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บทคัดย่อ  

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจประเภทค้าปลกี-ค้าส่ง โดยงานวิจัยนีมุ้่งเน้นท้ังด้านการลดตน้ทนุ

และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ในการลดต้นทุนนั้นบริษัทพบกับปัญหาพนักงานหาสินค้าไม่เจอในคลังสินค้า และเมื่อได้

ท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าไม่เหมาะสมกับข้อมูลปริมาณการ

เบิก-จ่าย ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ในการการจัดเก็บให้คุ้มค่าและการท างานท่ีไม่เป็นระบบมีผลกระทบ

ในเรื่องของการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและท าให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บที่ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนคลังสินค้า คือ การก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บแบบ

ตายตัว (Fixed-Zone Location System)  ในกลุ่มสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ภายในของแต่ละกลุ่มสินค้าจะ

ยังคงใช้การจัดเก็บแบบที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นใน

การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งจากการจัดเก็บแบบนี้จะช่วยให้การจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการ

จัดเก็บรูปแบบเดิมที่มีการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System)  ซึ่งส่งผลให้บริษัท

สามารถลดปริมาณในการหาสินค้าไม่เจอ 100% ลดระยะเวลาในการเข้าถึงสินค้าได้จากเดิมใช้เวลาในการเข้าถึง

สินค้า 18 นาที/ช้ิน เหลือ 5 นาที/ช้ินหรือสามารถลดระยะเวลาได้ 72.22% และท าให้มีพื้นท่ีภายในคลังสินค้าเหลือ

เพียงพอส าหรับท่ีจะรับสินค้าใหม่เข้ามาจัดเก็บเพิ่มขึ้น และนอกจากน้ีในการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับองค์กร ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีทางด้าน Category Management มาประยุกต์ในการบริหารพื้นที่หน้า

ร้านให้ตรงตามพฤติกรรมในการเลือกซื้อของผู้บริโภคเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและให้สอดคล้อง

กับยอดขายสินค้าของบริษัท โดยให้พื้นที่หน้าร้านของแต่ละกลุ่มสินค้าตามสัดส่วนของยอดขาย ส่ งผลให้บริษัทมี

ยอดขายมากขึ้น  31.01% และ Day of Supply ลดลง 30.40% 



 
ค าส าคัญ: คลังสินค้า; การวเิคราะห์แบบ ABC Analysis; Category Management; Day of Supply 
 
 
 
Abstract 

The case study used in this research is a company operating wholesale and retail business. 

The aim of this research is twofold:  reducing cost and increasing revenue.  For the first aim, the 

company encountered the problem of time- consuming in picking operations in the warehouse. 

After analyzing the cause of the problem, it is found that the area management was inefficient and 

storage system used random system. These causes gave impact to low space utilization, inefficient 

warehouse operations, delivery delay and high operations cost.  In order to achieve the objective 

of this study, the researcher proposed the solutions using Fixed- Zone Location by locating same 

products group in the same zone and using random system within the zone in order to achieve 

flexible space use.  This new system will enhance goods storage efficiency, compared to Random 

Location System.  With this new system, the Company could reduce failure to pick products by 

1 0 0%  and duration used to access to products was decreased from 18 minutes/ piece to 5 

minutes/ piece or duration decreased by 72. 22%.  Moreover, warehouse space could be more 

available for new goods entry.  Besides, to generate more revenue and increase the 

competitiveness, the researcher conducted Category Management for managing front space to 

meet consumers’  purchasing behavior and the Company’ s sales.  This method was done by 

arranging the category of products based on their sales proportion, leading to sales increase by 

31.01% and day of supply decrease by 30.40%.     
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1. ที่มาและความส าคัญ 

บริษัท XXX จ ากัด  เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นทั้งด้านการลด

ต้นทุนและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ในส่วนของการลดต้นทุนนั้นบริษัทพบกับปัญหาพนักงานหาสินค้าภายในคลังสินค้า

ไม่เจอ ซึ่งจากปัญหาข้างต้นส่งผลท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในเดือนมิถุนายนคิดเป็นมูลค่ารวม 

1,861,000 บาท นอกจากน้ีการบริหารพื้นที่หน้าร้านก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท 

ซึ่งได้แสดงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่างๆ ดังน้ี 



 

ตารางที ่1: แสดงปัญหาของสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 

1. หาสินค้าไม่เจอ 1. พื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังไม่มีการวางแผนผัง
ที่ระบุต าแหน่งของสินค้าอย่างชัดเจน 
2. พื้นที่จัดเก็บสินค้าของแต่ละกลุ่มสินค้าไม่
สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการเบิก-จ่าย 
3. พนักงานไม่ปฏิบัติตามวิธีการท างาน 

1. ใช้เวลาในการค้นหาหาสินค้านาน ซ่ึงใช้
เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ต่อ 1 ครั้งการหยิบ(10 
รายการ) หรือบางครั้งพนักงานไม่สามารถหา
สินค้าพบ 
2. ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. หน้าร้านเกิดปัญหาสินค้า Shortage 
4. บริษัทสูญเสียโอกาสในการขายสินค้า 
5. พนักงานไม่สามารถเปิดPOเพื่อสั่งของใน

สินค้าที่หาไม่พบได้ 

2. พื้นที่ขายไม่สอดคล้องกับ

ย อ ด ข า ย ข อ ง สิ น ค้ า ก ลุ่ ม 

Electric 

1.  พื้ นที่ ข า ยขอ งสิ น ค้ า กลุ่ ม  Electric ไม่
สอดคล้องกับยอดขาย 
 

1. ไม่สามารถใช้พื้นที่ขายเพื่อท าก าไรให้กับ
บริษัทได้ 
2. ท าให้บริษัทต้องเก็บสต็อกสินค้าในบางกลุ่ม
มากเกินความจ า ส่งผลให้ DOS ในบางกลุ่ม
สินค้า มากจนท าให้เกิด Dead Stock ตามมา 
3. ท าให้พนักงานต้องเติมของในกลุ่มสินค้าที่

ขายดีบ่อยขึ้น หรือบางครั้งพนักงานอาจเติม

ของไม่ทันท าให้เกิดปัญหาสินค้า Shortage 

 

จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้พนักงานต้องท าการตัดจ านวนสินค้าคงเหลือเหล่านั้นออก

จากระบบเพื่อให้สามารถสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นเข้ามาเพื่อน าไปวางจัดจ าหน่ายต่อไปได้ ซึ่งจากการท าแบบนี้ท าให้

บริษัทต้องสูญเสียต้นทุนสินค้าคงเหลือในของเดิมเป็นเป็นสัดส่วน 27% ของต้นทุนการซื้อสินค้าทั้งหมดและ

นอกจากนี้ในการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร การบริหารจัดการกับพื้นที่หน้า

ร้านและการจัดเรียงสินค้าถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ซึ่งจะเห็นว่า

ปัจจุบันการให้พื้นที่ในแต่ละกลุ่มสินค้าไม่สอดคล้องกับยอดขายที่ท าได้กล่าวคือ กลุ่มสินค้าประเภทรางปลั๊กไฟ , 

หลอดไฟ, โคมไฟ, ไฟฉาย และอุปกรณ์ไฟฟ้ามีพื้นที่ขายมากกว่ายอดขายที่ท าได้อยู่ที่ 6.27% , 8.34%, 8.22%, 

2.41% และ 3.38% ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทถ่านไฟฉายมีพื้นที่ขายน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอยู่ที่ 27.69% 

เมื่อเทียบกับยอดขายที่ท าได้ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้สินค้าบางกลุ่มได้พื้นที่ในการขายมากเกินความจ าเป็นผิด

กับสินค้าบางกลุ่มที่ควรจะได้พื้นที่ในการขายมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะสามารถท ายอดขายได้มากกว่ากลุ่มสินค้า

บางกลุ่ม ดังนั้นการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารพื้นที่จัดเก็บภายในคลังสนิคา้

และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันกับบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 



2.1.1. การวางแผนผังบริเวณคลังสินค้า (Warehouse Layout Planning) เป็นวิธีการวางแผนผัง
ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการวางแผนผังคลังสินค้ามี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้ 

1. การสร้างทางเลือกของผังบริเวณคลังสินค้า ในการวางแผนเพื่อก าหนดแผนผังบริเวณคลังสินค้า และสร้าง

แบบจ าลองเพื่อแทนการใช้พื้นที่  เครื่องจักร อุปกรณ์ และพนักงาน เพื่อให้การวางแผนผังนั้นมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยขั้นตอนในการสร้างทางเลือกในการวางผังบริเวณคลังสินค้า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 - หาต าแหน่งที่เป็นจุดที่เป็นอุปสรรคตายตัว ซึ่งมองจุดที่เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น เสา บันได ช่องลิฟท์ ห้องน้ า ระบบควบคุมสปริงเกลอร์ อุปกรณ์ท าความร้อน เป็นต้น 
 - ก าหนดต าแหน่งท่ีรับและจัดส่งสินค้า โดยรูปแบบการวางผังคลังสินค้า เช่น การวางผังแบบตัวยู (U 
Flow) สามารถใช้ได้ ส่วนแบบเส้นตรง (Straight Flow) ก็ใช้ไม่ได้ควรระวังอย่าให้เกิดภาวะคอขวดในระบบ  

2. การประเมินผลทางเลือกการวางผังบริเวณคลังสินค้า โดยข้อก าหนดในแนวคิดของการวางผังบริเวณ

คลังสินค้ามีดังต่อไปนี้ 

 - แนวคิดความนิยมของสินค้า (Popularity Philosophy) จะใช้แนวคิดพาเรโต โดยมูลค่าร้อยละ 85 

จากรายการสินค้าเพียงร้อยละ 15 ของชนิดสินค้า เรียกว่ากลุ่ม A มูลค่าสินค้าร้อยละ 10 มาจากรายการสินค้าร้อย

ละ 30 ของชนิดสินค้า เรียกว่าสินค้ากลุ่ม B มูลค่าสินค้าร้อยละ 5 จากรายการสินค้าร้อยละ 55 ของชนิดสินค้า 

เรียกว่าสินค้ากลุ่ม C  

 - แนวคิดสินค้าคล้ายกัน (Similarity Philosophy) จะใช้การพิจารณาสินค้าที่รับเข้าและจัดส่งที่มี

ลักษณะคล้ายกัน จัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันหรือใกล้กัน 

 - แนวคิดสินค้าแบ่งตามขนาด (Size Philosophy) แนวคิดนี้แนะน าให้น าสินค้าที่มีน้ าหนักมากหรือ

มีขนาดใหญ่ ท าให้ยากในการยกหรือเคลื่อนย้าย ดังนั้นควรจะเอาไว้จุดที่จะสามารถหยิบน ามาใช้งานได้ง่าย 

 - แนวคิดแบ่งสินค้าตามลักษณะสินค้า (Product Characteristics Philosophy) ลักษณะสินค้า

บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อวิธีการจัดเก็บและการวางผังบริเวณคลังสินค้าท่ีเลือกใช้ เช่น สินค้าท่ีเน่าเสียง่ายจะมีวิธีการ

ทีจ่ัดเก็บยาก เพราะต้องพิจารณาอายุการจัดเก็บสินค้า ซึ่งการจัดเก็บจะมีวิธีท่ีแตกต่างกัน 

2.1.2. ทฤษฎี ABC Classification การบริหารวัตถุดิบคลังโดยใช้ระบบ ABC Classification เป็น
แนวคิดการบริหารวัตถุดิบที่เหมาะสมกับกิจการที่มีวัตถุดิบมากชนิด แต่ละชนิดมีปริมาณการใช้และต้นทุนต่อหน่วย
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นแนวคิดแบ่งวัตถุดิบคลังออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม A, B และ C จากนั้นจึงก าหนดนโยบายการ
บริหารวัตถุดิบให้เหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละกลุ่ม วัตถุดิบกลุ่ม A เป็นวัตถุดิบที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจในการบริหาร
จัดการมากที่สุด การบริหารวัตถุดิบ กลุ่ม B เป็นวัตถุดิบที่มีความส าคัญในการบริหารระดับพอควร และวัตถุดิบกลุ่ม 
C เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค้าน้อย ธุรกิจมักให้ความสนใจในกลุ่มวัตถุดิบกลุ่มนี้น้อยที่สุด ดังนั้นในการจัดการสินค้าคงคลัง
โดยใช้ทฤษฎี ABC นั้น จะช่วยให้ธุรกิจ หรือองค์กร สามารถล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลัง เพื่อที่จะจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสินค้าคงคลังที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกก่อน และท าการจัดการสินค้าคงคลังที่มี
ความส าคัญรองลงมาตามล าดับ 

2.1.3. รูปแบบการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสนิค้า โดยมีการจัดแบ่ง รูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเปน็ 

6 แนวคิด คือ  



1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ ( Informal System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึก
ต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า 

2. ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมี
ต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับคลังสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก 

3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) การจัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part 
Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อ
แตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมีล าดับการจัดเก็บเรียงกัน 

4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตาม
ประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีก
หรือตาม supermarket ทั่วไป 

5. ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า  

6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของ
รูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดของ
สินค้าชนิดนั้นๆ  
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สริญญา ราวีทิพย์ (2548) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสนิคา้

โดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะศึกษารูปแบบการจัดเก็บสินค้าและวิธีการ
หยิบสินค้าเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาบริษัทดังกล่าวได้
ปัญหาในเรื่องของการตรวจนับสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการตรวจนับทุกวันตามเวลาที่บริษัทก าหนด และจาก
ต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าในบางส่วนยังมีการจัดวางต าแหน่งของสินค้าท่ีส่งผลให้การตรวจนับสินค้า
นั้นท าได้ไม่ จากปัญหาดังกล่าวก็ได้ท าการปรับปรุงแผนผงัการวางต าแหน่งสินค้าใหม่ โดยการแบ่งประเภทสินค้าเปน็
โซนอย่างชัดเจนโดยใช้วิธี ABC Analysis ในการแบ่งกลุ่มของสินค้า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนผังต าแหน่งการ
จัดเก็บสินค้าใหม่ท าให้จ านวนพ้ืนท่ีจัดเก็บมากข้ึนจากเดิม 352 ช่อง เป็น 420 ช่อง และสามารถลดระยะทางในการ
หยิบสินค้าจากเดิม 477.40 เมตร เป็น 462.00 เมตร ซึ่งสามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 15.4 เมตร 

จุฑาทิพย์ โค้วคาศัย (2549) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา
ของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผม ซึงพบปัญหาความผิดพลาดในหลายส่วน เช่น จ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในเอกสาร
ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ไม่พบสินค้าในต าแหน่งที่ระบุไว้ในสถานที่จัดเก็บ รวมทั้งปัญหาการท างานที่ล่าช้าของ
พนักงานอันเนื่องมาจากการท างานท่ีซับซ้อนกันเองของพนักงานภายในแผนก จากปัญหาดังกล่าวได้ท าการปรับปรุง
ขั้นตอนและวิธีการท างานใหม่โดยออกแบบกระบวนการท างานและวิธีการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการ
ท างานได้ 8.6% และสามารถเพิ่มความถูกต้องในการท างานได้ถึง 6.58% นอกจากนี้ได้ท าการออกแบบรหัสของ
บรรจุภัณฑ์และก าหนดต าแหน่งการจัดวางบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพ่ิมความถูกต้องในข้อมูลในการท างานท าให้สามารถ
ทราบต าแหน่งที่แท้จริงของบรรจุภัณฑ์และไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหาเอง จากการท าการปรับปรุงและแก้ไขท าให้
สามารถลดระยะเวลาในการท างานรวมได้ 8.6% 



ประเสริฐ ลาดสุวรรณ (2549) ได้ท าการศึกษาการลดระยะทางการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าโดยใช้
ระบบการจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินค้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าใน
คลังสินค้า โดยใช้วิธีการจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินค้า (ABC) ซึงแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมลู
ความถี่ในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออก เมื่อท าการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าได้แล้วก็ได้น าโปรแกรม Xquery มา
ช่วยในการค านวณระยะทางเพื่อท าการวัดผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเก็บสินค้าแบบสุ่ม(แบบเดิม) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดเก็บสินค้าแบบแบ่งกลุ่ม(แบบใหม่) สามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า 27,564 
เมตร หรือคิดเป็น 11.93% นอกจากนี้ยังส่งผลให้สามารถลดต้นทุนและใช้จ านวนแรงงานน้อยลง 

อัจฉราพรรณ เหล่าประเสริฐ (2553) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าใน
คลังสินค้าโดยใช้ Linear Programming ซึงบริษัทเอพลัสประสบปัญหาจากเวลาน าในกระบวนการผลิตและ
กระบวนการขนส่ง รวมทั้งความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีความแน่นอนส่งผลให้บริษัทต้องมีสินค้าคงคลังและเพื่อเป็น
การลดต้นทุนจากกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ดังนั้นการจัดผังคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก
เนื่องจากเกี่ยวกับต้นทุนในการเคลื่อนย้ายโดยตรง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ใช้หลักการของ Linear Programming 
โดยเลือกใช้วิธีแบบ Fastcat Turning Closeet เข้ามาช่วย จากเดิมใช้การจัดวางสินค้าตามล าดับ (Part Number) 
พบว่าสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายจาก 32,414.93 เมตร เป็น 31,947.53 เมตร ซึ่งลดลงจากเดิมถึง 
467.4 เมตร คิดเป็น 1.4% 

ธนัญญา วสุศรี (2554) ได้ท าการศึกษาการจัดสรรพื้นที่การจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้
แบบจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องแห่งหนึ่ง จากการศึกษาพบว่าคลังสินค้าประสบ
ปัญหาการจัดวางสินค้าเนื่องด้วยพื้นที่ของสินค้าแตะละชนิดไม่มีความแน่นอน ในการศึกษาจากเดิมมีการก าหนด
พื้นที่การจัดวางสินค้าแต่ละชนิดอย่างละเท่าๆกัน แต่ด้วนสินค้าบางชนิดมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงกว่าบางชนิด จึง
จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางมากกว่ากลุ่มสินค้าอื่นๆ ซึ่งท าให้จ้องน าสินค้าในกลุ่มนี้ไปวางในบริเวณพื้นที่ของ
สินค้ากลุ่มอื่น เมื่อเกิดการวางสินค้าผิดพื้นที่ที่จัดสรรไว้ให้ส่งผลให้พนักงานใช้เวลาในการหาสินค้านานขึ้น จาก
ปัญหาข้างต้นได้ใช้การจ าลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม Arena Simulation 10.0 ในการจัดสรรพื้นที่ในการจัด
วางสินค้าภายในคลังสินค้าและได้ประยุกต์ใช้ระบบ ABC เพื่อจัดกลุ่มสินค้าตามความถี่ในการใช้ เพื่อลดเวลาในการ
เดินทางไปหยิบสินค้า จากผลที่ได้สามารถลดเวลาในการเดินทางไปหยิบสินค้าได้ 8% เวลาในการขนส่งไปยังรถส่ง
สินค้า 4% และสามารถก าหนดพื้นที่ส าหรับวางสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมและแน่นอน อีกทั้งประยุกต์การใช้ 
Barcode เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลของสินค้าเข้า-ออก 
 
 
 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา  

3.1 ขั้นตอนและเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
จากปัญหาและการทบทวนวรรณกรรม ทางผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่

จัดเก็บภายในคลังสินค้าและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันกับทางธุรกิจได้ 
จึงมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน แต่ละขั้นดังน้ี 

1. ศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 
2. รวบรวมและเก็บข้อมูลภายในคลังสินค้าและข้อมูลปริมาณการเบิก-จ่าย ตั้งแต่ มกราคม-มิถุนายน 2558 



3. น าข้อมูลปริมาณการเบิก-จ่ายของแต่ละกลุ่มสินค้ามาวิเคราะห์ตามทฤษฎี ABC Classification เนื่องจาก
บริษัท XXX จ ากัด ยังไม่มีการจัดกลุ่มประเภทของสินค้าตามทฤษฎี ABC Classification เพื่อให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บและช่วยในการระบุต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้ชัดเจน 

4. ศึกษารูปแบบการจัดวางแผนผังพื้นที่จัดเก็บสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. สร้างแบบจ าลองรูปแบบแผนผังและท าการวิเคราะห์เลือกรูปแบบแผนผังที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
6. ก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดภายในคลังสินค้า 
7.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
3.2 การศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบัน 

3.2.1 แผนผังและต าแหน่งท่ีตั้งของแต่ละกิจกรรมภายในคลังสินค้า  
พื้นที่ท้ังหมดภายในคลังสินค้า 2,247.83 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่พักสินค้า 47.15 ตร.ม., พื้นที่ในการรับสินค้า 

209 ตร.ม., พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 1,909 ตร.ม., ส านักงาน 82.68 ตร.ม. ประตูทั้งหมดมี 2 ประตู โดยแบ่งเป็น

ประตูรับสินค้าเข้า 1 ประตู และประตูจ่ายสินค้าออก 1 ประตู จ านวน Selective Racking 106 Rack  จ านวน 

Pallet 848 Pallet ซึ่งมีการจัดเก็บแบบ Random Location System โดยแบ่งพื้นที่จัดเก็บสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ๆ ดังนี ้

- Dry Grocery, Beverage, Household, HBA&Cosmetics            68 Rack 

- DIY, Appliance, Shoes                                                     34 Rack 

- Textile                                                                           4 Rack 

 

 
รูปที่ 1: แผนผังภายในคลังสินค้า (ปัจจุบัน) 

 
3.2.2 พื้นที่ขายสินค้าหน้าร้านของสินค้ากลุ่ม Electric 

พื้นที่ขายของสินค้ากลุ่ม Electric มีทั้งหมด Element โดยแบ่งพื้นที่ภายในกลุ่มดังนี้ Extension Wire 4 
Element(40%), Table Lamp+Circular 1 Element(10%), Energy Saving 1 Element(10%), Short&Long 



Fluorescent 1 Element(10%), Battery 1 Element(10%), Torch+Emergency 1 Element(10%), Electric 
Accessories 1 Element(10%) โดยแต่ละ Element มีขนาด 200x120x50 ซม. และใช้ Fixture เป็น Gondola, 
Cross Bar, Shelf และ Hook (30/35) ขึ้นอยู่กับสินค้าท่ีน ามาขาย 

 

 
รูปที่ 2: แผนผังพื้นที่ขายสินค้าหนา้ร้านของสินค้ากลุม่ Electric 

 
3.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
ท าการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการบริหารพื้นที่คลังสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แผนผังก้างปลาเป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3: แผนผังก้างปลาแสดงการวิเคราะหป์ัญหา 

  
3.4 ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3.4.1 การบริหารและจัดการต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 

ท าการศึกษาแผนผังการจัดวางต าแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า เพื่อให้มีการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับพนักงาน โดยได้ท าการแบ่งประเภทของสินค้าท่ีจะ

น ามาจัดเก็บออกเป็น 4 กลุ่มประเภทสินค้าหลัก คือ สินค้าอุปโภค-บริโภค (Grocery), สินค้าประเภทเสื้อผ้า 

(Textile), สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า (Appliance) และสินค้าเบ็ดเตล็ด(Bazaar) โดยใช้ระบบการจัดเก็บสินค้า

แบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) ในการจัดวางต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละ

ประเภท และภายในแต่ละกลุ่มสินค้าก็จะมีการแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มย่อยออกไปตามแต่ละประเภทของกลุ่มสินค้า 

ซึ่งในกลุ่มสินค้าย่อยก็จะใช้ระบบการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) เหมือนกับการ

ก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้ากลุ่มหลัก แต่ในส่วนของภายในกลุ่มสินค้าย่อยนั้นจะเป็นการใช้ระบบการจัดเก็บ

ที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) เพื่อให้สามารถใช้พื้นท่ีได้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการ

ระบุต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละกลุ่มสินค้านั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ ABC Analysis โดยใช้ข้อมูลการรับ



สินค้าเข้าและจ านวนครั้งที่จ่ายสินค้าออก เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าสินค้ากลุ่มไหนควรจะได้พื้นที่ในการจัดเก็บเท่าไหร่

และควรจัดวางไว้ตรงส่วนไหนภายในคลังสินค้า เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม 

A จะมีต าแหน่งท่ีอยูใ่กล้ทางเดินหรือประตูมากท่ีสุด และรองลงมาคือสินค้ากลุ่ม B และ C ตามล าดับ และเพื่อให้ได้

แผนผังคลังสินค้าที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดวางแผนผัง

คลังสินค้าใหม่ และท าการเปรียบเทียบและเลือกรูปแบบแผนผังที่เหมาะสมที่สุด 

3.4.2 การบริหารพื้นที่ขายหน้าร้าน 

ท าการศึกษาข้อมูลยอดขายและข้อมูลพื้นที่หน้าร้านของสินค้าแต่ละกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้และก าไร

ให้กับบริษัท เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการจัดสรรพื้นที่ขายให้กับแต่ละกลุ่มสินค้าได้อย่างเหมาะสม นอกกจากนี้

ท าการศึกษาข้อมูลของคู่แขง่ในภาคธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

- พื้นที่ขายที่ได้ของแต่ละกลุ่มสินค้า 

- การจัดเรียงสินค้าหน้าร้านของแต่ละกลุ่มสินค้า 

- Fixture ที่น ามาใช้ในการจัดเรียงสินค้าของแต่ละกลุ่มสินค้า 

จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และท าการเปรียบเทียบ เพื่อจัดสรรพื้นที่และการจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสม

กับยอดขายและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อซึ่งท าให้สามารถลดจ านวน 

stock ของสินค้าท่ีไม่ได้ท ารายได้ให้กับบริษัทและสามารถเพิ่มยอดขายและท าให้เกิดก าไรให้กับบริษัท 

 

4. ผลของการวิจัย 
จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ผลของการวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้   
4.1 การบริหารและจัดการต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 

โดยการวิเคราะห์นี้ไดป้ระยกุต์ทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารพื้นที่จัดเก็บภายในคลังสินค้าใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ เนื่องจากระบบการโอนยอดและการหยิบสินค้าที่ไม่ได้ท าการโอนยอด
และหยิบสินค้าเพียงครั้งเดียวเหมือนแบบเดิมนั้น แต่ต้องท าการโอนยอดและหยิบสินค้าตามปริมาณรถขนส่งท่ีเข้ามา 
ท าให้จ านวนครั้งในการโอนยอดและการหยิบสินค้าเพิ่มมากขึ้น แต่จากการจัดเก็บในปัจจุบันที่เป็นการจัดเก็บ
รูปแบบไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System)  ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ใน
ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้าส่งผลให้การมาหยิบสินค้าเกิดความล่าช้าจากการต้องเดินหาสินค้าว่าอยู่ตรงไหนหรือ
บางครั้งอาจท าให้หาสินค้าไม่เจอ ดังนั้นจึงได้ท าการปรับปรุงโดยการออกแบบระบุโซนจัดเก็บสินค้าให้ชัดเจน โดย
การใช้ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อวัน เพื่อน ามาหาสัดส่วนพื้นที่จัดเก็บแต่ละกลุ่มสินค้า และข้อมูลปริมาณ
การจัดโหลดของแต่ละกลุ่มสินค้าต่อวันเพื่อน ามาระบุโซนการจัดเก็บเพื่อให้ลดระยะเวลาและระยะทางในการ
เคลื่อนที ่ซึ่งเกณฑ์ในการจัดโซนสินค้า มีดังนี ้

1. น าข้อมูลปริมาณการเบิก-จ่ายสินค้า มาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่และวิเคราะห์ ABC 
Analysis เพื่อท าการระบุพื้นที่จัดเก็บและต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้ชัดเจน โดยสามารถวิเคราะห์ตามประเภท
กลุ่มสินค้าได้ดังนี้ กลุ่มสินค้า Grocery เป็นกลุ่มสินค้า Class A, กลุ่มสินค้า Bazaar เป็นกลุ่มสินค้า Class B, กลุ่ม
สินค้า Appliance และ Textile เป็นกลุ่มสินค้า Class C โดยที่ปริมาณความต้องการใช้พื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน 
607 Pallet หรือเท่ากับ 76 Rack ซึ่งจากแผนผังเดิมก็มีพื้นท่ีเพียงพอต่อความต้องการใช้พื้นที่แล้ว 



ตารางที ่2: แสดงปริมาณสินค้า In-Out ของแต่ละกลุ่มสินค้า(ใหญ่) มกราคม-มิถุนายน 2558 

  

Average/Month Average/Month 

%Month %Accumulate Types In Out In-Out 

  Pallet Rack Pallet Rack Pallet Rack 

Grocery 438 55 420 53 429 54 75.00% 75.00% A 
Bazaar 107 13 108 14 107 13 15.00% 90.00% B 
Appliance 70 9 61 8 65 8 9.00% 99.00% C 
Textile 5 1 5 1 5 1 1.00% 100.00% C 

Total 619 77 594 74 607 76 100.00%     

2. ท าการวางรูปแบบแผนผังคลังสินค้าใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทมากที่สุด ซึ่งได้
ออกแบบแผนผังออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 4: รูปแบบแผนผังพื้นที่จัดเกบ็ภายในคลังสินค้า 

  
จากการวิเคราะห์ได้ท าการเลือกแผนผังแบบที่ 1 เนื่องจากแผนผังแบบนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนการจัดเรียง Rack ใหม่ 
และสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บแล้ว เมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ ซึ่ง
ต้องมีการลงทุนในการจัดเรียง Rack ตามแผนผังที่ได้ก าหนดไว้ 

3. น าข้อมูล In-Out มาวิเคราะห์ ABC Analysis เพื่อท าการระบุต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าได้อย่าง
ชัดเจนตามปริมาณการเบิก-จ่าย เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้  

 
ตารางที ่3: แสดงปริมาณสินค้า In-Out ของแต่ละกลุ่มสินค้า(ย่อย) มกราคม-มิถุนายน 2558 

Division Department 
Average 
/Month 

% 
Month 

Accumulate 
ABC 

Analysis 
(Division) 

ABC  
Analysis 

(Department) Pallet Rack 
GROCERY BEVERAGE 248 31 40.37% 40.37% Class A Class A 
GROCERY HBA & COSMETICS 112 14 18.23% 58.60% Class A Class A 
GROCERY HOUSEHOLD 104 13 16.93% 75.52% Class A Class A 
GROCERY SNACKS 88 11 14.32% 89.85% Class A Class B 
GROCERY COOKING 56 7 8.85% 98.70% Class A Class C 
GROCERY HOT DRINK+CEREAL 4 0.5 0.65% 99.35% Class A Class C 
GROCERY PET FOOD+ACCESSORIES 4 0.5 0.65% 100.00% Class A Class C 
BAZAAR HOUSEKEEPING 64 8 50.00% 50.00% Class B Class A 



BAZAAR STATIONARY 24 3 18.75% 68.75% Class B Class A 
BAZAAR DIY+GARDENING 16 2 12.50% 81.25% Class B Class B 
BAZAAR LEISURE 8 1 6.25% 87.50% Class B Class B 
BAZAAR BEDDING 8 1 6.25% 93.75% Class B Class C 
BAZAAR CAR ACCESSORIES 8 1 6.25% 100.00% Class B Class C 
APPLIANCE HOME APPLIANCE 72 9 78.20% 78.20% Class C Class A 
APPLIANCE MOBILE AND IT 16 2 17.38% 95.58% Class C Class C 
APPLIANCE HOME ENTERTAIN 8 1 4.42% 100.00% Class C Class C 
TEXTILE CLOTHING+ACCESSORIES 8 1 

 
100.00% Class C 

 

TEXTILE BABY 0 0 
 

100.00% Class C 
 

TEXTILE SHOES 0 0 
 

100.00% Class C 
 

TEXTILE LUGGAGE 0 0 
 

100.00% Class C 
 

 
4. ระบุต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าตามแต่ละกลุ่มสินค้าตามการวิเคราะห์ ABC Analysis ซึ่งสามารถระบุ

ต าแหน่งในการจัดเก็บของแต่ละกลุ่มสินค้าได้ดังนี้  
 

 
รูปที่ 5: แผนผังแสดงต าแหน่งในการจัดเก็บของแตล่ะกลุ่มสินค้า 

 
5. ท าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แผนผังเก่า-ใหม่ โดยใช้วิธี Monte Carlo Simulation โดยท าการสุ่ม 

Random ค่าทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 100 ค่า ซึ่งจากผลการ Random Location System ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 
100 ค่า ซึ่งผลการ Random เฉลี่ยของแผนผังแบบเก่าท าให้ระยะทางในการเข้าถึงสินค้าเฉลี่ย 45.49 เมตร และ
ระยะเวลาในการเข้าถึงสินค้าเฉลี่ย 18.75 นาที ส่วนผลการ Random เฉลี่ยของแผนผังแบบเก่าท าให้ระยะทางใน
การเข้าถึงสินค้าเฉลี่ย 49.40 เมตร และระยะเวลาในการเข้าถึงสินค้าเฉลี่ย 5.81 นาที 

จากการปรับปรุงรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภายใน
คลังสินค้าได้  เนื่องจากการปรับรูปแบบการจัดเก็บแบบ Random Location System มาเป็นแบบก าหนดโซน 
(Fixed-Zone Location System) ให้กับแต่ละกลุ่มสินค้า แต่ภายในแต่ละกลุ่มสินค้าย่อยยังคงใช้การจัดเก็บแบบ 
Random Location System เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมีความยืดหยุ่นมากที่สุด จากการจัดเก็บสินค้า
โดยวิธแีบบใหม่ ส่งผลใหส้ามารถเข้าถึงสินค้าได้รวดเร็วข้ึนจากเดิม 68.42%  

 Type AA 

Type AB 

Type AC 

Type BA 

Type BB 

Type BC 

Type CA 

Type CC 



 

4.2 การบริหารพื้นที่หน้าร้านและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า 

 โดยการวิเคราะห์นี้ได้ประยุกต์ทฤษฎี Category Management โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล
ยอดขายของบริษัท ,การส ารวจจากคู่แข่ง และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มสินค้ามีเกณฑ์
เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสในการขายสนิค้าให้กับบริษัทโดยการการบรหิารพืน้ที่
ขายหน้าร้านให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท าการปรับพื้นที่ขายจากเดิมมีทั้งหมด 10 Element ลดลงเหลือ 7 Element เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยอดขายของกลุ่มสินค้า Electric โดยพื้นที่ 3 Element ที่โดนยุบได้ให้พื้นที่กับกลุ่มสินค้าอื่น ซึ่งในกลุ่มสินค้า 
Electric ได้ปรับพ้ืนท่ีภายในกลุ่มดังนี ้ 

- Extension wire+Insecdicide+Electric Accessories       4 Element 
- Battery+Torch&Emergency                                    1 Element 
- Table Lamp+Energy Saving                                    1 Element 
- Short&Long Fluorescent                                        1 Element 
2. ท าการปรับการจัดเรียงสินค้าใหม่โดยศึกษาจากการส ารวจจากคู่แข่งและศึกษาจากพฤติกรรมการเลือก

ซื้อของผู้บริโภคเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าและเพิ่มโอกาสในการขายให้กับบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที ่4: แสดงหลักการจัดเรียงของกลุ่มสินค้า Electric 
Category Customer Decision Tree 

Battery Segment --> Size --> Pack Size --> Brand 

Torch&Emergency By Feature --> Brand --> Price 
Table lamp By Type --> Price  

Energy Saving Brand --> Feature --> Watt --> Type 

Extension wire By Type --> Brand --> Sub-Segment --> Size 

Electric Accessories Segment --> Price 

Short&Long Fluorescent Segment --> Brand --> Watt --> By Type 

 
จากการปรับปรุงพื้นที่ขายที่หน้าร้านของแต่ละกลุ่มสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายและพฤติกรรมใน

การการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ส่งผลให้ Sale per Element เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,796.68 บาท/สัปดาห์ เป็น 
3,663.84 บาท/สัปดาห์ และ สามารถลด Day Of Supply จากเดิม 369.53 วัน เป็น 257.18 วัน 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงานวิจัยพบว่าการปรับปรุงด้วยวิธีการต่างๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บภายใน
คลังสินค้าและการบริหารพื้นที่หน้าร้านเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งผลจากการวิจัยที่ได้มีดังนี้ 

5.1 การบริหารและจัดการต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 



 -  ผลด้านระยะทางและเวลา จากผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าจากรูปแบบไม่ได้ก าหนด
ต าแหน่งตายตัว (Random Location System)  เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าแบ่งตามประเภทของสินค้าโดยก าหนด
โซนในการจัดเก็บ (Fixed-Zone Location System) โดยอ้างอิงจากจ านวนปริมาณการเบิก-จ่ายเฉลี่ยและ
ข้อก าหนดต่างๆ ในการหยิบสินค้าท่ีต้องท าการหยิบเฉพาะกลุ่มสินคา้ที่รับผิดชอบ จากการปรับปรุงดังกล่าวเทียบกบั
หลังการปรับปรุง จะเห็นว่าการปรับรูปแบบการจัดเก็บสินค้าสามารถลดระยะเวลาในการเข้าถึงสินค้าได้ 72.22 %  

- ผลด้านการหาสินค้าไม่เจอ จากผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บแบบใหม่ท าใหส้ามารถลดปริมาณการ
หาสินค้าไม่เจอได้ 100%  

5.2 การบริหารพื้นที่หน้าร้านและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า 

-  ผลด้านการบริหารพื้นที่หน้าร้าน จากการปรับพื้นที่ในการขายให้สอดคล้องกับยอดขาย ท าให้บริษัทมี

รายได้เพิ่มขึ้น 31.01% และนอกจากนี้ท าให้บริษัทไม่จ าเป็นต้อง Keep สินค้าที่ไม่สร้างรายได้ให้กับบริษัทและ

สามารถลด Stock ที่หน้าร้านได้ ส่งผลให้ Day Of Supply ลดลง 30.40% 

-  ผลด้านการจัดเรียงสินค้า จากการปรับการจัดเรียงสินค้าใหม่โดยท าการปรับเปลี่ยนให้สอนคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ลูกค้าสามารถหาสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ  
     ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่จัดเก็บภายในคลังสินค้าและการบริหารพื้นที่ขาย กรณีศึกษาบริษัท 
XXX จ ากัด ซึ่งท าให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมทั้งท าให้พนักงานและลูกค้าเกิดความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจ โดยในการศึกษาวิจัยนั้นมีข้อแนะน าดังน้ี 

-  ด้านการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า เนื่องจากการการบริหารพื้นที่จัดเก็บมีความส าคัญอย่างมาก ท าให้

บริษัทควรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้ายิ่งขึ้น โดยให้มีการท า Visual Control เข้ามาช่วยบ่งช้ีแสดง

ต าแหน่งของสินค้าท้ังการใช้สีและการใช้ป้ายเข้ามาช่วยเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นสินค้ายิ่งขึ้น 

-  ด้านการหยิบสินค้า เนื่องจากบริษัทมี Handheld ให้พนักงานใช้ เพื่อให้พนักงานหาสินค้าได้สะดวก

ยิ่งขึ้น บริษัทควรมีระบบที่สามารถค้นหาต าแหน่งในการจัดเก็บจากระบบได้ เพื่อลดเวลาในการค้นหาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานในส่วนของการจัดเก็บและเรียกหยิบสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

-  ด้านการจัดเรียงสินค้า เนื่องจาก Fixture ที่น ามาใช้ในการจัดเรียงยังไม่มีความยืดหยุ่นในการจัดเรียง

สินค้ามากนัก ดังนั้น Fixture ที่ควรจะใช้ในการจัดเรียงของสินค้ากลุ่ม Electric ควรใช้ Peg Board, Cross Bar และ

แผ่นช้ัน ควรใช้รูในการเสียบขาให้น้อยลง และ Hook ควรใช้ Size 20/25 เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้มีความยืดหยุ่น

มากขึ้นและท าให้สามารถลด Stock สินค้าได้มากข้ึน 
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