผังการไหลของงานนั้น สามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้ง

และแนวนอนแล้วแต่ความ เหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับตัวอย่างการเขียนแผนผังการไหลของ

งานเป็นดังภาพที่ 2.3 

 

 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างแผนผังการไหลของงาน 
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//////2.9.3  เทคนิคการเขียนผังงาน  

///////////////1.  เลือกรูปแบบผังงานที่ต้องการเขียน  

///////////////2.  เขียนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติอยู่ในกระบวนการ  

///////////////3.  เรียงล าดับกิจกรรมตามขั้นตอน  

///////////////4.  เขียนสัญลักษณ์ในแต่ละกิจกรรม และเชื่อมด้วยลูกศร  

///////////////5.  ตรวจสอบกับการปฏิบัติงานจริง และแก้ไขให้ถูกต้อง  

///////////////6.  เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปแบบที่ก าหนด 

//////2.9.4  ประโยชน์ของแผนผังการไหลของงาน สามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้  

///////////////1.  แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบงาน  

///////////////2.  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน  

///////////////3.  ช่วยลดเวลาในการศึกษาระบบงาน  

//////2.9.5  การวิเคราะห์กระบวนการและการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกี่ยวกับการแปลงรูปร่างลักษณะ หรือ

การเปล่ียนส่วนผสมทางเคมี เปล่ียนแปลงทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ผลิตออกไป ได้แก่การกระท า

ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการที่ถูกผลิตออกไปจากเครื่องหรือ  บริเวณท างาน  เห็นได้ว่าเมื่อ

“เตรียมพร้อม” และ “ผลิตออกไป” อาจจะแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ของการ ตรวจสอบ และการ

เคล่ือนย้าย ดังนั้น “การปฏิบัติงาน” จึงสามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ของการ ปฏิบัติงานอย่างเดียว  

//////2.9.6  การตรวจตราพิจารณา (Examine) เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบข้อบกพร่องของการ

ท างานวิธีเดิม เพื่อหาวิธีการที่จะปรับปรุง การท างานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นการเพิ่ม

ผลผลิต การตรวจพิจารณาการกระท านั้นกระท าได้โดย เทคนิคของการตั้งค าถามเพื่อที่จะตรวจตรา

อย่าง ละเอียด การท างานหรือกิจกรรมแต่ละอย่าง จะต้องผ่านค าถามที่ตั้งไว้อย่างเป็นระเบียบแบบ

แผนต่อเนื่อง 

//////2.9.7  การตั้งค าถาม  

///////////////1.  ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง  

///////////////2.  หาวิธีการปรับปรุง 
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ตารางที่ 2.3 ค าถามที่จัดตั้งขึน้เพื่อท าการตรวจสอบ 

ค าถาม ส่ิงท่ีต้องการศึกษา การปรับปรุง 
What – why 

ท าอะไร-ท าไมต้องท า 
วัตถุประสงค ์

Eliminate – ขจัดส่วนที่ไม่จ าเป็นไม่
สร้างมูลค่าเพิ่มออก 

Where – why 
ท าที่ไหน – ท าไมต้องท า

ที่นั่น 
สถานที่ 

Combine – รวมกิจกรรมเข้ามาท าท่ี
สถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันหรือ
บุคคลเดียวกัน 
Rearrange – จัดสลับล าดับงานใหม ่

When – why 
ท าเมื่อไร – ท าไมต้องท า

เวลานั้น 
เวลา ล าดับขั้นตอน 

Who – Why 
ใครเป็นผู้ท า – ท าไมต้อง

เป็นคนนัน้ 
บุคคล 

How – Why 
ท าอย่างไร – ท าไมต้องท า

ด้วยวิธีการนั้น 
วิธีการ 

Simplify – ท าให้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการใหม่ 
หรือเครื่องมือช่วยอ่ืน 

 

/////////////////ค าถามที่ตั้งค าถามต่อเนื่อง ดังท่ีกล่าวมานีจ้ะถูกถามอย่างมระเบียบทุกครั้ง ท่ีท าการ

วิเคราะห์ กระบวนการเพราะส่ิงต่างๆ เหล่านี้ จะน าไปสู่ทางเลือกใหม่และการปรับปรุงในที่สุด 

2.10  แผนภูมผิลิตภัณฑ์ – ปริมาณ (P-Q Chart) [10] 
/////////////////แผนภูมิ P-Q ใช้วิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบการวางผังโรงงาน  และเลือกใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์การไหลที่เหมาะสม โดยเสดงความส าพันธ์ระหว่าง ข้อมูลความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และปริมาณ (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) 
/////////////////การสร้างแผนภูมิ P-Q เริ่มจากการน าปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มาเขียนเป็น
กราฟแท่ง โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย โดยเส้นในแนวแกน x คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ที่ผลิต เส้นในแนวแกน y คือปริมาณการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังภาพ 2.4 



27 
 

 
 

ภาพที ่2.4 การสร้างแผนภูมิ P-Q 
 

/////////////////จากภาพท่ี 2.4 เส้นด้านปริมาณมีลักษณะโค้งขึ้น แสดงการการผลิตปริมาณมากแต่ชนิด
ของผลิตภัณฑ์น้อย ระบบการผลิตจะเป็นแบบ จ านวนมาก(Mass Production) รูปแบบการวางผัง
โรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานตามชนิดผลิตภัณฑ์ (Product Layout) ตัวอย่างเช่น 
โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง เป็นต้น 
/////////////////ส่วนเส้นด้านผลิตภัณฑ์มีลักษณะโค้งลึก แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
แต่แต่ละชนิดผลิตในปริมาณน้อย ระบบการผลิตเป็นแบบ ตามค าส่ังซ้ือ(Job Oder) รูปแบบการวาง
ผังโรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานตามกระบวนการ(Process Layout) ตัวอย่างเช่น โรง
กลึง เป็นต้น 
/////////////////บริเวณใต้กราฟเป็นการผลิตปริมาณและความหลากหลายน้อย ระบบการผลิตเป็นแบบ
ตามค าส่ังซ้ือ(Job order) รูปแบบการวางผังโรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานตามต าแหน่ง
งาน(Fixed Layout) ตัวอย่างเช่น อู่ต่อเรือ เป็นต้น 
/////////////////ส่วนบริเวณเส้นตรงกลางระหว่างเส้นด้านปริมาณการผลิต และเส้นด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต รูปแบบการวางผังโรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานแบบ
ผสม(Mixed Layout) หรือ การวางผังโรงงานแบกลุ่ม(Group Layout) ดังภาพ 2.5 
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ภาพที ่2.5 ผังโรงงานที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์แผนภูมิ P-Q 
 

2.11  หลักการวิเคราะห์ปรากฏการณ์แบบ Why-Why Analysis [11]  

/////////////////Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้น เหตุให้เกิดปรากฏการณ์

อย่าง เป็นระบบ มีขั้นตอน อย่างละเอียดซ่ึงไม่มีการคาดเดา จะต้องไปตรวจสอบสถานที่จริงและดู

สภาพของจริง อันเป็นที่มาของปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาให้ถูกต้อง

ชัดเจน  

/////////////////การวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis เริ่มจากการก าหนดปรากฏการณ์ที่ ต้องการ

วิเคราะห์แล้วพิจารณาว่า อะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์นั้น โดยการตั้งค าถาม

ว่า “ท าไม” สมมุติว่าผลการพิจารณาท า ให้ได้ปัจจัยหรือสาเหตุ  2 ข้อ คือ 1 และ 2 แล้วจึงท าการ

พิจารณาต่อไปอีกว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ท า ให้เกิด 1 และ 2 โดยการตั้งค าถามว่า “ท าไม” 

สมมุติว่าผลจากการพิจารณาท าให้ได้ปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าให้เกิด1คือ 1.1และ 1.2 ส่วน ปัจจัยหรือ

สาเหตุที่ท าให้เกิด 2 คือ 2.1 และ 2.2 จากนั้น พิจารณาต่อไปอีกว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือ สาเหตุที่ท า

ให้เกิด 1.1 , 1.2 , 2.1 , 2.2 โดยการตั้งค าถามว่า “ท าไม” เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถหาปัจจัย

หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดขึ้นได้อีกแล้วจุดส้ินสุดนั้น จะเป็นต้นตอของปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ  ที่

น าไปสู่การเกิดขึ้นปรากฏการณ์และจากปัจจัยหรือสาเหตุต่าง ๆ ที่เป็นต้นตอ  
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ภาพที ่2.6 วิธีการหาต้นตอและแนวทางแก้ไขปรากฏการณแ์บบ Why-Why Analysis 
 

2.12  ระบบการควบคุมด้วยสายตา Visual Control  [12] 

/////////////////วิธีการควบคุมกระบวนการที่มีประสิทธิผลอีกวิธีหนึ่งคือ การควบคุมด้วยประสาท

สัมผัส หรือ Visual Control (พรเทพ แก้วเชื้อ และ วรินทร์ เกียรตินุกูล, 2552)โดยที่ “การควบคุม” 

หมายถึง การท าให้ส่ิงผิดปกติปรากฏขึ้นมาชัดเจนและสามารถแยกออกจากส่ิงผิดปกติได้ ส าหรับ

ค าว่า “ด้วย สายตา (Visual)” ในที่นี้ขอแทนด้วยค าว่า “ประสาทสัมผัส” ไม่จ าเป็นต้องได้จากรูป

สัมผัส คือ สายตาเสมอไป แต่อาจจะมาจากสัมผัสอ่ืน ๆ ก็ได้ คือ รสสัมผัส กล่ินสัมผัส เสียงสัมผัส 

และ ผิวสัมผัส ในกระบวนการท างานโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า (รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส) แล้ว 

ด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันก่อนที่สภาพผิดปกติจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ให้เกิดปัญหา  

ด้านคุณภาพขึ้นมา โดยแบ่งประเภทของระบบการควบคุมด้วยประสาทสัมผัสออกเป็น 2 ประเภท 
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////////////////////// - การควบคุมดูแลหลังการเกิดเหตุ หรือการควบคุมดูแลเชิงแก้ไข (Reactive 

Control)       

////////////////////// - การควบคุมดูแลเชิงป้องกัน (Proactive Control) จะเป็นการควบคุมดูแลที่มีการ

ส ารวจ สภาพท่ีแท้จริงอย่างรวดเร็วและแม่นย าโดยประเด็นส าคัญของการควบคมุดูแลแบบนี้ คือ จะ

ท า อย่างไรให้ใครก็ได้ แต่ต้องสามารถเห็นถึงปัญหา หรือสภาพผิดปกติในกระบวนการท างานได้  

    

2.13  การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร Enterprise Resource Planning [13] 

/////////////////การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง

สูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ERP จึงเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากร

ขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP จะเน้นให้ท าการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 

เพื่อปรับปรุงระบบให้เข้ากับ ERP ซ่ึงจะแบ่ง Function Area เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ 

///////////////////     1) Marketing Sales  
///////////////////     2) Production and Materials Management  
///////////////////     3) Accounting and Finance  
///////////////////     4) Human Resource 

//////2.13.1  ลักษณะส าคัญของระบบ ERP 

//////////////   1.  การบูรณาการระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP  
/////////////////จุดเด่นของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซ้ือ จัดจ้าง 

การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และก ารบริหารบุคคล ซ่ึงแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน 

การไหลของวัตถุดิบสินค้ า (material flow) และการไหลของข้อมูล (information flow)  

//////////////   2.  รวมระบบงานแบบ real time ของระบบ ERP  
/////////////////การรวมระบบงานต่ างๆ ของระบบ ERP จะเกิดขึ้นในเวลาจริง (real time) อย่างทันที 

เมื่อมีการใช้ระบบ ERP ช่วยให้สามารถท าการปิดบัญชีได้ทุกวันเป็นรายวัน  ค านวณ ต้นทุนและ

ก าไร ขาดทุนของบริษัทเป็นรายวันได้ 
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//////////////   3.  ระบบ ERP มีฐานข้อมูล (database) แบบสมุดลงบัญช ี 
/////////////////การที่ระบบ ERP สามารถรวมระบบงานต่าง ๆ เข้าเป็นระบบงานเดียวแบบ Real time 
ได้ นั้นก็เนื่องมาจากระบบ ERP มี database แบบสมุดลงบัญชี ซ่ึงมีจุดเด่น คือ คุณสมบัติของการ
เป็น 1Fact 1 Place ซ่ึงต่างจากระบบแบบเดิมที่มีลักษณะ 1 Fact Several Places ท าให้ระบบซ้ าซ้อน 
ขาดประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาดและขัดแย้งของข้อมูลได้ง่าย 
//////2.13.2  กระบวนการภายในระบบ ERP  
/////////////////กระบวนการในระบบ ERP ในแต่ละวงจรของกระบวนการภายในระบบ  ERP 

ประกอบด้วยข้อมูลย่อยๆ อีกหลายขั้นตอน การท างานแต่ละกระบวนการอาศัยข้อมูลอิสระและ

ข้อมูลเชื่อมโยงมาจากผลการท างานของส่วนอ่ืน  ภาพรวมของกระบวนการต่างๆ ในระบบ ERP 

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

//////////////   1.  วงจรการขาย (Sell Cycle) 

///////////////////  1) การเสนอราคา (Quoting) ในการสร้างใบเสนอราคานั้น เราสามารถเรียกดูข้อมูล

ต่างๆจากระบบได้ เช่น ต้นทุนสินค้า ข้อมูลลูกค้า ท าการปรับเปล่ียนรายละเอียดสินค้าได้ตาม

ต้องการ ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติ เพื่อใช้ในการติดตามลูกค้า เมื่อลูกค้ายืนยันค าส่ังซ้ือ

มา ระบบจะแปลงข้อมูลการเสนอราคา เป็นค าส่ังขายได้ทันที 

///////////////////  2) การสร้างค าส่ังขาย (Sale Order - SO) เริ่มจากเมื่อลูกค้ามีความต้องการส่ังซ้ือ

สินค้า ฝ่ายขายจะตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนสินค้าคงเหลือ จ านวนสินค้าก าลังผลิต จ านวน

สินค้าท่ีถูกจอง หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประวัติการช าระเงิน เพื่อยืนยันว่าสามารถขายสินค้า

ให้กับลูกค้ารายนี้ได้หรือไม่ เมื่อมีการตกลงการซ้ือขาย ฝ่ายขายจะเริ่มสร้างค าส่ังขาย หากมีสินค้า

อยู่ในคลังแล้ว ระบบจะเข้าไปจองปริมาณให้ แต่ถ้ าสินค้าไม่พอ ระบบจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ

วางแผนผลิตต่อไป  

///////////////////  3) การจัดส่งสินค้า ข้อมูลค าส่ังขายถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลการจัดส่งอัตโนมัตเิจ้าหน้าที่

จัดส่งสามารถทราบว่าจะต้องเตรียมสินค้าอะไรบ้าง และไปหยิบสินค้าจากพื้นที่เก็บได้และพร้อม

พิมพ์เอกสาร เช่น ใบก ากับสินค้า/ใบแจ้งหนี้ได้ทันที ข้อมูลสินค้าคงคลังจะถูกเปล่ียนแปลง  

/////////////////// 
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//////////////   2.  วงจรการวางแผน (Plan Cycle)  
//////////////// การวางแผนในระบบ ERP นั้นเป็นส่วนส าคัญมาก ข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นจากหลายๆฝ่าย

จะถูกรวบรวมมาไว้พร้อมสรรพ ส าหรับการค านวณ เช่น ข้อมูลสถานะของสินค้าคงคลัง ข้อมูลสูตร

การผลิต (Bill of Material: BOM) ข้อมูลศูนย์งาน หรือสถานีงาน ข้อมูลเส้นทางผลิตและข้อมูล

นโยบายการส่ังซ้ือ และการส่ังซ้ือ  

///////////////////  1) การวางแผนวัสดุ (Material Planning) คือการวางแผนผลิตสินค้าส าเร็จรูป และ
วางแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้า และรักษาปริมาณวัสดุไว้ในระดับที่
ต้องการได้ กระบวนการวางแผน  
///////////////////  2) การวางแผนก าลังการผลิต (Capacity Planning) คือการหาความต้องการก าลังการ
ผลิตของทรัพยากร เช่น คนและเครื่องจักรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนวัสดุ  ระบบ ERP แบ่งการ
วางแผนก าลังการผลิตเป็น  
//////////////   3.  วงจรการส่ังซ้ือ (Buy Cycle)  
///////////////////  1) การแปลงแผนส่ังซ้ือเป็นค าส่ังซ้ือจากการ Run MRP ระบบจะแนะน าแผนการ
ส่ังซ้ือให้ผู้ใช้ตรวจสอบ รายละเอียดของแผน เช่น Supplier วัตถุดิบ ปริมาณ และราค า  
///////////////////  2) การสร้างค าส่ังซ้ือตามการร้องขอจากผู้ขอซ้ือ เมื่อผู้ขอซ้ือบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่
ต้องการซ้ือลงใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) ระบบก็จะตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ  
///////////////////  3) การรับวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อ Supplier มาส่งวัตถุดิบพร้อมกับ
เอกสารใบก ากับสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ระบบจะท าการปรับปรุงปริมาณสินค้าคงคลังและ
บันทึกผลการรับวัตถุดิบ  
///////////////////  4) วงจรสินค้าคงคลัง (Inventory Cycle) การควบคุมสินค้าคงคลังมีความสัมพันธ์กับ
ทุกกระบวนการในระบบ ERP สินค้าคงคลังประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป สินค้า
ส าเร็จรูป ชิ้นส่วนส ารอง และอ่ืนๆ การควบคุมสินค้าคงคลังท่ีทีประสิทธิภาพท าให้ข้อมูลสินค้าคง
คลังในระบบ ERP มีความถูกต้อง ส่งผลให้สามารถ ใช้งานระบบ ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
//////////////   4.  วงจรการผลิต (Make Cycle)  
///////////////////  1) การสร้างค าส่ังผลิต (Work Order - WO) ค าส่ังผลิตหรือใบงานในระบบ ERP 
สร้างขึ้นได้จากหลายทาง เช่น การแปลงแผนค าส่ังผลิตที่ได้จากการ RUN MRP เป็นค าส่ังผลิต หรือ
การแปลงค าส่ังขายเป็นค าส่ังผลิตโดยตรง หรือการสร้างค าส่ังผลิตขึ้นมาเอง ซ่ึงค าส่ังผลิตใช้เป็นตัว
ควบคุมการผลิตทั้งหมด  
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///////////////////  2) การด าเนินงานและควบคุมการผลิต คือการน าค าส่ังผลิตไปปฏิบัติงานจริง ท าการ
เปรียบเทียบปริมาณงานกับก าลังการผลิตของแต่ละสถานีงาน การจัดล าดับ (Priority) ของงานที่อยู่
ในแถวคอยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าท่ีผลิต  
///////////////////  3) การเบิกวัสดุ การเบิกวัสดุในระบบ ERP สามารถท าได้หลายวิธี ทั้งการเบิกวัสดุที
ละรายการ การเบิกวัสดุอ้างอิงกับสูตรการผลิตและการเบิกวสัดุแบบ back flush ในการเบิกวัสดุจะมี
การอ้างอิงกับหมายเลขค าส่ังผลิตเพ่ือใช้ในการคิดต้นทุน  
///////////////////  4) การรายงานผลการผลิต การรายงานผลการผลิตในระบบ ERP ได้แก่ การรายงาน
ปริมาณการผลิตสินค้า ผลการตรวจสอบคุณภาพ ชั่วโมงแรงงานหรือชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตของแต่ละค าส่ังผลิต การรายงานผลการผลิตท าให้เราทราบสถานะของค าส่ังผลิต  
///////////////////  5) วงจรบัญชี (Accounting Cycle) กระบวนการด้านบัญชีและการเงินของระบบ ERP 
จะบันทึกรายการทางบัญชีจากกิจกรรมต่างๆ โดยอัตโนมัติ สอดคล้องซ่ึงกับระบบบัญชีรูปแบบเดิม
คือ ท ารายการลงบัญชีในสมุดรายการซ้ือ ขาย จ่าย รับ และทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ส่วน  
////////////////////// - ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)  
////////////////////// - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)  
////////////////////// - ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger Accounts)  
//////2.13.3  ข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ ERP  
/////////////////ระบบ ERP สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรได้  
โดยใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่บูรณาการกนัภายในองค์กร จากกระบวนการต่างๆ ภายในระบบ
ERP จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด ดังนั้นจึงเกิดการพึ่งพากันอย่างอัตโนมัติ  นั่น
หมายความว่า จะไม่มีข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน หรือมีข้อมูลชุดเดียวที่ใช้งานร่วมกันนั่นเอง ข้อมูลใน
ระบบ ERP แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
//////////////   1.  ข้อมูลคงที่ (Static Data) คือ ข้อมูลที่มักจะไม่มีการเปล่ียนแปลงและก าหนดไว้เพื่อ
เป็นข้อมูลเริ่มต้นในระบบ เช่น ข้อมูลรายการสินค้า (Item Master) ข้อมูลสูตรการผลิต (Bill of 
Material) ข้อมูลลูกค้า (Customer) ข้อมูลผู้ขาย (Vendor หรือ Supplier) ฯลฯ เมื่อจัดเก็บเป็นกลุ่ม
เป็นแฟ้มในคอมพิวเตอร์ก็อาจเรียกว่า Master File แต่ในระบบฐานข้อมูลปัจจุบันที่เป็น Relational 
Database จะหมายถึงข้อมูลที่เป็น Master Table ต่างๆ เช่น Item Master Table, Work Center Table  
//////////////   2.  ข้อมูลพลวัต (Dynamic Data) คอื ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจ าวันที่มีการ

เคล่ือนไหว และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอตามธุรกรรม

(Transaction) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจ าวันและถูกบันทึกเข้าระบบเพื่อให้ประมวลผลอย่าง
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ต่อเนื่อง เช่น ค าส่ังซ้ือสินค้าแต่ละค าส่ังเป็นข้อมูลพลวัตเพราะจ านวนรายการสินค้า,จ านวนที่ส่ังซ้ือ

, ราคา, ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ การเตรียมข้อมูลตามวงจรการท างานในระบบ ERP ทั้ง 6 ประเภท 

///////////////////1) ข้อมูลของวงจรบัญชี (Accounting Cycle)  
///////////////////2) ข้อมูลของวงจรสินค้าคงคลัง (Inventory Cycle)  
///////////////////3) ข้อมูลของวงจรการขาย (Sell Cycle)  
///////////////////4) ข้อมูลของวงจรการจัดซ้ือ (Buy Cycle)  
///////////////////5) ข้อมูลของวงจรการวางแผน (Plan Cycle)   
///////////////////6) ข้อมูลของวงจรการผลิต (Make Cycle)  
 
2.14  ระบบ SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) [14] 
/////////////////SAP ก็คือ ERP ชั้นน าตัวหนึ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดย SAP เป็นซอฟต์แวร์
แพ็กเกจที่ได้เตรียมในส่วนของ Configuration หรือ Customization ให้ส าหรับก าหนดค่าข้อมูล
เหล่านี้ให้เข้ากับธุรกิจหรือองค์กร 
/////////////////ระบบ SAP ประกอบด้วยหลายโมดูลของแต่ละส่วนของการจัดการที่เอามารวมกันและ
ท างานร่วมกัน เนื่องด้วยตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกระตุ้นการเปล่ียนแปลงของ
ระบบ มีบริษัททีมพัฒนา ที่พยายามพัฒนาด้านโปรแกรม ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SAP ให้โอกาสลูกค้า
เลือกใช้แค่ระบบเดียวแต่สามารถท างานได้กับทุกส่วนของธุรกจิ ทั้งยังสามารถติดตั้งโปรแกรมSAP 
R/3 มากกว่า 1 ตัว เป็นการเพิ่มความเร็วในการท างาน ส าหรับ SAP มีหลายโมดูล มีหน้าที่ต่างกัน 
แต่ท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว แต่ละโมดูล คือ แต่ละส่วนของธุรกิจตลาดของ SAP มีเกือบทุก
อุตสาหกรรม รวมถึงรัฐบาล สถานศึกษา และโรงพยาบาล ดังนั้นเราจะสามารถพบผู้ใช้งาน SAPใน
ธุรกิจทุกประเภทระบบคอมพิวเตอร์ SAP ประกอบไปด้วยระบบหลัก (โมดูล) มีทั้งหมด 12 ระบบ 
ได้แก่ 
////////////////////// - ระบบการขายและการจัดส่ง (Sales and Distribution System: SD) 
////////////////////// - ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Materials Management System: MM) 
////////////////////// - ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning System: PP) 
////////////////////// - ระบบการจัดการดา้นคณุภาพ (Quality Management System: QM) 
////////////////////// - ระบบบ ารุงรักษาโรงงาน (Plan Maintenance System: PM) 
////////////////////// - ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource System: HR) 
////////////////////// - ระบบวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Solution System: IS) 
////////////////////// - ระบบการวางผังงาน (Work Flow System: WS)    
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////////////////////// - ระบบบริหารโครงการ (Project System: PS)   
////////////////////// - ระบบการบริหารสินทรัพย์ (Fixed Assets Management System: AM)  
////////////////////// - ระบบควบคุมและประเมินประสิทธิภาพ (Controlling System: CO)  
////////////////////// - ระบบบัญชีและการเงิน (Financial Accounting System: FI) 
/////////////////โดยในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาเฉพาะระบบการบริหารสินค้าคงคลัง  (Materials 
Management System: MM) และ ระบบการขายและการจัดส่ง (Sales and Distribution System: SD) 
ของระบบคอมพิวเตอร์ SAP เท่านั้นความสามารถของระบบ SAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการ
ด าเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิ เช่น 
////////////////////// - รองรับการจัดท าระบบในหลายๆ ด้านทางธุรกิจ (Business Intelligence) โดย 
สามารถท างานกับข้อมูลในระบบ SAP และไม่ใช่ระบบ SAP 
////////////////////// - การจัดท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
////////////////////// - การจัดท าคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
////////////////////// - ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) 
////////////////////// - อินทิเกรตฟังก์ชั่นการท างานทั้งหมดขององค์กร ส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP 
////////////////////// - การก าหนดกลยุทธ์และระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและการประเมินองค์กร
แบบสมดุล (Strategic Management, Balance Score Card) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและ
อนาคต 
////////////////////// - การออกรายงาน (Report) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุกการด าเนินงานในทุก
ระดับขององค์กร รายงานดังกล่าวสามารถส่งต่อไปยังผู้ใช้งานโดยผ่านทาง E-mail หรือ SMS ได้ 
////////////////////// - สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ซ่ึงท างานผ่านเว็บไซต์  (Web Application 
Design) ได้ 
////////////////////// - มีแม่แบบ (Template) ของโมดูล (Module) ต่างๆ ที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
(Best Practice) จ านวนมากเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ 
////////////////////// - การน าซอฟต์แวร์นี้มาใช้งานในองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ 
/////////////////ระบบการบริหารพัสดุ และสินค้าคงคลัง (Materials Management)เป็นระบบท่ีเริ่มตั้งแต่
การจัดซ้ือ การรับของ การบริหารสินค้าคงคลัง การรับวางใบแจ้งหนี้ และเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ
การขายและการจัดส่ง ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร การเช็คงบประมาณ การ
จัดซ้ือในแต่ละประเภท โดยมีระบบย่อยดังนี้ 
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/////////////////ระบบการจัดซ้ือ (Purchasing System) เป็นระบบที่ครอบคลุมการท างานในเรื่องการ
จัดซ้ือ ทั้งการจัดซ้ือที่เป็นค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ Project Internal Order สินค้าคงคลัง การตรวจรับ 
(Good Receipt) และเก็บข้อมูลของผู้ขาย (Vendor Master) ข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ส่ังซ้ือ
(Material Master) และสามารถก าหนดไว้ล่วงหน้าไห้เป็นกลุ่มของสินค้า (Bill of Material: BOM)
ข้อมูลการส่ังซ้ือ (Purchasing Info Records) เพื่อติดตามขั้นตอนและข้อมูลการส่ังซ้ือ ขั้นตอนการ
จัดซ้ือในระบบจะเน้นเรื่องการไม่ใช้เอกสารเป็นกระดาษ  (Paperless) คือการท าใบขอส่ังซ้ือ
(Purchase requisition: PR) บนจอ (Online screen) และน าระบบการวางผังงาน (Workflow) มาใช้
เพื่อให้ PR ไปรอการอนุมัติจากผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติผ่านจอคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูล online ไปที่
ฝ่ายจัดซ้ือเพื่อท าการเช็คราคาและออกใบส่ังซ้ือ (Purchase Order: PO) ให้กับผู้ขาย โดยการอ้างถึง
ข้อมูลจากใบ PR จนถึงการตรวจรับของก็สามารถอ้างถึงใบ PO เพื่อท าการตรวจรับของในเรื่องของ
ความครบถ้วน และข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมต่อไปยังที่เกี่ยวข้อง  
/////////////////เป็นระบบการขายและจัดส่งสินค้าท่ีเป็นการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบกับระหว่างการขาย 
การส่งของ การออกใบแจ้งหนี้ ระบบข้อมูลการขาย การจัดซ้ือ การบริหารสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี
และการเงิน 
////////////////////// - ระบบสนับสนุนการขาย (Sales Support) เป็นระบบบริหารข้อมูลของการน าเสนอ
การขาย การติดต่อกับลูกค้า การก าหนดราคา การก าหนดรายการส่งเสริมการขาย คู่แข่งขัน 
พนักงานขายหรือพนักงานการตลาดสามารถเรียกข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการและสามารถ
ส่งเป็นจดหมายให้กับลูกค้า ซ่ึงเป็นการก่อให้การขายใหม่ๆ ตลอดจนรักษาลูกค้าเดิมด้วย 
////////////////////// - ระบบการขาย (Sale Management) เป็นระบบย่อยที่จัดการเรื่องการท าใบส่ังซ้ือ 
ซ่ึงเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและมีข้อมูลของสินค้าซ่ึงสามารถก าหนดราคาขายแต่ละประเภท
ไว้ล่วงหน้า หรือส่วนลดที่จะให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติ พร้อมท้ังการเช็คเครดิตของของลูกค้า ซ่ึงจะ
มีข้อมูลวงเงินและยอดคงค้างจากระบบการบริหารลูกหนี้ ก่อนที่จะจองสินค้าโดยการก าหนดวันที่
จะส่งมอบสินค้า ระบบจะเช็คกับสินค้าคงคลังว่ามีจ านวนเพียงพอหรือไม่ในวันที่ก าหนดเพื่อจองไว้
จัดส่งให้ลูกค้าต่อไป 
////////////////////// - ระบบการส่งของ (Shipping Management) เป็นระบบที่บริหารการหยิบและการ
บรรจุหีบห่อ และควบคุมวันที่ก าหนดในใบส่ังซ้ือ โดยมีรายงานของสินค้าท่ีถึงก าหนดส่งมอบ 
////////////////////// - ระบบการออกใบแจ้งหนี้ (Billing) เป็นระบบอัตโนมัติเมื่อมีการจัดท าใบส่ังซ้ือ
และการส่งของ ก็จะมีการออกใบแจ้งหนี้ ซ่ึงสามารถส่งให้ลูกค้าได้พร้อมใบก ากับภาษีในกรณีที่
เป็นการขายสินค้า ในขณะเดียวกันก็จะมีการส่งข้อมูลทางบัญชีไปที่ระบบ  FI และระบบ CO และ
สามารถให้เงินชดเชย (Rebate) ประเภทคิดจากยอดปริมาณการส่ังซ้ือของลูกค้าได้ด้วย 
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////////////////////// - ระบบข้อมูลการขาย (Sales Information System: SIS) เป็นระบบข้อมูลทางการ
ขายเมื่อมีการบันทึกข้อมูลการขายเข้าระบบ SD ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ SIS เช่น
ข้อมูลลูกค้า สินค้าท่ีขาย พื้นที่ท่ีขาย จ านวนเงิน และจ านวนหน่วย และยังสามารถออกรายงานเป็น
กราฟิกเพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูล 

 
2.15  เซนเซอร์ (Sensor) คืออะไร [15] 

/////////////////Sensor คืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ  เช่น อุณหภูมิ เสียง 

แสง การสัมผัส เป็นต้น  ปัจจุบันมีการน าระบบ sensor มาใช้บนโทรศัพท์มือถือ ในหลายรูปแบบ 

เช่น  G-sensor ระบบตรวจจับความเล่ือนไหว , Accelerometer Sensor ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ

,Orientation Sensor เซ็นเซอร์ปรับมุมมองหน้าจอ, Sound Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับเสียง, 

Magnetic Sensorตรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก, Light Sensor ตรวจจับแสงสว่างส าหรับการปรับ

แสงบนหน้าจออัตโนมัติ และ Proximity Sensor ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาแนบหู 

เป็นต้น ซ่ึงเรามักพบคุณสมบัติเหล่านี้ได้กับโทรศัพท์มือถือ แบบ Smartphone ทั้งในระบบ iOs และ

Android OS  

/////////////////Photo sensor   คือ เซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ล าแสงในการตรวจจับวัตถุ สามารถตรวจจับ
วัตถุได้ทุกชนิด มีระยะตรวจจับวัตถุไกล เวลาตอบสนองรวดเร็ว ใช้กับงานที่ต้องการความเร็วใน
การตรวจจับสูง และตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัส ตอบสนองการท างานตามการเปล่ียนแปลง
ความเข้มของแสงท่ีได้รับ 
//////2.15.1  คุณลักษณะโดยทั่วไป  
/////////// //// 1.  สามารถตรวจจับวัตถุแบบไม่ต้องสัมผัส 

//////////// /// 2.  สามารถตรวจจับวัตถุมากกว่า 10 เมตร 
///////////// // 3.  สามารถตรวจจับวัตถุได้ทุกชนิด 
////////////// / 4.  สามารถตรวจจับ สี, ขนาด, ความลึก, ต าแหน่ง, พื้นที,่ และ อ่ืนๆ 
///////////////  5.  แสดงการตอบสนองโดยการกระพริบของ LED 
///////////////  6.  ความละเอียดสูง 
/////////////////ข้อควรระวังในการใช้เซนเซอร์ชนิดนี้คือ ฝุ่นละอองจะมีผลต่อความแม่นย าในการ

ตรวจจับ ดังนั้นในการเลือกพื้นที่ในการตดิตั้ง หรือการน าไปใช้งานควรค านึงถึงเรื่องฝุ่นละอองด้วย 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2389-smartphone-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2051-android-os-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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//////2.15.2  ส่วนประกอบ  

///////////////  1.  Emitter (ตัวส่งสัญญาณ)  ประกอบด้วย ตัวก าเนิดแสง,หลอด LED และตัวสร้าง

สัญญาณมอดูเลสที่อัตราเร็วสูง ส่งเป็นแสงไปยังตัวรับสัญญาณ 

///////////////  2.  Receiver (ตัวรับสัญญาณ)  ประกอบด้วย ตัวรับแสงเพื่อแปลงสัญญาณ และส่วนของ
สวิตซ์ ท าหน้าที่เป็น Output 
////////// ///// 3.  Range (ช่วงสัญญาณ)  ตัวก าหนดระยะการท างานของเซ็นเซอร์ หรือระยะการส่ง
สัญญาณ 
////////// ///// 4.  Opposed mode คือ ระยะจากตัวส่งถึงตัวรับสัญญาณ 
/////// //////// 5.  Retro reflective mode คือ ระยะจากเซ็นเซอร์ถึงแผ่นสะท้อน 
//////// /////// 6.  Proximity mode คือ ระยะจากเซ็นเซอร์ถึงวัตถุที่ต้องการตรวจจับ 
//////2.15.3  ลักษณะการท างาน 

///////////////  1.  Effective beam แสงท่ีใช้ในการตรวจจับ 

///////////////  2.  Radiation pattern  พื้นที่ท้ังหมดของการส่งพลังงานออกมาเพื่อตรวจจับ 

///////////////  3.  Field of view  พื้นที่ของการตอบสนองการท างาน 

/////////////////เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทล าแสงผ่านตลอด ( through-beam optical sensor) เป็น

เซนเซอร์แสง (optical sensor/photo sensor) ที่อาศัยวิธีการตัดต่อล าแสงเมื่อมีวัตถุที่ต้องการตรวจจับ

เคล่ือนที่ผ่านระหว่างตัวรับและตัวส่ง เซนเซอร์ประเภทนี้ติดตั้งตัวส่งแสงกับตัวรับแสงแยกกัน และ

ต้องจ่ายไฟให้ทั้งตัวส่งและตัวรับ และเป็นเซนเซอร์ชนิดใช้แสงที่มีระยะการตรวจจับไกลที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ประเภทนี้ติดตั้งยาก และมีราคาสูงกว่าประเภทตรวจจับโดยตรงและล าแสง

ผ่านตลอด โดยสีและความมันวาวของวัตถุไม่มีผลต่อการตรวจจับ สามารถตรวจจับได้เฉพาะวัตถุที่

มีลักษณะพื้นผิวทึบแสงเท่านั้นไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีสภาพผิวโปร่งแสงได้  

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/optical%20sensor
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/photo%20sensor
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ภาพที ่2.7 เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทล าแสงผ่านตลอด 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทล าแสงผ่านตลอดในงานอุตสาหกรรม ได้แก่

การตรวจสอบท่ีหัวสเปรย์ว่ามีจุกพลาสติกครอบอยู่บนแถบเหล็กหรือไม่ (ดังภาพ) 

 
ภาพที ่2.8 ตัวอย่างการประยกุตใ์ช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทล าแสงผ่านตลอด 

 

/////////////////การควบคุมปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารบนสายพานล าเลียง (conveyor) ด้วยเซนเซอร์
ชนิดใช้แสงประเภทล าแสงผ่านตลอด โดยติดตั้งตัวรับแสงและตัวส่งแสงในลักษณะแยกออกจาก
กันบริเวณหน้าช่องควบคุมปริมาณ เมื่อผลิตภัณฑ์เคล่ือนที่มาอัดตัวกันบริเวณหน้าช่องควบคุมสูง
เกินกว่าระยะที่ก าหนดไว้ ผลิตภัณฑ์จะดูดกลืนแสงจากตัวส่งแสงไว้ ท าให้แสงไปไม่ถึงตัวรับแสง 
จากนั้นระบบจะท าการส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมให้ชะลอการล าเลียงผลิตภัณฑ์โดยการปรับ
ลดความเร็วของสายพาน 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/conveyor
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ภาพที ่2.9 ตัวอย่างการประยกุตใ์ช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทล าแสงผ่านตลอด 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศกึษา 

 
/////////////////ในเนื้อหาบทนี้ชี้แจงถึงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการ
ท างานของพนักงานและระบบการจัดการภายในคลังสินค้าโดยใช้เครื่องมือและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดความผิดพลาดด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าผิดตามแต่กรณี อีกทั้งวางแผนการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1  ข้อมูลของโรงงานที่ท าการศึกษา 
/////////////////โรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานผลิตและจัดเก็บอาหารสัตว์เพื่อจ าหน่ายโดยลูกค้าเป็นผู้
มารับสินค้าด้วยตนเอง โรงงานตั้งอยู่ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่
ทั้งหมด46 ไร่ ก าลังในการผลิตอยู่ที่11,200 ตันต่อเดือนผลิตอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ด(Dry 
Pet Food) และขนมขบเคี้ยวส าหรับสัตว์เล้ียง (Pet Snack) สุนัขและแมวจ าหน่ายในประเทศ
ให้กับ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Shop) คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ (Vet 
Clinic) โมเดิร์น เทรด (Modern Trade) ลูกค้าฟาร์มสัตว์เลี้ยง (Pet Farm) และรับจ้างผลิต 
รวมถึงส่งออกไปขายในยุโรป ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่ม AECโรงงานที่ศึกษา คือ BTG-LR3
หรือคลังสินค้า Betagro LR3 ซ่ึงประกอบไปด้วย คลังสินค้าส าเร็จรูป  
คลังวัตถุดิบ และคลังจัดเก็บกากถ่ัวเหลือง  
/////////////////โดยผู้ศึกษาจะท าการศึกษาในส่วนของคลังสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งคลังสินค้ามีพื้นที่
ทั้งหมด 5472 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด 6200 ตัน หรือ 1.13 ตัน/ตารางเมตร 
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ภาพที่ 3.1 โครงสร้างคลังจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป 

 

3.2  ขั้นตอนการจัดเกบ็และการเบกิจ่ายอาหารสัตว์ 

//////3.2.1  ขั้นตอนการจัดเก็บหลังการบรรจ ุ

 

 
 

 

 

ภาพที่ 3.2 การด าเนินกิจกรรมบรรจุและจัดเก็บอาหารสัตว ์

OOffice               Oจุดตรวจสอบ Picking Slip     Oจุดจัดเก็บบรรจุภัณฑ์     Oจุดเตรียมบรรจุภัณฑ์      

Oจุดบรรจุสินค้า     Oจุดจัดเก็บสินค้าส าเรจ็รูป 
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/////////////// 1.  การจัดเก็บอาหารหลังการบรรจ ุ
 

 
 

ภาพที่ 3.3 แผนกบรรจุและจัดเรียง (ใช้แขนกลในการจัดเรยีง) อาหารสัตว ์
 

/////////////// 2.  พนักงานรับอาหารสัตวจ์ากการบรรจุและจัดเรียง(โดย 1 พาเลท = 60 กระสอบ) 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 พนักงานขนถ่ายสินค้ารับอาหารสัตว์ส าเร็จรูปจากแผนกจัดเรียง 
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/////////////// 3.  จัดเก็บอาหารสัตว์ตามLocation Code 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 Location Code จัดเก็บอาหารสัตว ์
 
 

/////////////// 4.  จัดเก็บอาหารตามLocation Code ภายในคลัง 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 การจัดเก็บอาหารสัตว ์
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//////3.2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่ายอาหารสัตว ์

 

 
 

ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการเบิกจ่ายอาหารสัตว ์
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ภาพที่ 3.8 การด าเนินกิจกรรมเบกิจ่ายอาหารสัตว ์

 

/////////////////จากภาพที่ 3.7 และ 3.8 ขั้นตอนการเบิกจ่ายอาหาร เริ่มต้นจาก พนักงานคลังสินค้ารับ 
Picking Slip จากนั้นท าการระบุท่ีจัดเก็บสินค้าตาม Order ส่งไปยังพนักงานฝ่ายตรวจนับ ซ่ึงจะท า
การตรวจรายละเอียดของ Picking Slip และส่งต่อไปยังพนักงานขนถ่ายสินค้าเพื่อขนถ่ายอาหาร
สัตว์ตามต าแหน่งจัดเก็บท่ีระบุโดยพนักงานคลัง ไปยังแท่นจ่ายสินค้า จากนั้นพนักงานตรวจนับจะ
ตรวจสอบจ านวนและประเภทของอาหารสัตว์ตรงกับ รายละเอียดใน Picking Slip หรือไม่ หากไม่
ถูกต้อง พนักงานขนถ่ายท าการตรวจสอบต าแหน่งที่ท าการเบิกสินค้า กรณีที่สินค้าที่จัดเก็บและ
ต าแหน่งจัดเก็บของสินค้าท่ีระบุมาใน Picking Slip ไม่ตรงกัน จะท าการแจ้งไปพนักงานคลังเพื่อท า
การตรวจสอบข้อมูลใน Excel อีกครั้ง จากนั้นส่งข้อมูล Picking Slip ที่ถูกต้องกลับไปยังพนักงาน
ขนถ่ายและพนักงานตรวจนับอีกครั้ง กรณีสินค้าถูกต้องครบจ านวนตรงกับ Picking Slip จะถ่าย
โอนสินค้าไปยังรถบรรทุก หลังจากนั้นรถบรรทุกจะท าการชั่งน้ าหนักเพื่อตรวจสอบน้ าหนักสินค้า
มากหรือน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นตามการค านวณน้ าหนักของสินค้าที่ก าหนดไว้ กรณีน้ าหนักไม่ตรง
ตามก าหนดรถบรรทุกจะต้องกลับไปยังจุดถ่ายโอนสินค้าเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
จ านวนและชนิดสินค้าอีกครั้ง หากไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น รถบรรทุกจะด าเนินการส่งสินค้าไป
ยังท่ีหมายได้ตามก าหนด 
555555 

OOffice               Oจุดตรวจสอบ Picking Slip     Oจุดตรวจสอบสินคา้  

Oจุดจอดรถบรรทุกสินค้า     Oจุดจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป 
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3.3  การศึกษาระบบการท างานปัจจุบัน 

 

 
 
ภาพที่ 3.9 จุดจ่ายอาหารสัตว์ไปยังรถบรรทกุ 

 
/////////////////พนักงาน ขนถ่ายอาหารสัตว์วางบนแท่นจ่ายสินค้า พนักงานตรวจนับจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของจ านวนอาหารหลังจากนั้นพนักงานจ่ายสินค้าจะท าการถ่ายโอนอาหารสัตว์ขึ้นบน
สายพานเพื่อล าเลียงไปยังรถบรรทุกที่จอดอยู่ด้านนอกโดนมี Sensor คอยตรวจสอบจ านวน 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 พนักงานขนถ่ายสินค้าจดัย้ายอาหารสัตวว์างบนแท่นจ่ายสินค้า 
 

/////////////////หลังจากพนักงานขนถ่ายได้รับรายละเอียด Order จากพนักงานตรวจนับซ่ึงท าหน้าที่
ตรวจสอบและรับข้อมูล Picking Slip ด้วยเช่นกัน พนักงานขนถ่ายจะท าการขนถ่ายอาหารสัตว์ตาม 
Order ที่ได้รับมาและน ามาส่งยังแท่นจ่ายสินค้าเพื่อท าการตรวจนับ 
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ภาพที่ 3.11 พนักงานท าการล าเลียงอาหารสัตว์ไปยังรถบรรทุกผ่านสายพาน 
 

/////////////////พนักงานถ่ายโอนสินค้าจะท าการล าเลียงอาหารสัตว์ผ่านสายพานไปยังรถบรรทุก 
หลังจากพนกังานตรวจนับท าการตรวจนับความถูกต้องของจ านวนเรยีบร้อยแล้ว 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.12 จุดจอดรถบรรทุกส าหรับการจ่ายสินค้า 
 

/////////////////อาหารสัตว์จะถูกล าเลียงผ่านสายพานไปยังรถบรรทุกโดยจะมี Sensor คอยตรวจจับ
อาหารที่เครื่องท่ีผ่านเพื่อท าการนับจ านวนโดยใช้ระบบแสงและเงา 
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ภาพที่ 3.13 จุดตรวจสอบน้ าหนกัรถบรรทกุ 
 
/////////////////หลังจากรถบรรทกุท าการถ่ายโอนอาหารสัตวค์รบตามก าหนด จะต้องผ่านจดุช่าง
น้ าหนักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของน้ าหนกัสินค้าท่ีบรรทุกตามปริมาณสินค้าท่ีส่ังไว้ 
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3.4  การวิเคราะห์ปริมาณการจัดเก็บสนิค้าส าเร็จรูป 
//////3.4.1  กราฟวงกลมแสดงอัตราส่วนข้อมูลโดยรวมของโรงงาน 
 

 
 

ภาพที่ 3.14 แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราส่วนในการจดัเก็บอาหารสัตว์แต่ละประเภทในปี 2559 
 
//////3.4.2  ข้อมูลปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 3.15 แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราส่วนความผิดพลาดที่เกิดระหว่างปี 2558-2559 

34% 

46% 

5% 

11% 

2% 2% 

ร้อยละของปริมาณอาหารสัตว์แต่ละประเภทท่ีจัดเก็บ 

อาหารไก่ อาหารหมู อาหารเป็ด 

อาหารวัว อาหารนกกะทา อาหารแพะ 

34% 

33% 

33% 

ร้อยละของประเภทความผิดพลาดที่เกิด 

เกิน ขาด ผิดเบอร์ 
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ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลจ านวนความผิดพลาดและค่าเฉล่ียความผิดพลาด 
 

ปี จ านวนครั้งที่ผิดพลาด เฉล่ียต่อเดือน 
พ.ศ. 2558 19 1.58 
พ.ศ. 2559 16 1.33 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลความผิดพลาดของอาหารสัตว์ 3 ประเภทหลัก ระหว่างปี 2558 -2559 

  

อาหาร 
ปี 2558 ปี 2559 

1 2 3 4 1 2 3 4 
หม ู(ครั้ง) 0 1 3 2 0 1 1 2 
ไม่ระบุ (ครั้ง) 4 2 4 0 0 1 2 2 
เป็ด (ครั้ง) 0 0 0 0 1 2 0 2 
 

 
 

ภาพที่ 3.16 แผนภูมิพาเรโตวิเคราะห์ความผดิพลาดที่เกดิขึน้ ระหว่างปี 2558-2559 

ไม่ระบุ 
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ภาพที่ 3.17 แผนภูมิพาเรโต สาเหตุความผิดพลาดของอาหารหมู  
 

 
 

ภาพที่ 3.18 แผนภูมิพาเรโต สาเหตุความผิดพลาดของอาหารที่ไม่ระบุประเภท  
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ภาพที่ 3.19 แผนภูมิพาเรโต สาเหตุความผิดพลาดของอาหารเป็ด  

 
//////3.4.3  แผนผังการจัดเก็บสินค้าในปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 3.20 รูปภาพแสดงแผนผังคลังสินค้าส าเร็จรูป 
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ภาพที่ 3.21 การจัดเก็บอาหารสัตว์ภายในคลังสินค้า 
 

/////////////////ท าการจัดเก็บเรียงกันเป็นชั้น โดยมีพาเลทเป็นฐานรองในแต่ละชั้นเพื่อง่ายในการขน
ย้ายสินค้าและตรวจสอบยอดจ านวนอาหารสัตว์ 

 

 
 

ภาพที่ 3.22 พื้นที่จัดเก็บพาเลทส าหรับใช้ในการขนย้ายอาหารสัตว์  
 

/////////////////บริเวณดังกล่าวจะใช้ในการเก็บพาเลทรองอาหารสัตว์ส าหรับขนย้ายและเป็น
พื้นที่ส าหรับเก็บสินค้าเศษเหลือจากการจ่ายสินค้าครั้งที่ผ่านมาเพื่อรอส่งออกครั้งถัดไป  
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ภาพที่ 3.23 ภาพรวมในการจัดเก็บอาหารสัตว์ 

 

/////////////////การจัดเรียงอาหารสัตว์ในคลังสินค้านี้จะแบ่งออกเป็น 4 แถว โดยแต่ละแถวจะมีอาหาร
สัตว์หลายประเภทรวมกัน ซ่ึงจะมีป้ายก ากับบ่งบอก Location ของอาหารเพื่อระบุต่ าแหน่งให้เป็น
ระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ การเบิกจ่าย การจัดเก็บ 
 
3.5  แนวทางการแก้ปัญหา 
//////3.5.1  ท าการศึกษากระบวนการท างาน เส้นทางการไหลของสินค้าภายในคลังและกิจกรรมการ

ท างาน ของพนักงานอย่างละเอียด 

//////3.5.2  ท าการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิ Pareto และ Why-Why Analysis เพื่อหาปัญหาหรือกลุ่ม

ข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการปรับปรุงท่ีเหมาะสม 

//////3.5.3  ท าการปรับปรุงและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับผลที่เกิดจากวิธีการปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
ผลการการด าเนินงานวิจัย 

 
จากการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 ซ่ึงได้แสดงรายละเอียด

วิธีการด าเนินงานและแจกแจงถึงปัญหาหลักของความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า ดังนั้นในบทนี้
จะท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงแสดงผลที่ได้จากการ
ด าเนินการแก้ไขโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1 ผลจากการศึกษา 

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตพบว่ารูปแบบของ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตาม
ความต้องการลูกค้าในส่วนของประเภทสินค้าและเบอร์รหัสสินค้า การส่งมอบสินค้าผิดจ านวน 
ส่งผลให้บริษัทเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงซ่ึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าวเพื่อท าการ
แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาขั้นตอนกระบวนการท างานภายในคลังสินค้า
ของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านแผนภาพ Why-Why 
Analysis 
 

 
 

ภาพที ่4.1 คณะท างานในการวิเคราะห์ Why-Why Analysis 
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ภาพที ่4.2แผนภาพแสดงอัตราส่วนของการเกิดความผดิพลาด 

 
/////////////////จากภาพท่ี 4.2แสดงอัตราส่วนของความผิดพลาดซ่ึงสามารถจัดเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 
อันดับหนึ่งคือ จัดส่งสินค้าผิดเบอร์ อันดับสองคือ จัดส่งสินค้าสินค้าเกิดและสินค้าขาด(ไม่ครบ
จ านวน)เนื่องปัญหาส่งมอบสินค้าเกินจ านวนและไม่ครบจ านวนนั้น มีปัจจัยเดียวกันที่ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาด ดังนั้นจึงท าการสรุปรวมเป็นปัญหาเดียวกันนั่นคือ การขนส่งสินค้าผิดจ านวน 
 
4.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภาพWhy-Why Analysis 

จากการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุการส่งมอบสิบค้าไม่ตรงตาม Order และการส่ง

มอบสินค้าผิดจ านวน โดยการใช้แผนภาพWhy-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่

เป็นสาเหตุที่แท้จริง จากการสอบถามกับพนักงานที่ปฏิบัติงานและหัวหน้าปฏิบัติงานคลังสินค้า 

เพื่อน าข้อมูลมาการวิเคราะห์แจกแจงสาเหตุของปัญหาโดยการใช้ Why-Why Analysis ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

34% 

33% 

33% 

ร้อยละของประเภทความผิดพลาดท่ีเกิด 

เกิน ขาด ผิดเบอร์ 
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//////4.2.1 ปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตาม Order 
 

 
 
ภาพที่ 4.3แผนภาพ Why-Why Analysis สาเหตุและแผนแก้ไขปัญหา ส่งสินค้าไม่ตรงตาม Order 

 
จากแผนภาพ Why-Why Analysis วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลให้เกิดความ

ผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า ในส่วนของการส่งสินค้าไม่ตรงตาม Order โดยสาเหตุของปัญหา
และค าอธิบายรายละเอียดสามารถวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลได้ดังตารางที่ 4.1 
 
  



59 
 

ตารางที่ 4.1ตารางแสดงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการแก้ไข 

 
ปัญหา สาเหตุที่แท้จริง ค าอธิบาย 

ส่งสินค้าไม่ตรงตาม Order 

ขาดเอกสารบ่งชี้ข้อมูล 
Location สินค้า 

ขาดการจั ดท า เอกสารระบุ  Location 
คลังสินค้า เนื่องจากรูปแบบความต้องการ
สินค้ า ของ ลูกค้ านั้ น มี คว ามผั นผวน
ค่ อนข้ า ง สู ง  ท า ใ ห้ ก า รสร้ า ง ร ะบบ 
Location ของคลังที่แน่นอนนั้นท าได้ยาก 
ส่งผลให้พนักงานโฟล์คลิฟท์จ าต้องใช้
เพียงความจ าของตนเองในการท างานทั้ง
การจัดเก็บสินค้า และการเบิกจ่ายสินค้า 
ซ่ึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดด้านการ
ส่งสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการหรือ 
Order อีกทั้งเกิดความล่าช้าในการท างาน 

ไม่มีแบบฟอร์มบันทึก
ข้อมูลโอนย้าย 

ขาดการจัดท าแบบฟอร์มการโอนย้าย
สินค้า พนักงานจึงไม่มีการบันทึกข้อมูล
เมื่อท าการโอนย้ายสินค้าได้  ส่งผลให้ 
Location จริง กับ Location ในระบบไม่
ตรงกันละเกิดความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายสินค้า อีกทั้งการบริหารจัดการ
พื้นที่ภายในคลังสินค้า 
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ตารางที่ 4.1ตารางแสดงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 
 

ส่งสินค้าไม่ตรงตาม Order 

ป้ายบ่งบอกจุดจัดเก็บ
สินค้าสังเกตเห็นได้
ยาก 

จุดการติดป้ายบ่งบอกจุดจัดเก็บสินค้า 
สังเกตเห็นได้ยาก เมื่อจัดเก็บสินค้าซ้อน
กันสูงขึ้นสินค้าจะบังการมองเห็นของ
พนักงาน ส่งผลให้เกิดความสับสนและ
เกิ ดความ ล่าช้ า  อีกทั้ งอาจ เกิ ดความ
ผิดพลาดด้านการเบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้า
ได้ 

ขาดเอกสารบ่งชี้
ประเภทอาหาร 

ขาดการจัดท าเอกสารบ่งชี้ประเภทอาหารคู่
กับสีของบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากผลการ
วิเคราะห์พบว่าพนักงานมีโอกาสที่จะจ าสี
บรรจุภัณฑ์สลับกัน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดในการตรวจสอบและการ
เบิกจ่ายสินค้าได้ 

พนักงานไม่เห็นถึง
ความส าคัญของงาน 

ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความผิดพลาดคือ
พนั กงานไม่ตระหนัก ในการท าง าน 
เนื่องจากพนักงานไม่ทราบถึงความส าคัญ
ของต าแหน่งหน้าที่ ไม่สามารถเข้าใจถึง
ความเสียหายของผลกระทบจากความ
ผิดพลาดที่ เกิดขึ้น เช่นนั้นพนักงานจึง
ละเลยหน้าที่ของตนและไม่ใส่ใจในการ
ท างาน 

ท างานเป็นเวลานาน
เกินไป 

ปัจจุบันการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
ยังไม่เหมาะสมส่งผลให้พนักงานมีเวลา
ผ่อนคลายไม่เพียงพอ ซ่ึงท าให้พนักงาน
เกิดความเมื่อยล้า  
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//////4.2.2ปัญหาการส่งมอบสินค้าผิดจ านวน 
 

 
 

ภาพที่ 4.4แผนภาพ Why-Why Analysis แสดงสาเหคุและแผนแก้ไขปัญหา ส่งสินค้าไม่ตรงจ านวน 
 
จากแผนภาพ Why-Why Analysis วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลให้เกิดความ

ผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า ในส่วนของการส่งสินค้าไม่ตรงจ านวนโดยสาเหตุของปัญหาและ
ค าอธิบายรายละเอียดสามารถวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลได้ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2ตารางแสดงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการแก้ไข 

 

ปัญหา สาเหตุที่แท้จริง ค าอธิบาย 

ส่งสินค้าไม่ตรงจ านวน 
 

เครื่องจักรจัดวาง
สินค้าไม่ตรงจ านวน 
 

เครื่องจักรจัดเรียงสินค้านั้นจะใช้ระบบ
เซนเซอร์อัตโนมัติในการตรวจจับวัตถุซ่ึง
เมื่อใช้งานเป็นเวลานานส่งผลให้ ฝุ่น เศษ
ผงจากอาหารสัตว์นั้นเกาะปิดช่องตรวจจับ
เซนเซอร์ เป็นสาเหตุท าให้เครื่องจักรนั้น
เกิดความผิดพลาดในการจัดเรียงสินค้าด้าน
การนับจ านวน 

ไม่มีพื้นที่ส าหรับเก็บ
สินค้าเศษ 

เนื่องจาก ความต้องการสินค้าของลูกค้าใน
บางรายการนั้น  จ านวนยอดสินค้ าที่
ต้องการอาจมีเศษโดยมากกวา่หรือน้อยกวา่ 
60 กระสอบ ซ่ึงภายในคลังสินค้ายังขาด
การจัดสร้างพื้นที่เพื่อรองรับเศษสินค้าทั้ง
ด้านการเติมสินค้าให้ครบจ านวนในการ
เบิกจ่ายเพื่อส่งออกและด้านการจัดเก็บ
สินค้าเศษเหลือจากการเบิกจ่ายสินค้าซ่ึง
เกินจากความต้องการ ส่งผลให้พนักงาน
ต้องท าการเบิกสินค้าเศษจากพาเลทเต็ม ซ่ึง
จัดเก็บอยู่ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดด้าน
จ านวนสินค้าเมื่อท าการเบิกจ่ายสินค้านั้นๆ 
ในครั้งถัดไป อีกทั้งเกิดความล่าช้าและลด
ประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า 
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ตารางที่ 4.2ตารางแสดงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

 

ปัญหา สาเหตุที่แท้จริง ค าอธิบาย 

ส่งสินค้าไม่ตรงจ านวน 

พนักงานไม่เห็นถึง
ความส าคัญของงาน 

จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความผิดพลาดนั้นคือ
พนั ก งานไม่ตระหนัก ในการท า ง าน 
เนื่องจากพนักงานไม่ทราบถึงความส าคัญ
ของต า แหน่ งหน้ าที่  ที่ ต น เอ ง ได้ รั บ
มอบหมายอีกทั้งไม่สามารถเข้าใจถึงความ
เสียหายของผลกระทบจากความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น เช่นนั้นพนักงานจึงละเลยหน้าที่
ของตนและไม่ใส่ใจในการท างาน 

คิดว่าสินค้าบนพาเลท
ครบ 60 กระสอบ 

จากมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าภายในคลัง 
จ านวนสินค้าใน 1 พาเลท จะมีสินค้า 60 
กระสอบ ส่งผลให้เมื่อพนักงานท าการ
ตรวจสอบด้านจ านวนพนักงานจึงใช้
วิธีการตรวจนับจ านวนพาเลทแทนจ านวน
สินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึง
หากสินค้าไม่เต็ม 60 กระสอบพนักงานจะ
ไม่สามารถทราบได้ด้วยวิธีการดังกล่าว ท า
ให้เกิดความผิดพลาดด้านการตรวจสอบ
จ านวนสินค้า 

 
 
 

 

 

 



64 
 

4.3 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

/////////////////จากส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถแจกแจงสาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลให้เกิด

ความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้าที่ได้กล่าวไปในตอนต้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาข้อมูลและ

กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับต้นตอสาเหตุทั้งหมดทีละปัจจัย และท าการด าเนินการขอข้อมูล

ความคิดเห็นจากหัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการดังกล่าวเพื่อยืนยันถึง

ความถูกต้องของสมติฐานที่ได้ท าการวิเคราะห์ เป็นสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นจึงท าการวางแผนในการแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาด ซ่ึงระบุถึงวิธีแก้ไขและผู้รับผิดชอบ

ในการด าเนินงาน 

//////4.3.1มาตรการในการแก้ไขพนักงานขาดเอกสารบ่งชี้ข้อมูล Location สินค้า 

/////////////////จากการวิเคราะห์ปัญหาขาดเอกสารบ่งชี้ข้อมูล Location สินค้า พบว่าเนื่องจาก

คลังสินค้ายังขาดระบบที่เหมาะสมในการวางแผนการจัดเก็บสินค้าเป็นเหตุให้ต าแหน่งในการ

จัดเก็บสินค้านั้นไม่แน่นอนดังนั้นจึงยากต่อการระบุหรือจัดท าเอกสารข้อมูลต าแหน่งจัดเก็บสินค้า 

ส่งผลให้พนักงานโฟล์คลิฟท์ปฏิบัติงานโดยใช้เพียงความช านาญในการจัดเก็บสินค้า และการ

เบิกจ่ายสินค้า ซ่ึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดด้านการส่งมอบสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ

อีกทั้งเกิดความล่าช้าในการท างาน 

 
 

ภาพที่ 4.5แสดงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าก่อนการปรับปรุง 
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จากภาพท่ี 4.5แสดงรูปแบบการวางแผนในการบริหารพื้นที่และระบบการจัดเก็บสินค้า
ในคลังสินค้าอาหารสัตว์ส าเร็จรูป ในรูปแบบก่อนท าการปรับปรุง ซ่ึงท าการจ าแนกสีประเภท
อาหารสัตว์และบ่งบอกถึงต าแหน่งในการจัดเก็บกลุ่มประเภทสินค้าในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า
ระบบแผนการจัดเก็บแบบเดิมนั้นยังมีข้อบกพร่องซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
สินค้าและท าให้การขนถ่ายสินค้านั้นมีประสิทธิภาพลดลง ผู้วิจัยเห็นว่าระบบดังกล่าวยังสามารถที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ จึงท าการวิเคราะห์และวางแผนส าหรับการปรับปรุง 

 
ตารางที ่4.3แสดงยอดขายอาหารสัตว์แต่ละประเภทโดยท าการจัดแบ่งเปน็เดือน 

  ประเภทอาหารสัตว ์

 
 หม ู ไก ่ เป็ด วัว 

นก
กระทา 

แพะ 

เดือ
น 

ม.ค. 583,595 122,651 96,952 47,421 29186 84 

ปริมาณยอดขาย (กระสอบ) 

ก.พ. 600,946 144,965 97,428 86,050 31131 1511 
มี.ค. 662,096 187,744 111,829 139,347 34810 0 
เม.ย. 501,513 192,693 106,466 143,559 36582 1554 
พ.ค. 504,360 171,200 125,948 124,109 30997 711 
มิ.ย. 461,726 276,761 98,241 84,347 36250 868 
ก.ค. 471,199 245,546 125,903 79,586 41058 427 
ส.ค. 548,822 277,826 119,914 94,425 38960 716 
ก.ย. 517,006 278,345 122,599 82,498 33913 595 
ต.ค. 501,486 286,567 114,486 109,930 39137 454 
พ.ย. 489,978 285,106 130,435 102,296 38215 0 
ธ.ค. 533,242 317,987 157,278 171,707 40788 431 

 รวม  6,375,969 2,787,391 1,407,479 1,265,275 431,027 7,351 
 

จากตารางที่ 4.3แสดงข้อมูลปริมาณยอดขายอาหารสัตว์ซ่ึงแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 

อาหารหมู อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารวัว อาหารนกกระทาและอาหารแพะ โดยท าการแจกแจงเป็น

ยอดขายต่อเดือน 
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ภาพที ่4.6แผนภาพ P-Q วิเคราะห์และจัดอนัดับยอดขายอาหารสัตว์ปี 2559 

 
จากภาพที่ 4.6แสดงการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี P-Q ในการพิจารณาอาหารสัตว์ที่มี

ยอดขายสูงสุด และจัดเรียงอาหารสัตว์แต่ละประเภทตามยอดขาย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 
 

ตารางที ่4.4แสดงการวิเคราะห์และค านวณพื้นทีใ่นการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท 

 

 ยอดขายสินค้า 
(กระสอบ) 

ร้อยละ
ยอดขาย 

พื้นที่จัดเก็บสินค้า 
(ตัน) 

ปริมาณในการจัดเก็บ 
(พาเลท) 

หม ู 6,375,969 11.467 665.07 332.53        =  333 
ไก ่ 2,787,391 23.709 1,317.11 658.56        =  659 
เป็ด 1,407,479 10.308 597.87 298.94        =  299 
วัว 1,265,275 51.945 3,012.80 1,506.40     =  1,507 

 

 หมู   ไก่   เป็ด   วัว   นกกระทา   แพะ  

ชุดข้อมูล1 6375969 2787391 1,407,479 1265275 431,027 7,351
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ตารางที ่4.4แสดงการวิเคราะห์และค านวณพื้นทีใ่นการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท(ต่อ) 

 

 ยอดขายสินค้า 
(กระสอบ) 

ร้อยละ
ยอดขาย 

พื้นที่จัดเก็บสินค้า 
(ตัน) 

ปริมาณในการจัดเก็บ 
(พาเลท) 

นกกระทา 431,027 3.512 203.67 101.84        =  102 
แพะ 7,351 0.060 3.47 1.74            =  2 
รวม 12,274,492 100 5,800 2,900 

** พื้นที่ท้ังหมด 5,800 ×ร้อยละยอดขาย = พื้นในการจัดเกบ็สินค้า , 1 เลท = 2 ตัน 

/////////////////จากตารางที่ 4.4แสดงยอดขายสินค้า อัตราส่วนของยอดขายจากสินค้าทั้ง 6 ประเภท 

การแปลงหน่วยปริมาณการจัดเก็บสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนการในจัดเก็บ

สินค้าโดยอาศัยการเปรียบเทียบอัตราส่วนและยอดขายสินค้าอีกทั้งการค านวณพื้นที่ที่ต้องใช้

ส าหรับการวางแผนการจัดเก็บ 

 

 
 

ภาพที4่.7 แสดงอัตราส่วนของยอดขายอาหารสัตว์ทั้งหมด 

11.46% 

23.7 

10.3 

51.9 

3.51 0.06 

อัตราส่วนของยอดขายอาหารสัตว์ 

 เป็ด   ไก่   วัว   หมู   นกกระทา   แพะ  
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/////////////////จากภาพท่ี 4.7เป็นการแสดงอัตราส่วนของปริมาณยอดขายสินค้าอาหารสัตว์ 6 ประเภท 

ซ่ึงจัดล าดับได้ดังนี้ อาหารหมูร้อยละ51.9อาหารไก่ร้อยละ23.7 อาหารเป็ดร้อยละ11.46  อาหารวัว

ร้อยละ10.3 อาหารนกกระทาร้อยละ3.51 และอาหารแพะร้อยละ0.06 

D01     C01 B01     A01 

D02     C02 B02     A02 

D03     C03 B03     A03 

D04     C04 B04     A04 

D05     C05 B05     A05 

D06     C06 B06     A06 

D07     C07 B07     A07 

D08     C08 B08     A08 

D09     C09 B09     A09 

D10     C10 B10     A10 

D11     C11 B11     A11 

D12     C12 B12     A12 

D13     C13 B13     A13 

D14     C14 B14     A14 

D15     C15 B15     A15 

D16     C16 B16     A16 

D17     C17 B17     A17 

D18     C18 B18     A18 

D19     C19 B19     A19 

D20     C20 B20     A20 

D21     C21 B21     A21 

D22     C22 B22     A22 

D23     C23 B23     A23 

 

 

 

ภาพที ่4.8 รูปแบบการจัดเก็บสินค้าหลังปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลยอดขายสินค้า 

 

/////////////////จากภาพท่ี 4.8คือรูปแบบการจัดเก็บหลังการปรับปรุง ซ่ึงประกอบด้วยสีจ าแนกประเภท

อาหารสัตว์และรหัสบ่งบอกต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าตั้งแต่ A01 ถึง A23 ,B01 ถึง B23 ,C01 ถึง 

C23และD01 ถึง D23  

อาหารหม ู  อาหารไก ่  อาหารเป็ด  อาหารวัว 

อาหารนกกระทา อาหารแพะ พื้นที่ว่าง 
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D24     C24 B24     A24 

D25     C25 B25     A25 

D26     C26 B26     A26 

D27     C27 B27     A27 

D28     C28 B28     A28 

D29     C29 B29     A29 

D30     C30 B30     A30 

D31     C31 B31     A31 

D32     C32 B32     A32 

D33     C33 B33     A33 

D34     C34 B34     A34 

D35     C35 B35     A35 

D36     C36 B36     A36 

D37     C37 B37     A37 

D38     C38 B38     A38 

D39     C39 B39     A39 

D40     C40 B40     A40 

D41     C41 B41     A41 

D42     C42 B42     A42 

D43     C43 B43     A43 

D44     C44 B44     A44 

D45     C45 B45     A45 

 

 

 

ภาพที ่4.8 รูปแบบการจัดเก็บสินค้าหลังปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลยอดขายสินค้า (ต่อ) 

 

/////////////////รูปแบบการจัดเก็บหลังการปรับปรุง ซ่ึงประกอบด้วยสีจ าแนกประเภทอาหารสัตว์และ

รหัสบ่งบอกต าแหน่งในการจัดเก็บสินคา้ตั้งแต่ A24 ถึง A45 ,B24 ถึง B45 ,C24 ถึง C45และD24 ถึง 

D45โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายสินค้าเพื่อท าการจัดเรียงสินค้าซ่ึงมียอดขายสูงสุดไว้

ด้านหน้าใกล้ทางออกหรือประตูจ่ายสินค้ามากที่สุดตามล าดับส่งผลให้พนักงานท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถลดการใช้งานพื้นที่ส าหรับการจัดเก็บสินค้าได้ถึง160 พาเลทหรือ

ประมาณ 648 ลูกบาเกศ์เมตร อีกทั้งลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้า และเป็นข้อมูลเอกสารบ่งชี้

รูปแบบและต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทให้กับพนักงาน 

อาหารหม ู  อาหารไก ่  อาหารเป็ด  อาหารวัว 

อาหารนกกระทา อาหารแพะ พื้นที่ว่าง 
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//////4.3.2มาตรการในการแก้ไขพนกังานขาดเอกสารบันทกึการโอนย้ายสินค้า 
/////////////////จากปัญหาขาดแบบฟอร์มการบันทึกการโอนย้ายสินค้า พนักงานจึงไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลเมื่อท าการโอนย้ายสินค้าได้ จึงท าให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าไม่ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งของสินค้า ส่งผลให้ไม่มีการปรับเปล่ียนต าแหน่งจัดเก็บสินค้าไปตามข้อมูล
จริง ดังนั้นสินค้าจึงจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ตรงกับข้อมูล Location ในระบบ  ผู้วิจัยได้จัดท า
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการโอนย้ายสินค้ภายในคลังสินค้า ให้พนักงานบันทึกข้อมูลหากมีการ
โอนย้ายสินค้าเพื่อเป็นการจัดเก็บและปรับเปล่ียนฐานข้อมูล Location สินค้าในระบบของคลัง อีก
ทั้งง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อท าการเคล่ือนย้ายสินค้า 

 
ตารางที่ 4.5แบบฟอร์มบันทึกการโอนย้ายสินค้า 
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//////4.3.3มาตรการในการแก้ไขป้ายบ่งบอกจุดจดัเก็บสินคา้สังเกตเห็นได้ยาก 
/////////////////จากการวิเคราะห์สาเหตุของต าแหน่งป้ายบ่งบอกจุดจัดเก็บสินค้าสังเกตเห็นได้ยาก 

พบว่าเกิดจากป้ายมีขนาดที่เล็กและอยู่สูงซ่ึงยากต่อการมองเห็นส าหรับพนักงานและอาจท าให้เกิด

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

 
 
ภาพที่ 4.9ต าแหน่งป้ายบ่งบอกจุดจดัเก็บสินค้าก่อนการปรบัปรุง 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.10ต าแหน่งป้ายบ่งบอกจุดจดัเก็บสินค้าหลังการปรับปรุง 
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จากภาพท่ี 4.9และ 4.10เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการเพิ่มจุด Visual 

Control บริเวณหน้าต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้าแต่ละจุด เพื่อให้พนักงานท างานได้อย่างคล่องตัวและ

สะดวกมากขึ้น อีกทั้งลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความสับสนของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการขนถ่ายและการจัดเก็บสินค้าภายในคลัง 

//////4.3.4มาตรการในการแก้ไขการขาดการจัดท าเอกสารบง่ช้ีข้อมูลประเภทและสีบรรจุภัณฑ ์

/////////////////จากการวิเคราะห์ปัญหาการขาดการจัดท าเอกสารบ่งชี้ประเภทอาหารคู่กับสีของบรรจุ

ภัณฑ์ พบว่าพนักงานมีโอกาสที่จะจ าสีบรรจุภัณฑ์สลับกัน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดใน

การตรวจสอบและการเบิกจ่ายสินค้า 

 
 
ภาพที่ 4.11เอกสารแสดงสีของบรรจุภณัฑ์อาหารสัตว์แต่ละประเภท 

 
/////////////////จากภาพท่ี 4.11 จัดท าเอกสารซ่ึงประกอบด้วยการจ าแนกสีของประเภทอาหารสัตว์แต่
ละประเภทเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งลดอัตราการเกิด
ความผิดพลาดในด้านกระบวนการ การตรวจสอบสินค้าของพนักงาน 
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//////4.3.5มาตรการในการแก้ไขเครื่องจักรจัดเรียงสินค้าไม่ตรงจ านวน 
/////////////////จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักรจัดเรียงสินค้าไม่ตรงจ านวนสาเหตุของ

ความผิดพลาดเกิดจากการทับซ้อนของระบบค าส่ังในการจัดเรียงสินค้าเนื่องจากระบบยังคง

ด าเนินการในส่วนของค าส่ังที่มีการเปล่ียนแปลงระหว่างการด าเนินการแต่ไม่ได้ท าการยกเลิก 

ระบบจึงด าเนินการตามค าส่ังก่อนการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เครื่องตรวจนับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูล

ค าส่ังจัดเรียง ท าให้เครื่องจักรนั้นเกิดความผิดพลาดในการจัดเรียงสินค้าด้านการตรวจนับจ านวน 

 

 
 
ภาพที่ 4.12การตรวจสอบระบบการท างานของเครื่องจดัเรยีงสินค้า 
 

 
 
ภาพที่ 4.13ตรวจสอบและปรับตั้งค่า ระบบค าส่ัง 
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/////////////////จากรูปท่ี 4.12และ 4.13เป็นการตรวจสอบและการปรับตั้งค่าระบบค าส่ังในการจัดเรียง

สินค้าเพื่อรีเซตค าส่ังเก่าของระบบที่คงค้าง และเป็นการรักษาประสิทธิภาพการท างานของ

เครื่องจักรและลดความผิดพลาดในการจัดเรียงสินค้า 

 
//////4.3.6มาตรการในการแก้ไขไม่มีการก าหนดพื้นที่ส าหรบัเก็บสินค้าเศษ 

/////////////////เนื่องจากความต้องการสินค้าของลูกค้าในบางรายการนั้น จ านวนยอดสินค้าที่ต้องการ

อาจมีเศษโดยมากกว่าหรือน้อยกว่า 60 กระสอบ พนักงานจึงท าการเบิกสินค้าเศษจากพาเลทเต็ม ซ่ึง

จัดเก็บอยู่เต็ม 60 กระสอบ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดด้านจ านวนสินค้าเมื่อท าการเบิกจ่าย

สินค้า โดยสาเหตุจากการกระท าดังกล่าวนั้นเกิดจากคลังสินค้ายังขาดการจัดสร้างพื้นที่เพื่อรองรับ

เศษสินค้าท้ังเพื่อเติมสินค้าให้ครบจ านวนในการเบิกจ่ายและด้านการจัดเก็บสินค้าเศษเหลือจากการ

เบิกจ่ายสินค้า 

 

 
 
ภาพที่ 4.14แสดงต าแหน่งจัดเก็บสินค้าเศษก่อนการปรับปรุง 
 
 

 

 



75 
 

 
 
ภาพที่ 4.15แสดงต าแหน่งจัดเก็บสินค้าเศษหลังการปรับปรุง 

 
จากภาพท่ี 4.14แสดงให้เห็นว่าคลังสินค้ายังขาดการจัดท าพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดเก็บ

หรือการจัดเตรียมสินค้าเศษเพื่อการเบิกจ่ายสินค้า ท าให้พนักงานเบิกสินค้าเศษจากจุดจัดเก็บสินค้า
ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดด้านจ านวนหรือสลับสินค้าเมื่อท าการเบิกจ่าย ดังนั้นจึงจัดท า
พื้นที่จัดเก็บสินค้าเศษ หรือ Cross Dock Zone เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ดังภาพท่ี 4.15 
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//////4.3.7มาตรการในการแก้ไขการติดตั้งระดับตรวจจับสูงกว่ากระสอบอาหารสัตว ์

/////////////////จากการวิเคราะห์และตรวจสอบพบว่าสาเหตุของการผิดพลาดด้านจ านวนเกิดจาก

เซนเซอร์ตรวจนับสินค้าติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่สูงเกินกว่าความหนาของปริมาตรกระสอบอาหาร

บางประเภท ส่งผลให้เครื่องจักรไม่สามารถตรวจนับสินค้าดังกล่าวได้ จึงเกิดความผิดพลาดในการ

ตรวจนับสินค้า อีกทั้งเกิดความล่าช้าจากการท าการทวนสอบ 

 

 
 
ภาพที่ 4.16แสดงต าแหน่งระดับการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจบัสินค้าก่อนปรับปรุง 
 

 
 
ภาพที่ 4.17แสดงต าแหน่งระดับการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจบัสินค้าหลังปรับปรุง 

 
/////////////////จากภาพที่ 4.16และ 4.17 เปรียบเทียบระดับการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสินค้าซ่ึงหลัง
การปรับปรุงจะมีระดับการติดตั้งที่ต่ ากว่าเพื่อให้สามารถตรวจจับสินค้าท่ีมีความหนาของกระสอบ
อาหารต่ ากว่าระดับเซนเซอร์ปกติและตรวจนับสินค้าทุกกระสอบท่ีเคล่ือนผ่านได้อย่างแม่นย า 
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//////4.3.8มาตรการในการแก้ไขพนักงานไม่เห็นถึงความส าคัญของงาน 
/////////////////จากการวิเคราะห์ปัญหาพนักงานไม่เห็นถึงความส าคัญของงาน สาเหตุเกิดจากพนักงาน

ไม่ทราบถึงความส าคัญของต าแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองได้รับมอบหมายอีกทั้งไม่สามารถเข้าใจถึง

ความเสียหายของผลกระทบจากความผิดพลาดที่ พนักงานจึงท างานเพื่อเพิ่มยอดจ่ายสินค้าโดยไม่

ค านึงถึงคุณภาพของงาน จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นในด้านจ านวนของสินค้าจากความเร่งรีบ 

 

 
 
ภาพที่ 4.18การอบรมพนักงานหลังเลิกงานเมื่อเกิดความผดิพลาดในการท างาน 
 
/////////////////จากภาพที่  4.18การประชุมอบรมณ์พนักงานและหัวหน้าแผนกเพื่อชี้แจงถึงความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นและย้ าเตือนพนักงานถึงหน้าที่ความส าคัญของต าแหน่งของแต่ละบุคคลเพื่อให้
พนักงานเข้าใจถึงผลกระทบของความเสียหายจากความผิดพลาดและใส่ใจในการท างานมากขึ้น  
เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น อีกทั้งเห็นคุณค่าในงานของ 
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4.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
/////////////////หลังการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า ในระหว่างช่วงเวลา
มิถุนายน2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ผลปรากฏอย่างชัดเจนว่าอัตราความผิดพลาดในการสง
มอบสินค้าเท่ากับ 0 หรือไม่เกิดปัญหาความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2559 
 
ตารางที ่4.6ตารางสรุปผลการปรับปรุง 
 

รายละเอียด 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
ผลต่าง ร้อยละผลต่าง 

1. ปัญหาการส่งมอบสินค้า(ครั้ง) 16 0 16 100% 
2.มูลค่าความเสียหายเฉล่ีย(บาท) 14,016 0 14,016 100% 
3. พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลดลง(cm3) 14,580 13,932 648 4.4% 
 
/////////////////จากตารางที่ 4.6 สรุปผลการปรับปรุงในการลดความผิดพลาดในการส่งบมอบสินค้า
โดยการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าหลังการปรับปรุงอัตราการเกิดความผิดพลาดลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด จากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อนปรับปรุง เกิดปัญหาในการส่งมอบสินค้าถึง 16 ครั้งใน
ปี พ.ศ.2559 แต่หลังการปรับปรุงท าให้จ านวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดเหลือ 0 โดยผลต่างจาก
ผลลัพธ์การปรับปรุงเท่ากับ 16 และในส่วนของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุส่งมอบสินค้า
ผิดเฉล่ีย14,016 บาท แต่หลังการปรับปรุงแสดงผลอย่างชัดเจนด้วยค่าร้อยละผลต่างซ่ึงมีค่าถึง 100% 
ในส่วนของการใช้งานพื้นที่ก่อนปรับปรุงจะใช้งานพื้นที่ในการจัดเก็บทั้งหมด14,580 ลูกบากศ์
เมตรแต่หลังปรับปรุงลดลงถึง 648 ลูกบากศ์เมตรโดยคิดเป็นร้อยละผลต่างท่ี 4.4% 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
/////////////////โครงงานการศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในการจัดส่งของโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์ ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่เป็นกรณีศึกษา จากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยการศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดส่งสินค้า วิเคราะห์มูลเหตุของปัญหา และแก้ไข้ปัญหาให้ความผิดพลาดลงลงโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์แบบ Why-Why Analysis การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเป็น
ระบบ มีขั้นตอนจะต้องไปตรวจสอบสถานที่จริงและดูสภาพของจริง อันเป็นที่มาของปัญหาเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาให้ถูกต้องชัดเจน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า และอัตราการลดความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า 
 
5.1 สรุปผลวิจัย  
/////////////////จากการด าเนนิงานวิจัยครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์จากบริษัทท่ีเปน็กรณีศึกษา ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการศกึษากระบวนการการศกึษาแนวทางการลดความผิดพลาดในการจดัส่ง พร้อม
การด าเนนิงานปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้า และการจัดส่งสินค้า  จากการศกึษาสภาพ
ปัญหาการเกดิความสูญเสียของกระบวนการจัดส่งสินค้า โดยการระดมความคดิเพื่อค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตขุองกระบวนการ
การเบิกจ่ายสินค้า และการจัดส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
//////5.1.1 ปัจจัยด้านเอกสารได้แก่ ขาดเอกสารบ่งชี้ข้อมูล Location สินค้าขาดเอกสารบ่งชี้ประเภท
ของอาหารไม่มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโอนย้าย พนักงานไม่ให้ความส าคัญกับเอกสาร 
//////5.1.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้แก่ ไม่มีพื้นที่ Cross Dock ป้ายบ่งบอกจุด
จัดเก็บสินค้าสังเกตุเห็นได้ยาก 
//////5.1.3 ด้านเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องจักรจัดวางไม่ได้มาตรฐานเครื่องจักรเส่ือมสภาพ 
//////5.1.4 ด้านพนักงานได้แก่ท างานเป็นเวลานานเกินไปท ายอดเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานไม่เห็นถึง
ความส าคัญของงานคิดว่าสินค้าบนพาเลทครบ 60 กระสอบ 
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ตารางที ่5.1 ข้อมูลการผลิตเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 

รายละเอียด 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
ผลต่าง ร้อยละผลต่าง 

1. ปัญหาการส่งมอบสินค้า(ครั้ง) 16 0 16 100% 
2. มูลค่าความเสียหายเฉล่ีย(บาท) 14,016 0 14,016 100% 
3. พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลดลง(m3) 14,580 13,932 648 4.4% 
 
  จากการศึกษาวิจัยปัญหาการส่งมอบสินค้าในกระบวนการการจัดส่งสินค้า  ผู้วิจัยได้ท า
การเก็บข้อมูลทางสถิติ  น าข้อมูลมาวิ เคราะห์โดยการจ าแนกประเภทอาหารที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการเบิกจ่ายในคลังสินค้า  เพื่อหาสาเหตุและท าการแก้ไขสาเหตุที่พบจากการวิเคราะห์ โดย
ท าการปรับปรุงตามต้นตอของสาเหตุที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถลดค่าเฉล่ียปัญหาการส่งมอบสินค้า
จาก 16 ครั้ง ลดลงเป็น 0 ครั้งผ่านเกณฑ์ท่ีโรงงานก าหนดไว้คืออัตราคุณภาพ (อัตราความผิดพลาด) 
0 และในส่วนของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุส่งมอบสินค้าผิดและเกินเฉล่ียในปี 2559 มี
มูลค่าอยู่ที่ 14,016 บาท หลังการปรับปรุงแสดงผลอย่างชัดเจนด้วยค่าร้อยละผลต่างซ่ึงมีค่าถึง 100% 
ซ่ึงไม่เกิดความผิดพลาดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งแสดงความแตกต่างด้านการใช้งานพื้นที่โดยก่อน
ปรับปรุงจะใช้งานพื้นที่ในการจัดเก็บท้ังหมด 14,580 ลูกบากศเมตร ซ่ึงหลังท าการปรับปรุงส่งผล
ให้พื้นที่ในการใช้งานลดลงถึง 648 ลูกบากศ์เมตรโดยคิดเป็นร้อยละผลต่างท่ี 4.4% 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
//////5.2.1 การเพิ่มประสิทธ์ิภาพขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนสินค้า ปัจจุบันทางโรงงานที่เป็น
กรณีศึกษาใช้พนักงานในการตรวจนับจ านวนสินค้าก่อนที่จะท าการโหลดสินค้า ซ่ึงในการตรวจ
นั้นท าได้ยากเนื่องการจัดเรียงรูปแบบกระสอบท่ีไม่แน่นอน 
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ภาพที่ 5.1 ต าแหน่งพื้นที่แท่นวางสินค้าก่อนการปรับปรุง 

 
 
ภาพที่ 5.2 ต าแหน่งพื้นที่แท่นวางสินค้าหลังการปรับปรุง 
 
/////////////////ทางผู้จัดท าโครงงานเสนอให้เพิ่มเครื่องชั่งน้ าหนักติดตั้งไว้บนแท่นยกสูงเพื่อเป็น
เครื่องมือในการช่วยตรวจนับปริมาณสินค้าโดยวัดจากค่าน้ าหนักของสินค้า เมื่อพนักงานขนถ่าย
สินค้ามาจัดวางบนเครื่องช่ังจะสามารถตรวจวัดค่าน้ าหนักได้ทันทีระหว่างเตรียมการจ่ายสินค้า ซ่ึง
ระยะเวลาในการตรวจนบัสินค้าและการถ่ายโอนสินค้ารวมเฉล่ียต่อครั้งอยู่ที่ 2.5 นาที จึงคาดว่าหาก
ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะส่งผลให้กระบวนส่งมอบสินค้าใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการลดลง ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  
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//////5.2.2 ในปัจจุบันการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ได้ใช้พนักงานในการด าเนินกิจกรรมด้าน
เอกสาร ท าให้บางครั้งเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ซ่ึงปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการ
พัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning) เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 5.3 แผนภาพแสดงกระบวนการ การท างานก่อนปรบัปรุง 
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/////////////////จากภาพท่ี 5.3 แผนภาพแสดงกระบวนการ การท างานก่อนปรับปรุงจะเริ่มจากลูกค้าท า

การส่ังสินค้าโดยตรงผ่านฝ่ายขายจากนั้นฝ่ายขายจะท าการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือจากข้อมูล

รูปแบบ Excel ซ่ึงทางฝ่ายคลังสินค้าจะเป็นผู้ส่งข้อมูลมายังฝ่ายขายทุกๆ 2 ชั่วโมง เมื่อตรวจพบว่า

ไม่มีสินค้าท่ีลูกค้าต้องการภายในคลัง จะท าการแจ้งลูกค้า แต่หากมีสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ฝ่าย

ขายจะท าการส่งข้อมูลก าหนดเวลาท่ีลูกค้าจะส่งรถบรรทุกเข้าไปรับสินค้าภายในโรงงานให้กับฝ่าย

ธุรการเมื่อฝ่ายธุรการรับทราบข้อมูลจะจัดท า Picking Slip เพื่อระบุรายละเอียดความต้องการของ

ลูกค้า พร้อมระบุต าแหน่งจุดจัดเก็บสินค้า และส่งต่อไปยังพนักงานฝ่ายคลังสินค้าซ่ึงจะท าการตัด

ยอดสินค้าในระบบ จากนั้นพนักงานจะท าการเบิกจ่ายสินค้าตาม Picking Slip และข้อมูล Location 

จัดเก็บสินค้าท่ีทางฝ่ายธุรการระบุไว้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการถ่ายส่งสินค้าไปยัง

รถบรรทุกของลูกค้า 

/////////////////แต่เมื่อเริ่มน าระบบ ERP (Enterprise resource planning) เข้ามาช่วยในการบริหาร

จัดการคลังสินค้าและระบบของบริษัทพบว่า ขั้นตอนกิจกรรมในการด าเนินการลดลง อีกทั้งช่วยลด

เวลาและวิธีการที่ซ้ าซ้อนอาทิเช่น การกรอกข้อมูลเอกสารต่างๆ  การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บใน

รูปแบบ Excel ซ่ึงเป็นการจัดเก็บรูปแบบ Offline ซ่ึงจะต้องท าการอัพเดทข้อมูลให้กับแผนกที่

เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องในการท างาน  
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ภาพที่ 5.4 แผนภาพแสดงกระบวนการ การท างานหลังปรับปรุง 

 
/////////////////ดังนั้นจากภาพท่ี 5.4 จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ลดลงอย่างชัดเจนคือในส่วน
ของกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน คือการอัพเดทข้อมูลสินค้าคงคลังของฝ่ายคลังสินค้าให้กับฝ่ายขาย ส่วน
ถัดไปคือการตัดยอดสินค้าหรือการสรุปยอดคงเหลือสินค้าคงคลังโดยในส่วนนี้ระบบ SAP 
(Systems, Applications and Products in Data Processing) จะท าการค านวณโดยอัตโนมัติซ่ึงท าให้
ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายข้อมูลไปยังแผนกต่างๆ โดยหลังการน า SAP (Systems, 
Applications and Products in Data Processing)  เข้ามาใช้คาดว่าจะลดขั้นตอนการท างานได้ 4 
ขั้นตอน ในส่วนของเวลานั้นยังไม่สามาระยุได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ 
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