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บทคัดย่อ 

 
ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและวิธีการบริหารคลังสินค้าเครื่องส าอางน าเข้า ผู้วจิัยได้ พบว่ามีปัญหาและ

กระบวนการท างานท่ียังขาดประสทิธิภาพของคลังสินค้าบริษัท  AAA (ประเทศไทย) จ ากัด  กล่าวคือ การจัดเก็บผิดต าแหน่ง การใช้แรงงาน
การเคลื่อนย้ายไม่มีประสิทธิภาพ การหยิบสินคา้ไมเ่ป็นไปตาม  FIFO  ส่งผลให้เกิดความผดิพลาดในการหยิบและส่งผลบริษทัมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่ ากวา่คู่แข่งได้เนื่องจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการ1)จัดรูปแบบ
การเรยีงสินค้าใหม่และจดัท า Gravity Rack2)การจัดท า Visual  Control 3)การน าระบบ Warehouse Management System (WMS)ผล
การศึกษาพบว่าผลการปรับปรุง ในส่วนของการจัดท า Visual  Control ช่วยให้การหยิบสินค้าผดิพลาดลดลงไดจ้าก3.4%เป็น1.5%การ
จัดท าGravity Rack จะสามารถช่วยในเรื่องประสิทธิภาพการหยิบสินค้าใหเ้ป็นไปตามFIFO จึงจะท าให้สินค้าที่ถูกท าลายเนื่องจากการ
หมดอายุน้อยลงและช่วยในเรื่องของพื้นที่ในการเก็บได้มากข้ึนอีกด้วยและการมีระบบWarehouse Management System (WMS)จะ
สามารถช่วยให้งานมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้นและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีน้อยลง ลดความเสีย่งสินค้าช ารุด การบรหิารพื้นที่ให้ใช้พื้นที่อย่างได้อรรถประโยชน์มากท่ีสุดและจะ
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ : Visual  Control, Warehouse Management System (WMS) ,ระบบการจดัเก็บ 
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Abstract 

The purpose of this research was to develop and increase operational storage process and warehouse 
management more efficient than the past. The researcher focused on AAA (Thailand) Co.,Ltd., cosmetic importer, which 
has an own warehouse and mostly control by manual. Data collection instruments used in the study were 1) 
interviewing Logistics Manager and officer of AAA (Thailand) Co.,Ltd., and 2) observation internal operation.  

The finding revealed that there are many problems in warehouse: 1) error putting away, 2) non-value added 
task and 3) picking goods was not follow FIFO method. Therefore researcher had proposed to resolve the problem by 
changing format location from selective shelf to be gravity shelf as it will be easier for picking and controlling batch 
number of goods. Visual Control method also added in warehouse, outstanding label can help picker easier to find 
and takes less work to do. WMS, Warehouse Management System, offer to install in warehouse.   
The results of study were as follow 
(1) Wrong item and waste time was decreased when staff picking from shelf. The percentage of error picking 
reduced from 3.4% to 1.5%. 
(2) Picking goods was follow FIFO method, therefore expiry goods declined steadily. 
 
Keywords :Visual  Control, Warehouse Management System (WMS) ,Put away 

1.บทน า 
องค์กร และลักษณะธรุกิจบริษัท AAA (ประเทศไทย)จ ากัด เป็นบรษิัทน าเข้าเครื่องส าอางสินค้าหากมีองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะ

ส่งผลให้ทุกกระบวนการมีความสามารถสูงในการแข่งขัน คลังสินค้าจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเนน้ในเรื่องของคลังสินค้ามีกระบวนการดังนี ้

 

 

ภาพที่1.1กระบวนการขาเข้า-ออก ของสินค้าในคลังสินค้า 
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ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
1.การจัดเก็บ เกิดความผิดพลาด เก็บผิด location เนื่องจากสินค้ามีSKUs จ านวนมาก รหัสสินค้าใกล้เคียงกัน รูปลักษณ์สินค้า

คล้ายคลึงกัน จึงท าให้กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องผิดพลาดตามไปด้วย เนื่องจากคลังสินค้าไม่มีเครื่องมือช่วยในการท างาน เป็นระบบmanual 
ทั้งหมด 

2.การหยิบสินค้าตามFIFO ไม่แม่นย า มีการหยิบสินค้าท่ีมี Batchcode ใหม่จ่ายก่อน ท าให้ไม่สามารถควบคุมได้ 
3.พื้นที่ไม่เพียงพอในกรณีมสีินค้าใหม่เข้ามาส่งผลกระทบต่อสินค้าทุก Items  
 

ตารางที่ 1.2  การเก็บข้อมูลจากการหยิบสินค้าและจ่ายผิดในไตรมาสแรกของปี 2558 

 

จากตารางที่ 1.1แสดงถึงข้อมูลในการหยิบสินค้าผดิ ภายในไตรมาสแรกของปี 2558 มีการส่งสินค้าท้ังหมด 192 ครั้งมีการหยิบผดิ 
54ครั้ง คิดเป็น 28.125%ของการส่งสินค้าท้ังหมด ซึงก่อให้เกดิต้นทุนเพิ่ม 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

1) ก าหนดพ้ืนในการท าการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่คลังสินค้าเครื่องส าอางและสินค้าแฟช่ัน บริษัท  AAA (ประเทศไทย) จ ากัด   

2) ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยเลือกศึกษาการเคลื่อนไหวของสินค้าประเภทเครื่องส าอาง เนื่องมีจ านวนและมูลค่ามาก 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในคลังสินค้าและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
การรับเข้า จัดเก็บจนถึงการหยิบและเข้าไปสังเกตการณ์การท างานของแต่ละฝ่าย  

3.2) ศึกษาวิธีและหลักการจัดท าป้าย VISUAL CONTROL และทดลองจัดท าโดยการเลือกท า CATEGORIES ที่มีปัญหามากท่ีสุด 

3.3) ศึกษาการจัดการจัดรูปแบบ RACKING แบบ GRAVITY FEED และต้นทุนในการปรับเปลี่ยน 
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3.4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจะน าระบบ Warehouse Management System (WMS) เข้ามาใช้ในคลังสินค้า 

 

ภาพที่ 2.1ผังก้างปลาแสดงถึงการวิเคราะหป์ัญหา 

  - ปัญหาส่วนมากมักเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการท างานของคน  การท างานเป็นระบบ MANUALทั้งหมด  

 - ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการท างาน 

3.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สริญญา ราวีทิพย์ (2548) ได้ท าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าของธุรกิจค้าปลีก  โดยน า
รูปแบบการจดัเก็บสินค้าและวิธีการหยิบสินค้ามาปรับใช้ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้น าเอาหลักการของ linear programming method 
analysis และการจัดเก็บสินค้าแบบ commodity system เปน็การจัดเก็บแบบสุ่มโดยแยกตามประเภทสินค้าผลลัพธ์ระยะการเดนิหยิบ
สินค้าระหว่างการจดัเก็บสินค้า 2 แบบคือแบบสุ่ม และจดัโซนตามประเภทสินคา้ พบว่าการจดัวางสินค้าแบบโซนพ้ืนท่ีตามประเภทสนิค้า
โดยใช้ข้อมูลเข้า ออกของสินค้าพนังงานใช้เวลาในการหยิบน้อยกว่า การจัดเก็บสินคา้แบบสุม่ ซึ่งการวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่จึงท าใหส้นิค้า
ที่มีการเข้าออกมากถูกจดัเก็บในต าแหน่งที่ไกลทางเข้าออก ท าให้พนักงานต้องใช้เวลาเดินมากในการเดินไปหยิบสินค้านั้น โดยสามารถลด
เวลาในการเดินได้ 30% 

จุฑาทิพย์ โค้วคาศยั (2549) เสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า โดยลดความผดิพลาดและเวลาในการท างาน
ของขั้นตอนการท างานภายในคลังบรรจภุัณฑ์ทีโ่รงงานผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผม โดยการใช้วิธีต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคลังสินค้ามา
ประยุกต์ใช้ทั้งการจัดการคลังสินคา้ การศึกษาด้านการเงิน และสัญลักษณ์ระบบรหัสแท่งและอุปกรณ ์ (bar code) เพื่อลดต้นทุนรวมของ
โรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันโรงงานมีปัญหาด้านความผดิพลาดในหลายส่วน เช่น จ านวนบรรจุภณัฑ์ในระบบฐานข้อมลูไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ซึ่งอาจจะเกิดจากขอ้ผิดพลาดจากคน จากความช้าในการหาสินค้า จากการออกแบบขั้นตอนการท างาน ส่งผลให้ระยะเวลา
การท างานลดลง 8.6% และมีความแม่นย ามากข้ึน 6.58% การออกแบบรหัสบรรจุภณัฑ์ใหม่และก าหนดต าแหน่งการวางบรรจภุัณฑ์ใน
คลังสินค้า ส่งผลใหล้ดระยะทางในการเคลื่อนย้ายลง 33.81% 
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4.แนวทางการปรับปรุงปัญหาแนวทางการปรับปรุง  

1.การใช้ Visual Control เข้ามาช่วยเพื่อลดการผิดพลาดให้น้อยลง โดยการติดป้ายรหัสสินค้าเพื่อให้ผู้จัดวางสินค้าเห็นชัดเจน
ยิ่งข้ึน และเป็นการย้ าเตือนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย ามากข้ึน 

ในการจัดท าน้ันใช้ข้อมูลดังนี้  ปัจจุบันมีสินค้า  2000 items แบ่งเป็น  8 ประเภทใหญ่ๆท าในสินค้าทุกประเภทในคลังสินค้า โดย
การพิมพ์ป้ายรหัสสินค้าติดไว้บนRack หน้าสินค้าแต่ละรหัส เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นป้ายสลับสีกันไประหว่างรหัสที่ต่อเนื่องกัน 

 

ภาพที่ 4.1 ผังการจัดวางสินค้า 

ตารางที4่.3 แสดงความเปลี่ยนแปลงในการใช้ Visual Control 

ปัญหาที่พบ วิธีเดิม วิธีใหม ่

เวลาในการหยิบสินค้า ใช้เวลาในการหยิบ 1.30ชม./800ช้ิน ใช้เวลาในการหยิบ 1.15-1.25 ชม./800
ช้ิน 

ความถูกต้องแม่นย า ภายในไตรมาสแรกของปี 2558 มีการส่ง
สินค้าทั้งหมด 192 ครั้งมีการหยิบผิด 54
ครั้ง คิดเป็น 28.125% 

มีการหยิบผิด 11ครั้ง/ไตรมาส หรือ1.5 %
ของการส่งสินค้าท้ังหมด 
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ภาพที่ 4.2 การใช้Visual Controlเพื่อลดความผิดพลาด 

2.การปรับปรุง Rack ให้เป็นระบบ GravityFlow Racking ในการแก้ปัญหาการหยิบไม่เป็นไปตาม FIFO โดยท าให้การจัดเรียง 
Batch สินค้าง่ายต่อการจัดเก็บ และหยิบสินค้า  

ตารางที่4.2 รูปแบบการจัด Gravity Flow Racking 

วิธีเดิม วิธีใหม ่ ต้นทุนการปรับเปลี่ยน Rackและข้อมูลการ
ปรับปรุง 

 

 

 

-ท าการปรับปรุงเฉพาะ Rack ที่เปน็ลิปสติก 
มีการจัดเก็บ 3 Rack ลิปสติกส่วนมากจะ

เป็นสินค้าขนาดเล็ก ปัจจุบันมีการจัดเก็บ 3 
shelf  จ านวน 260 items 

- ต้นทุนต่อ 1ช่อง =5100 บาท 

- 1ช่องประกอบด้วย  5 ช้ัน 

- 1 Rackประกอบด้วย 8 ช่อง 

- ต้นทุน  5100X8= 40800 
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รูปแบบการจัดเก็บแบบระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) โดยจะจัดสินค้าแต่ละประเภทให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน รูปแบบการจัดเก็บนี้มีข้อดีคือ ง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึงต าแหน่งของสินค้าท่ีจะต้องไปหยิบ และใช้การ
จัดเก็บแบบเรียงตามรหัสสินค้าในแต่ละประเภทที่จัดกลุ่มไว้ 

 

ภาพที่ 4.3 การเรยีงสินค้า 

3.ระบบ Warehouse Management System( WMS ) คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือในการจัดการคลังสินค้ามา
ใช้  ในการจัดเก็บข้อมูล และมีความสามารถในการจัดการบริหารงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การน าระบบ Warehouse 
Management System( WMS )ร่วมกับระบบรหัสแท่ง (Barcode) เข้ามาใช้ซึ่งต้องมีการปรับกระบวนการต่างให้สอดคล้องรวมทั้งการเก็บ
ข้อมูลให้พร้อมในการวางระบบจึงจะท าให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบการท างานแบบเดิมและแบบมีระบบWMS 

ก่อนมีระบบ WMS มีระบบ WMS 

การรับเข้า Receiving 

ในวันสินค้ามาส่งถึงหน้าคลังสินค้าพนักงานรับสินค้าจะท าการรับ
สินค้าด้วยการตรวจนับและตรวจเช็คความถูกต้องรายการสินค้า
ตามใบสั่งซ้ือสินค้า (PurchaseOrder) ตรวจสอบความเสียหาย
ต่างๆ 

ส าหรับระบบ WMS สามารถ Reserve พื้นที่ หรือจองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้
พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะระบุต าแหน่งตามความเหมาะสม ของน้ าหนัก การ
เคลื่อนไหว รวมถึงการแนะน าการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

การจัดเก็บ Put away 

พนักงานต้องจัดหาพื้นที่เพื่อแทรกสินค้าใหม่เข้าไปในชั้นวาง
สินค้า โดยการเคลื่อนย้ายสินค้าเดิมให้ขยับออก 

 

ระบบจะช่วยระบุต าแหน่งที่เหมาะสมในการเก็บ และสามารถยืนยันต าแหน่งต าแหน่งที่ถูกต้องท าให้
พนักงานไม่ต้องไปหาพื้นที่ในการเก็บด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีความผิพลาดเกิดขึ้นได้ 
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การหยิบสินค้า Picking 

Picking List 1 Order พนักงานหนึ่งคนรับผิดชอบ เดินหยิบ
สินค้าจนจบหยิบตามความเคยชิน เดินตามรหัสสินค้า 

ระบบจะท าการช่วยค้นหาสินค้า และต าแหน่งให้กับผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นย าเพียงแค่ผู้ใช้ต้อง
ก าหนดเง่ือนไขในการหยิบสินค้า ว่าจะเรียงตามล าดับ ตามFIFO LIFO หรือวิธีการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

การเช็คสินค้า(Checker) 

เช็คสินค้ากับ Picking List ให้ตรงกันแล้วจึงยืนยัน สินค้าในการ
จัดส่งลูกค้าอีกต่อไป 

โดยมีวิธีโดยใช้พนักงานเช็คสินค้า เช็คด้วยสายตาโดยอาศัยความ
ช านาญและประสบการณ์  

ระบบ WMS สามารถลดการพึ่งพาประสบการณ์พนักงาน และช่วยทาให้การหยิบและจัดส่งสินค้ามีความ
ถูกต้องมากขึ้น 

 

วิเคราะห์ต้นทุนและระยะเวลาคืนทุน 

ตารางที 4.4 วิเคราะห์ต้นทุนการวางระบบ 

 

  

รายการคา่ใชจ้า่ย ราคาโดยประมาณ

โปรแกรม

จา้งบรษัิทภายนอกมาเขยีนโปรแกรม WMS

 เป็นการเขยีนและตดิตัง้กับคอมพวิเตอร์
ตัง้โตะ๊ ในคลงัสนิคา้ เริม่ตน้ 250,000 บาท

1.Printer 63,000 บาท  1 เครือ่ง 

2.Handheld

29,000 บาท  10 เครือ่งรวม

เป็นเงนิ 290,000 บาท

3.ระบบLan,Wifi บรษัิทมกีารเดนิไวก้อ่นแลว้

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 30,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยรวม 660,000  บาท

วเิคราะหต์น้ทุนการวางระบบ 

อปุกรณ์
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ตารางที่ 4.5ค านวณ NPV ของโครงการและระยะเวลาคืนทุน 

 

 

ภาพที4่.4แสดงวิธีค านวณหามูลคา่ปัจจุบันสุทธ(ิNPV) 

ระยะโครงการเวลา 5ปี r =9.13% 

NPV=(660,000)+305,320/(1+0.0912)^1+305,320/(1+0.0912)^2+305,320/(1+0.0912)^3+ 

305,320/(1+0.0912)^4+305,320/(1+0.0912)^5 

จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธขิองการลงทุนเท่ากับ 523,746.54 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.16 ปี 

5.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องนี้สามารถสรุปผลได้ว่า แนวทางแก้ไขปัญหาในคลังสินค้า คือ 1)ศึกษาการจัดการจัดรูปแบบ RACKING แบบ 
GRAVITY FEED 2)จัดท าป้าย VISUAL CONTROL ในกระบวนการหยิบสินค้าสามารถลดความผิดพลาดลงได้ จากการส่งผิดพลาด 23 ครั้ง 
มีต้นทุนการเปลี่ยนสินค้า ครั้งละโดยประมาณ 1190 บาท  3)ศึกษาการน าระบบ Warehouse Management System ( WMS )เข้ามาใช้
ในคลังสินค้าแนวทางต่างๆ สามารถช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการต่างๆลงได้ และการเคลื่อนย้ายสินค้าก้สามารถลดลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

หา NPV

2016

[บาท]

2017

[บาท]

2018

[บาท]

2019

[บาท]

2020

[บาท]

2021

[บาท]

Investment

[บาท]
660,000

คา่บ ารงุรักษา

[บาท] 15,000          15,000    15,000    15,000    15,000    

Cost Saving

[บาท] 320,320       320,320  320,320  320,320  320,320  

Total CF

[บาท] 305,320       305,320  305,320  305,320  305,320  
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ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนของการวางระบบ Warehouse Management System ( WMS ) ยังไม่ครบถ้วนและยังมีความ
แปรปรวนของข้อมูลซึ่งมีผลต่อความคลาดเคลื่อนได้ผลการวิเคราะห์  

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อมูลในการน าระบบ WMS เข้ามาใช้ต้องมีความเข้มข้นมากพอ จะท าให้การวิเคราะห์ของระบบจะไดม้ีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2.จัดท าการประเมินคุณภาพการท างานหรือการวัดKPI ของพนักงานแต่ละบุคคลเพื่อให้ พนักงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความ
ตั้งใจในการท างานมากขึ้น มีความระมัดระวังมากขึ้น 

3.ควรจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องของระบบอย่างสม่ าเสมอและมีการอัพเดตข้อมลูอยู่เสมอ 

อ้างอิง 

กัญญทอง หรดาล , 2551.การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า:กรณีศึกษาการเก็บสินค้าแช่แข็งของบริษัทไทยอกริฟู้ดส์ 
จ ากัด (มหาชน).วิทยานิพนธ์.วิศวกรรมศาตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร  

จุฑาทิพย์ โค้วคาศัย.2549 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมธินี ศรีกาญจน์  ชุมพล มณฑาทิพย์กุล .2557. การปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสนิค้าในคลังสนิค้า: กรณีศึกษาบริษัทศรี
ไทยซุปเปอร์แวร์จ ากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คณะบณัฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 


