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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้จดั ทาขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการหยิบสิ นค้าในคลังสิ นค้า โดยใช้หลักการของการ
จัดการให้มีพ้ืนที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสิ นค้าตามใบคาสั่ง ที่มี
แนวโน้มสู งขึ้น เนื่องจากพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วเป็ นพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก การบริ หารจัดการในการเลือกรายการสิ นค้า
ที่จะนามาเก็บในพื้นที่น้ ี รวมถึงการวางแผนในการเติมเต็มสิ นค้าจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญ ได้มีการใช้ขอ้ มูลการหยิบสิ นค้า
ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 มาวิเคราะห์หาผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefits)
และประสิ ทธิ ภาพแรงงาน (Labor Efficiencies) ในการเลือกรายสิ นค้าดังกล่าว ปรากฏว่ามีสินค้าที่ได้เลือกมาจัดเก็บ
ทั้งสิ้ นจานวน 51 รายการ โดยมีการกาหนดรอบการเติมเต็มสิ นค้า (Restocking Period) เท่ากับ 5 วัน และได้นาผลที่มา
ทดสอบกับข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งผลปรากฏว่าผลประโยชน์สุทธิ ที่ได้คือจานวนเวลา
ที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าลดลงเป็ นจานวน 161.54 นาที และ 147.83 นาทีในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ตามลาดับ
หรื อหากคานวณเป็ นต้นทุนค่าแรงงาน บริ ษทั กรณี ศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็ นจานวนเงิน 16,961.70 บาท และ
15,522.15 บาทสาหรั บช่ วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าถ้าการจัดการพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนี้ เป็ นแบบต่อเนื่ อง
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้บริ ษทั มี ตน้ ทุนในการบริ หารจัดการในคลังสิ นค้า ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็ นข้อได้เปรี ยบ
ทางด้านการแข่งขันในทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ : การหยิบสิ นค้า พื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว ประสิ ทธิภาพแรงงาน และการเติมเต็มสิ นค้า
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ABSTRACT
The research aims to enhance the order-picking process by applying fast-pick area concept. The main
purpose is to reduce the time of order-picking process which tends to increase to serve the growing demand.
Because of small fast-pick area, selecting the product items to store in this area and planning for the restocking
period is very important. Picking-items data from June – August 2018 has been analyzed for net benefits and labor
efficiencies which are used to identify the product items. It appears that there are 51 items that should be stored in
the fast-pick area and need to be restocked every 5 days. The policy has been tested for two months, July and
August. The order-picking process time has been reduced in an average of 161.54 minutes and 147.83 minutes for
September and October, respectively. In terms of labor cost, it was reduced by 16,961.70 and 15,522.15 Baht,
respectively. Thus, if the company efficiently manages the fast-pick area, it will increase business competitiveness
with sustainability.
Keywords: Order picking, Fast-pick area, Labor efficiency, and Restocking.
1. บทนา
ในสภาพปั จจุ บนั องค์กรภาคธุ รกิ จไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการบริ การ หรื อทางด้านอุตสาหกรรม จาเป็ นที่
จะต้องมีคลังสิ นค้าไว้เก็บสิ นค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว และนับวันสิ นค้าที่ ตอ้ ง
จัดเก็บ มี จ านวนที่ ค่อ นข้างมาก ทั้งจ านวนรายการสิ นค้า และจ านวนของสิ นค้าในแต่ ละรายการ ซึ่ ง ส่ งผลทาให้
คลังสิ นค้ามี ขนาดค่อนข้างใหญ่ และนั่นหมายถึงความจาเป็ นของการบริ หารจัดการทางด้านคลังสิ นค้าที่ ดี และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจะเป็ นส่ ว นส าคัญ อย่า งยิ่ง ที่ ท าให้อ งค์ก รนั้น มี ค วามได้เ ปรี ย บทางด้า นการแข่ ง ขัน (Competitive
Advantage)
สาหรับคลังสิ นค้าของบริ ษทั ที่ทาการศึกษานี้ เป็ นคลังสิ นค้าที่ขายสิ นค้าประเภทอุปโภคและบริ โภค โดยมี
รู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าเป็ นแบบแยกเก็บตามประเภทของสิ นค้า กล่าวคือสิ นค้าที่อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะจัดเก็บไว้
ในพื้นที่ เดี ยวกัน แต่ในช่วงระยะเวลาไม่นานนี้ คลังสิ นค้านี้ มีซอฟต์แวร์ หรื อที่ เรี ยกว่าระบบการจัดการคลังสิ นค้า
(Warehouse Management Systems: WMS) มาช่วยในเก็บข้อมูล รวมทั้งการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บสิ นค้าเป็ นแบบที่ สินค้าประเภทเดี ยวกันไม่จาเป็ นต้องเก็บไว้ที่พ้ืนที่ เดี ยวกัน
ตาแหน่งที่เก็บสิ นค้าถูกกาหนดโดยใช้ WMS มาช่วย และการหยิบสิ นค้าเน้นไปในเรื่ องของสิ นค้าที่นามาเก็บก่อน
ต้องหยิบไปก่อน (First In, First Out)
การดาเนิ นงานในคลังสิ นค้าเริ่ มตั้งแต่การรับสิ นค้าจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อจากโรงงาน จากนั้นนาสิ นค้าไปเก็บ
ไว้ในคลังสิ นค้าตามตาแหน่งที่ WMS กาหนด เมื่อลูกค้าต้องการสิ นค้า บริ ษทั จะออกคาสั่ง (Picking Order) ใน
รู ปแบบใบหยิบสิ นค้า (Picking List) ให้พนักงานไปหยิบสิ นค้า เมื่อพนักงานหยิบสิ นค้าเสร็ จ สิ นค้าก็จะถูกส่ งผ่านไป
ที่แผนกตรวจสอบและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการหยิบสิ นค้า และบรรจุสินค้าที่หยิบได้ให้อยูใ่ น
รู ปแบบที่พร้อมที่จะขนส่ ง จากนั้นก็จดั ส่ งไปให้กบั ลูกค้า
สิ นค้าที่รับมาจากบริ ษทั คู่คา้ และนาไปเก็บในคลังสิ นค้า โดยทัว่ ไปอยูใ่ นรู ปแบบของพาเลต (Pallet) แต่ใน
กระบวนการหยิบสิ บค้า จะเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นรู ปแบบของกล่อง (Case or
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Carton) จากข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 คลังสิ นค้ามีการออกใบหยิบสิ นค้าโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่
523 ใบต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถึงแม้วา่ ทางบริ ษทั มีระบบการจัดการคลังสิ นค้ามาช่วยในการให้ขอ้ มูลตาแหน่ง
ที่เก็บสิ นค้าที่พนักงานจะต้องไปหยิบสิ นค้า บริ ษทั ก็ยงั เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวยังใช้เวลานาน ซึ่ งอาจส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าได้ บริ ษทั ได้วิเคราะห์เบื้ องต้นว่า เวลาที่ใช้ในกระบวนการนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการเดินทางใน
คลังสิ นค้า และสิ นค้าบางรายการก็ไม่ สามารถหยิบได้อย่างรวดเร็ ว เพราะอยู่ในที่ เก็บที่ สูง ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึ งมี
แนวความคิดที่จะหาทางที่จะทาให้การหยิบสิ นค้ารวดเร็ วขึ้น
ด้วยเหตุ ดงั กล่าว งานวิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะนาหลักการพื้นที่ หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว (Fast-pick area)
(Chenying Kong and Dale Masel, 2008) มาประยุกต์ใช้กบั คลังสิ นค้านี้ ซึ่ งในเบื้องต้นได้แบ่งพื้นที่บางส่ วนภายใน
คลังสิ นค้าเดิม ซึ่ งเป็ นที่เก็บสิ นค้าที่อยูช่ ้ นั ล่างสุ ด และใกล้กบั จุดที่จะส่ งสิ นค้าไปตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากการ
หยิบสิ นค้าแล้ว พื้นที่ดงั กล่าวสามารถใช้เก็บสิ นค้าได้ท้ งั หมด 75 พาเลต
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสิ นค้าตามใบคาสั่ง ในการที่จะหารายการ
สิ นค้า และจานวนสิ นค้าแต่ละรายการ ที่จะต้องเก็บไว้ในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว เพื่อให้ผลประโยชน์สุทธิ มากที่สุด
โดยสอดคล้องกับความต้องการของทางบริ ษทั ที่ได้ไปทาการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้
3. การดาเนินการวิจัย
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แบ่งการทางานเป็ นหลายขั้นตอนด้วยกัน เริ่ มจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของสิ นค้า และข้อมูลของคลังสิ นค้าทั้งในส่ วนพื้นที่ปกติ และพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่าง
เร็ ว ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการหยิบสิ นค้า จากนั้นใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยในการคัดกรองข้อมูล
เบื้องต้น คานวณหาจานวนสิ นค้าที่มากสุ ดที่จะจัดเก็บไว้ในพื้นที่สินค้าอย่างเร็ ว คานวณหาผลประโยชน์สุทธิ และค่า
ประสิ ทธิ ภาพแรงงานของสิ นค้าแต่ละรายการ จากนั้นเลือกรายการสิ นค้าที่ควรจัดเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว
และสรุ ปผลการเลือกดังกล่าว สุ ดท้ายทาการทดสอบผลที่ได้จากการเลือกดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การดาเนินงานในคลังสิ นค้ า สามารถแบ่งออกกระบวนใหญ่ๆ ได้ 5 กระบวนการดังนี้
1. กระบวนการรับสิ นค้า (Receiving) เป็ นกระบวนการที่คลังสิ นค้าได้รับสิ นค้าจากบริ ษทั ที่นาสิ นค้ามา
ส่ งที่คลังสิ นค้าเพื่อจัดเก็บ ทั้งนี้ บริ ษทั ที่นาสิ นค้ามาส่ งนั้นจาเป็ นต้องมีการประสานงานกับทางคลังสิ นค้าว่า จะนา
สิ นค้าใดมาเก็บบ้าง สิ นค้าที่นามาจัดเก็บมีท้ งั หมดกี่รายการ เป็ นจานวนเท่าใด และจะนามาส่ งวันใด เวลาใด เพื่อที่ทาง
คลังสิ นค้าจะได้เตรี ยมพร้อมทางด้านสถานที่จดั เก็บให้เรี ยบร้อย และวางแผนจัดตารางเวลาการรับสิ นค้า และการขน
ถ่ายสิ นค้าลงจากรถ โดยทัว่ ไปสิ นค้าที่นามาส่ งนั้นอยูใ่ นรู ปแบบของพาเลต (Pallet)
2. กระบวนการจัดเก็บสิ นค้า (Put-away) เป็ นกระบวนการขนย้ายสิ นค้าจากที่ได้ทาการรับก่อนหน้านี้
ไปจัดเก็บที่ช้ นั วางสิ นค้า ซึ่ งได้มีการกาหนดตาแหน่ง (Location) ที่จะจัดเก็บไว้ก่อนล่วงหน้า
3. กระบวนการหยิบสิ นค้า (Order-picking) เป็ นกระบวนที่ มี ค วามส าคัญ อย่างมาก เพราะเป็ น
กระบวนการที่ใช้เวลา และทรัพยากรค่อนข้างมาก หรื ออีกนัยหนึ่ งต้นทุนในการทากระบวนการนี้ ค่อนข้างสู งเมื่ อ
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เที ยบกับขั้นตอนอื่น ที่ สาคัญกระบวนการนี้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กล่าวคือเมื่ อลูกค้าต้องการสิ นค้า ก็
จะแจ้งมาทางคลังสิ นค้า ว่าต้องการสิ นค้ารายการใดบ้าง และเป็ นจานวนเท่าใด คลังสิ นค้าจะตรวจสอบว่าสิ นค้าที่
ลูกค้าต้องการนั้น จัดเก็บอยูท่ ี่ตาแหน่งใดบ้างในคลังสิ นค้า จากนั้นสร้างใบหยิบสิ นค้า (Picking List) เพื่อให้พนักงาน
ในคลังสิ นค้าไปหยิบสิ นค้า (สิ นค้าที่ลกู ค้าต้องการนั้น โดยทัว่ ไปแล้วจะอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นแบบกล่อง) ซึ่ งความล่าช้า
หรื อความผิดพลาด มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก ยังผลให้ทางคลังสิ นค้ามีตน้ ทุนในการดาเนิ นงานที่สูงขึ้น และส่ งผลต่อ
คุณภาพการให้บริ การกับลูกค้า
4. กระบวนการตรวจสอบและบรรจุภณ
ั ฑ์ (Checking and Packing) หลังจากพนักงานหยิบสิ นค้า
มาแล้ว สิ นค้าทั้งหมดจะถูกส่ งมาดาเนิ นการต่อที่แผนกนี้ ซึ่ งเป็ นแผนกที่ทาการตรวจสอบความถูกต้องของสิ นค้าที่
พนักงานได้หยิบมานั้น ว่าตรงกับใบหยิบสิ นค้าหรื อไม่ เมื่อทุกอย่างถูกต้องพนักงานในแผนกนี้ จะทาการบรรจุสินค้า
ทั้งหมดที่ลกู ค้าต้องการไว้ดว้ ยกัน เพื่อรอที่จะนาส่ งให้กบั ลูกค้าต่อไป
5. กระบวนการจัดส่ ง (Shipping) เป็ นกระบวนการจัดส่ งสิ นค้าไปให้กบั ลูกค้า ซึ่ งโดยทัว่ ไปรถที่จะ
ขนส่ งไปให้กบั ลูกค้า ต้องขนส่ งสิ นค้าไปให้กบั ลูกค้าหลายราย จึ งมีความจาเป็ นต้องมี การวางแผนการขนส่ งให้มี
ประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ตอ้ งคานึงเส้นทาง ระยะทาง และเงื่อนไขบางอย่างที่ลกู ค้าอาจมีเพิ่มเติมเช่น เวลาที่จะจัดส่ ง เป็ นต้น
ความหมายพืน้ ที่หยิบสิ นค้ าอย่างเร็ว (Fast-pick area)
พื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว คือพื้นที่ในคลังสิ นค้าที่สร้างขึ้นมาเป็ นพิเศษ หรื อพื้นที่บางส่ วนในคลังสิ นค้าที่
จัดเตรี ยมไว้โดยเฉพาะ (เป็ นชั้นวางสิ นค้าชั้นล่างสุ ดในคลังสิ นค้า และใกล้จุดที่จะส่ งสิ นค้าไปตรวจสอบ) พื้นที่ใน
ส่ วนนี้ จะไม่ใช่พ้ืนที่ที่ใหญ่มาก เพราะจะเน้นที่ความเร็ วในการหยิบสิ นค้า และเนื่ องจากพื้นที่ในส่ วนนี้ ค่อนข้างน้อย
สิ นค้าที่สามารถจัดเก็บในพื้นที่น้ ีได้น้ นั จึงมีไม่กี่รายการ และแต่ละในรายการสิ นค้าเหล่านั้น จะมีจานวนที่เก็บได้ไม่กี่
พาเลต ดังนั้นการที่จะเลือกว่าสิ นค้ารายการใดบ้างที่จะอยู่ในพื้นที่น้ ี จึงเป็ นประเด็นที่สาคัญ และนอกจากนี้ ตอ้ งถึง
คานึงว่า เมื่อจานวนสิ นค้าของสิ นค้ารายการใดรายการหนึ่งในพื้นที่น้ ีหมด จาเป็ นต้องนาสิ นค้ารายการนั้นที่เก็บไว้ใน
พื้นที่ปกติ (Reserve Area) มาเติมสิ นค้า (Restock) ในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนี้
การจัดเก็บสิ นค้ า
ในการจัดเก็บสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนี้ วิธีการจัดเก็บสิ นค้าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ ง ที่จะ
ส่ งผลต่อการเลือกรายการสิ นค้า ที่ จะนามาจัดเก็บในพื้นที่การหยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว และยังมี ผลโดยตรงต่อการเติม
สิ นค้า ซึ่ งเป็ นประเด็นที่สาคัญ เพราะนับเป็ นต้นทุนของการบริ หารจัดการ โดยทัว่ ไปวิธีการที่นิยมใช้ในการจัดเก็บ
สิ นค้า ในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนี้มี 2 วิธีดว้ ยกันคือ
1. วิธีการจัดเก็บสิ นค้าแบบใช้พ้ืนที่เท่ากัน (Equal Space: EQS) คือเป็ นการใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
สิ นค้าในแต่ละรายการเท่ากัน เป็ นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการเบื้องต้น แต่เนื่ องจากสิ นค้าแต่ละรายการมีขนาดไม่เท่ากัน
ดังนั้นจานวนสิ นค้าในแต่ละรายการที่จดั เก็บ และปริ มาณความต้องการของสิ นค้าแต่ละรายการก็จะไม่เท่ากัน ดังนั้น
ถ้าใช้วิธีการนี้ เป็ นไปได้ว่าสิ นค้าแต่ละรายการจะหมด และต้องการการเติมสิ นค้าที่ไม่ใช่เวลาเดียวกัน ซึ่ งทาให้การ
บริ หารจัดการยุง่ ยาก และส่ งผลกับต้นทุนที่อาจสูงขึ้น
2. วิธีการจัดเก็บสิ นค้าแบบใช้เวลาเท่ากัน (Equal Time: EQT) คือการจัดเก็บสิ นค้าโดยคานึงถึงเวลาที่
สิ นค้าทุกรายการจะหมดในเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ซึ่ งจาเป็ นต้องคิดและวิเคราะห์ในส่ วนนี้ วา่ สิ นค้าในแต่ละ
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รายการควรจะมีเก็บไว้ในพื้นที่เป็ นจานวนใด เพราะเมื่อสิ นค้าหมดลงในหลายๆ รายการ หรื อทุกรายการ จะต้องมีการ
เติมเต็มสิ นค้าทั้งหมด ซึ่ งการบริ หารจัดการในส่ วนนี้กจ็ ะไม่ยงุ่ ยากนัก และต้นทุนก็จะไม่สูงมาก
(หมายเหตุ การเติมสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนี้ มักใช้เวลาที่นอกเหนือจากช่วงเวลาการทางานปกติ)
การคัดเลือกรายการสิ นค้ าสาหรับพืน้ ที่หยิบสิ นค้ าอย่ างเร็ว
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น พื้นที่ในการหยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้น ไม่ใช่พ้ืนที่ที่มากนัก ดังนั้นการเลือกรายการ
สิ นค้า และจานวนสิ นค้าที่จะเก็บอยูใ่ นพื้นที่น้ ีเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งหลักการวิเคราะห์เป็ นดังนี้ กาหนดให้
M คือจานวนรายการสิ นค้า
S คือเวลาเฉลี่ยที่ลดลงจากการหยิบสิ นค้าจากพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว เมื่อเทียบกับการหยิบสิ นค้า
จากพื้นที่ปกติ
T คือเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมเต็มสิ นค้าต่อพาเลต
และสาหรับ k = 1, 2, 3, …, M
คือจานวนครั้งที่หยิบสิ นค้ารายการที่ k ในจานวนที่นอ้ ยกว่าจานวนในพาเลต
คือจานวนพาเลตที่วางสิ นค้ารายการที่ k และถูกหยิบจนหมดพาเลต
คือพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้ารายการที่ k
คือผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefits) ที่ได้จากการเก็บสิ นค้ารายการที่ k
คือประสิ ทธิภาพแรงงาน (Labor Efficiency) ของสิ นค้ารายการที่ k
ดังนั้น
และ
การวิเคราะห์ จ านวนสิ นค้าของแต่ ละรายการที่ จ ะท าการจัดเก็บ ในพื้นที่ ห ยิบ สิ น ค้าอย่างเร็ ว ขึ้ น อยู่กับ
นโยบายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้การเติมเต็มของสิ นค้าเป็ นแบบใด กล่าวคือในกรณี ตอ้ งการให้การเติมเต็มแบบรอบ
เวลา เท่าใดนั้น สิ นค้าที่ตอ้ งจัดเก็บจะต้องมีให้เพียงพอสาหรับความต้องการสิ นค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งจะเห็นได้วา่
ตัวแบบสิ นค้าคงคลังที่จะนามาใช้ในหาจานวนสิ นค้าดังกล่าว จะเป็ นตัวแบบการทบทวนตามรอบ (Periodic Review
Model) และนอกจากนั้นการคานวณจานวนสิ นค้าที่จดั เก็บ ยังต้องคานึ งถึงเรื่ องของจานวนสิ นค้าเพื่อความปลอดภัย
(Safety Stock: SS) อีกด้วย ดังนี้
กาหนด Q คือจานวนสิ นค้าที่จะจัดเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว
SS คือจานวนสิ นค้าเพื่อความปลอดภัย
d
คือความต้องการสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อวัน
z
คือค่าประกอบเพื่อความปลอดภัย (Safety Factor)

คือส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสิ นค้าต่อวัน
L
คือช่วงเวลารอคอยสิ นค้า
R คือรอบของการเติมเต็มสิ นค้า
ดังนั้น ปริ มาณสิ นค้าในแต่ละรายการ ที่จะจัดเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้นจะคานวณได้จาก
(

)
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ขั้นตอนที่ 2 ศึ กษาและรวบรวมข้อมูลของสิ นค้าและคลังสิ นค้า ทั้งนี้ พบว่ามี สินค้าทั้งหมด 743 รายการ
ข้อมูลที่สาคัญของแต่ละรายการคือ จานวนสิ นค้าที่เป็ นรู ปแบบกล่องในแต่ละพาเลตว่ามีจานวนเท่าใด ส่ วนข้อมูล
คลังสิ นค้านั้น แบ่งออกได้เป็ น 2 พื้นที่ พื้นที่ส่วนที่ 1 เป็ นพื้นที่ปกติ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ใช้เก็บสิ นค้าอยูท่ ว่ั ไป พื้นที่ส่วนที่ 2
เป็ นพื้นที่ หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว ข้อมูลที่ ส าคัญ เช่ น จานวนสิ นค้า (พาเลต) ที่ สามารถเก็บได้ หรื อ จานวนตาแหน่ ง
(Location) ที่สามารถวางสิ นค้าแบบพาเลตได้ ซึ่ งในเบื้องต้น มีการกาหนดพื้นที่ที่จะเป็ นพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว โดย
พื้นที่น้ ีใช้เก็บสิ นค้าได้ 75 พาเลต
ส่ วนข้อมูลการหยิบสิ น ค้า ข้อ มูลที่ ได้ทาการรวบรวมเป็ นข้อมูลการหยิบสิ นค้าในช่ วงเวลาตั้งแต่ เดื อ น
มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ผูว้ ิจยั จึงใช้ขอ้ มูลสามเดือน คือเดือนมิถุนายนถึงสิ งหาคม เป็ นข้อมูลที่นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ ซึ่ งมีขอ้ มูลการทางานทั้งหมด 61 วัน ทาการรวบรวมจานวนครั้งที่ได้มีการหยิบสิ นค้า และจานวนสิ นค้า
ที่ได้หยิบไปทั้งหมดของสิ นค้าแต่ละรายการ จากนั้นนามาวิเคราะห์หาจานวนความต้องการสิ นค้าต่อวัน พร้อมทั้งหา
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นอกจากนั้น ศึกษาข้อมูลการทางานที่เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ปกติ และพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว ข้อมูลที่สาคัญ
ได้แก่ ข้อมูลของเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าทั้งในพื้นที่ปกติ และในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว เวลาเฉลี่ยที่ลดลง
ในการหยิบสิ นค้า และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมเต็มสิ นค้า ซึ่ งแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าในพื้นที่ปกติ
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว
เวลาเฉลี่ยที่ลดลงในการหยิบสิ นค้า
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมเต็มสิ นค้า

จานวน (วินาที)
170
45
95
225

ในการหาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าในพื้นที่ปกติน้ นั เนื่องจากว่าพื้นที่เก็บสิ นค้าปกติ เป็ นพื้นที่ที่ใหญ่
มาก และยังมี ที่เก็บสิ นค้าหลายๆ ชั้น เวลาในการหยิบสิ นค้าในพื้นที่ปกติจึงเป็ นการหาเวลาเฉลี่ยที่ ใช้ในการหยิบ
สิ นค้าจากจากจุดที่อยูไ่ กลสุ ด และใกล้สุด อีกทั้งต้องพิจารณาถึงวิธีการที่ใช้ในการเดินทางไปหยิบสิ นค้า ว่าเดินไป
หยิบเองหรื อมีรถเข็น หรื อมีการใช้รถยก (forklift) เวลาที่ใช้จะแตกต่างกันไป (ข้อมูลเวลาการหยิบสิ นค้าส่ วนนี้ มี
ความแปรปรวนค่อนข้างสู ง) ส่ วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้น เนื่องจากเป็ นพื้นที่
ที่ค่อนข้างเล็ก การหยิบสิ นค้าในพื้นที่ส่วนนี้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นตาแหน่งใดนั้น จะไม่แตกต่างกันมากนัก (ข้อมูลเวลาการ
หยิบสิ นค้าส่ วนนี้ค่อนข้างต่า) ส่ วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมเต็มสิ นค้าก็คล้ายๆ กับเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการหยิบสิ นค้าใน
พื้นที่ปกติ เพราะเป็ นการหาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขนสิ นค้าจากพื้นที่ปกติมายังพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว ซึ่ งมีท้ งั จุดที่
ไกลสุ ด และใกล้สุด แต่ที่ต่างกันมากคือ การเติมเต็มสิ นค้านั้นจะใช้รถยกเสมอ
ขั้นตอนที่ 3 คัดกรองข้อมูลเบื้องต้น และคานวณหาจานวนสิ นค้าที่มากสุ ดที่จะจัดเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้า
อย่างเร็ ว เนื่องจากข้อมูลของสิ นค้ามีจานวนหลายรายการ เพื่อเป็ นการลดความซับซ้อน ลดเวลาในการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั
จึงคัดกรองข้อมูลของรายการสิ นค้าที่เห็นว่าไม่ควรเก็บไว้ในพื้นที่สินค้าอย่างเร็ ว อย่างเช่นสิ นค้าที่มีจานวนการหยิบ
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น้อย หรื อค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสิ นค้ารายการอื่น หรื อสิ นค้าที่มีจานวนต่อพาเลตน้อยมาก ๆ ซึ่ งผลของการคัด
กรองนี้เหลือรายการสิ นค้าที่นามาพิจารณา 102 รายการ จากนั้นจึงนาสิ นค้าทั้งหมด 102 รายการดังกล่าว มาคานวณหา
จานวนสิ นค้าที่มากสุ ดที่จะจัดเก็บไว้ในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว ซึ่ งองค์ประกอบที่สาคัญคือ วิธีในการจัดวางสิ นค้า
ในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วว่าเป็ นแบบใด เพราะจะส่ งผลโดยตรงต่อจานวนสิ นค้าที่จะต้องจัดเก็บ ซึ่ งต้องให้เพียงพอ
กับความต้องการสิ นค้าก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่มีการเติมเต็มสิ นค้านั้น สาหรับวิธีการจัดวางสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้า
อย่างเร็ ว บริ ษทั ที่ศึกษามีนโยบายที่ตอ้ งการให้การเติมเต็มสิ นค้าดาเนิ นการในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่ งจะเป็ นช่วงนอก
เวลาการทางาน เพื่อที่จะไม่ได้มีผลกระทบต่อการทางานในช่วงเวลาปกติ ดังนั้นการจัดวางสิ นค้าจะเป็ นแบบเวลา
เท่ากัน และเนื่ องจากองค์กรทางานสัปดาห์ละ 5 วัน คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ บริ ษทั ไม่ตอ้ งการให้การเติมเต็มของ
สิ นค้าเป็ นแบบทุกวัน เพราะจะทาให้คลังสิ นค้ามีกิจกรรมมากเกินไป และมีค่าใช้จ่ายการทางานล่วงเวลามาก ทั้งนี้
บริ ษทั ให้แนวทางให้การเติมเต็มเป็ นแบบรอบเวลา โดยรอบเวลาอาจจะเป็ น 2, 3, 5 หรื อ 10 วัน
ในงานวิจยั นี้ เวลาที่ใช้ในการรอคอยสิ นค้า เป็ นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากพื้นที่เก็บสิ นค้าปกติ
มายังพื้นที่เก็บสิ นค้าอย่างเร็ ว เนื่ องจากอยูใ่ นคลังสิ นค้าเดียวกันจึงกาหนดให้ เวลารอคอยสิ นค้า (L) ดังกล่าว มีค่า
เท่ากับศูนย์ ส่ วนค่าประกอบเพื่อความปลอดภัย (Z) ซึ่ งจะได้มาจากระดับการให้บริ การ (Service Level) นั้น ใน
งานวิจยั นี้กาหนดระดับการบริ การเท่ากับ 95% นัน่ หมายถึงว่า ค่าประกอบเพื่อความปลอดภัยเท่ากับ 1.645 ทั้งนี้ โดย
ตั้งสมมุติฐานว่า ปริ มาณความต้องการของสิ นค้าในแต่ละวันในช่วงเวลาที่ศึกษามีการแจกแจงเป็ นแบบปกติ (Normal
Distribution)
ตัวอย่างการหาปริ มาณสิ นค้าที่จะเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วของสิ นค้ารายการหนึ่ง ซึ่ งมีความต้องการ
สิ นค้าโดยเฉลี่ย (d) เท่ากับ 8.37 กล่องต่อวัน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.57 กล่อง โดยมีรอบการเติมเต็ม
สิ นค้าเท่ากับ 5 วัน จะได้วา่
√

กล่อง
(

)

กล่อง
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นการคานวณหาผลประโยชน์สุทธิ และประสิ ทธิ ภาพแรงงานของสิ นค้าทุกรายการ ซึ่ งเริ่ ม
จากการคานวณหาจานวนพื้นที่ที่ตอ้ งใช้ในการจัดเก็บ และจานวนพาเลตที่ถูกหยิบสิ นค้าจนหมดและต้องมีการเติม
เต็มเสี ยก่อน จากนั้นจึงทาการคานวณหาผลประโยชน์สุทธิ และประสิ ทธิ ภาพแรงงาน ซึ่ งจากตัวอย่างข้างต้น สิ นค้า
รายการนี้ 1 พาเลตมีจานวน 32 กล่อง ดังนั้นต้องใช้พ้ืนที่เก็บทั้งหมด ( ) เท่ากับ 2 ตาแหน่ง ส่ วนข้อมูลของการ
หยิบสิ นค้ารายการนี้ ในช่ วงเวลาที่ เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดื อ นมิ ถุนายนถึ งเดื อนสิ งหาคม ปรากฏว่ามี การหยิบทั้งหมด
( ) 480 ครั้ ง โดยหยิบไปทั้งหมดเป็ นจานวน 502 กล่อง นัน
่ หมายถึงว่าคือจานวนพาเลตที่ถูกหยิบสิ นค้าจนหมด
และต้องมีการเติมเต็ม ( ) เท่ากับ 15 พาเลต จากเวลาเฉลี่ยที่ลดลงในการหยิบสิ นค้า (S) เท่ากับ 95 วินาที และเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการเติมเต็มสิ นค้า (T) เท่ากับ 225 วินาที ดังนั้น ผลประโยชน์สุทธิ (
) ที่ได้จากการเก็บสิ นค้านี้ ใน
พื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว แสดงได้ดงั นี้
วินาที หรื อเท่ากับ
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ชัว่ โมง
และค่าของประสิ ทธิแรงงาน (

) หาได้จาก

เมื่อคานวณหาผลประโยชน์สุทธิ และประสิ ทธิ ภาพแรงงานของแต่ละรายการสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไป คือการจัดเรี ยงลาดับรายการสิ นค้าจากมากไปน้อยตามประสิ ทธิภาพแรงงาน และทาการเลือกสิ นค้าทีละรายการ
เข้าไปเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วจนกว่าจะเต็มพื้นที่ ซึ่ งจานวนสิ นค้าที่มากสุ ดนั้น ขึ้นอยูก่ บั รอบของการเติมเต็ม
สิ นค้า ดังนั้นผลของการเลือกรายการสิ นค้าจึงเป็ นไปตามแต่ละรอบการเติมเต็มดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 5 สรุ ปผลประโยชน์สุทธิ ที่ได้จากการเลื อ กสิ นค้าในแต่ละวิธีการจัดวางสิ นค้า หรื อรอบของ
วิธีการเติมเต็มสิ นค้า เพื่อเปรี ยบเทียบ และกาหนดว่าควรจะจัดวางสิ นค้าในพื้นที่การหยิบสิ นค้าอย่างเร็ วว่าเป็ นแบบใด
จากนั้น ทดสอบผลจากข้อมูลการหยิบสิ นค้าสองเดือนที่เหลือ คือข้อมูลเดือนกันยายน และตุลาคมตามลาดับ และสรุ ป
ผลประโยชน์สุทธิที่ได้
4. ผลการวิจัย
จากข้อมูลจานวนสิ นค้าทั้งหมดที่ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นจาก 743 รายการ โดยพิจารณาจากข้อมูลจานวน
การหยิบสิ นค้าที่มีค่อนข้างน้อยออกไป เพื่อลดจานวนข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์จนเหลือ 102 รายการ
4.1 ผลการเลือกรายการสิ นค้ า
จากการวิ เ คราะห์ ห าจ านวนสิ น ค้า มากสุ ด ของสิ น ค้า แต่ ล ะรายการ น าไปหาผลประโยชน์ สุ ท ธิ และ
ประสิ ทธิ ภาพแรงงาน จัดเรี ยงลาดับรายการสิ นค้าตามประสิ ทธิ ภาพแรงงานจากมากสุ ดไปน้อยสุ ด และเลือกรายการ
สิ นค้าเข้าไปเก็บในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้น ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนรายการสิ นค้า และผลประโยชน์สุทธิ
รอบการเติมเต็ม
จานวนรายการสิ นค้า
2 วัน
72
3 วัน
64
5 วัน
51
10 วัน
30

ผลประโยชน์สุทธิ (ชัว่ โมง)
693.97
622.97
498.26
334.39

จะเห็นได้ว่า รอบการเติมเต็มสิ นค้าที่นานขึ้น ส่ งผลให้จานวนรายการสิ นค้าที่จดั เก็บอยู่ในพื้นที่การหยิบ
สิ นค้าอย่างเร็ วนั้นลดลง และผลประโยชน์สุทธิที่ได้กล็ ดลงเช่นกัน
และเมื่อนาผลประโยชน์สุทธิ มาคานวณเป็ นต้นทุนที่ลดลง (โดยคิดอัตราต่อชัว่ โมงเท่ากับ 105 บาท) และ
ต้นทุนที่ลดลงโดยเฉลี่ยต่อเดือน ผลที่ได้ดงั แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลประโยชน์สุทธิ ต้นทุนที่ลดลง และต้นทุนที่ลดลงเฉลี่ยต่อเดือน
ผลประโยชน์สุทธิ
ต้นทุนที่ลดลง
รอบการเติมเต็ม
(ชัว่ โมง)
(บาท)
2 วัน
693.97
72866.85
3 วัน
622.97
65411.85
5 วัน
498.26
52317.30
10 วัน
334.39
35110.95

ต้นทุนที่ลดลงเฉลี่ยต่อเดือน
(บาท)
24288.95
21803.95
17439.10
11703.65

4.2 ผลการทดสอบพืน้ ทีก่ ารหยิบอย่างเร็วกับข้ อมูลอีกชุ ดหนึ่ง
จากทางเลือกของรอบการเติมเต็ม ถึงแม้วา่ รอบการเติมเต็ม 2 วัน จะได้ผลประโยชน์สุทธิ มากที่สุด อย่างไรก็
ตามการที่รอบการเติมเต็ม 2 วัน นัน่ หมายถึงว่าทางคลังสิ นค้าต้องทาการเติมเต็มสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วทุก
2 วัน และจาเป็ นต้องให้พนักงานทางานล่วงเวลาหลังจากเลิกงานในเวลาปกติ ซึ่ งดูเหมือนจะไม่สะดวกกับทางบริ ษทั
เท่าใดนัก ผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้รอบการเติมเต็มเท่ากับ 5 วัน โดยการเติมเต็มสิ นค้าอาจเป็ นวันเสาร์หรื อวันอาทิตย์
จากการใช้รอบการเติมเต็มสิ นค้าเท่ากับ 5 วัน ได้มีการกาหนดรายการสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว
ทั้งหมด 51 รายการ และเมื่อนาข้อมูลของเดือนกันยายน และตุลาคม มาทดสอบผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลทดสอบการกาหนดพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว
ข้อมูลเดือน
ผลประโยชน์สุทธิ (ชัว่ โมง)
กันยายน
161.54
ตุลาคม
147.83

ต้นทุนที่ลดลง (บาท)
16,961.70
15,522.15

4.3 ผลการจัดการ การหยิบสิ นค้ าทีไ่ ม่ คุ้มค่ า
ได้มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ของการสั่ ง ซื้ อ สิ นค้า ของลูก ค้า ในช่ วงเดื อ นกัน ยายนและตุ ล าคม พ.ศ. 2561
ดังกล่าว ว่ามีการสั่งซื้ อสิ นค้าในบางรายการที่อยูใ่ นพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว และมีจานวนมากเกินกว่าจุดเปลี่ยนพื้นที่
หยิบ ทาให้ตอ้ งไปหยิบสิ นค้าในพื้นที่ปกติหรื อไม่ ปรากฏว่าในเดือนกันยายน มีสินค้า 3 รายการ แต่มี 5 ใบหยิบสิ นค้า
และเดือนตุลาคมมี 1 รายการ และ 1 ใบหยิบสิ นค้าที่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าว
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ในการบริ หารจัดการคลังสิ นค้านั้น ขั้นตอนของการหยิบสิ นค้าเป็ นขั้นตอนที่ในภาพรวมแล้วมีตน้ ทุนการ
ดาเนินงานมากที่สุด ดังนั้นการจัดการให้ข้ นั ตอนนี้ มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลโดยตรงต่อการดาเนินงานของคลังสิ นค้า
ในงานวิจยั นี้ได้พิจารณาประเด็นทางด้านการกาหนดให้มีพ้ืนที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ ว โดยมีรอบการเติมเต็มสิ นค้าเท่ากับ
5 วัน ผลการวิจยั เบื้องต้นมีสินค้าทั้งสิ้ น 51 รายการได้ผลประโยชน์สุทธิ คือเวลาการหยิบสิ นค้าที่ลดลงไปอย่างมาก
และเมื่ อนาไปทดสอบกับข้อมูลอีกชุ ดหนึ่ ง ผลก็ออกมาในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ลดลง และเป็ นข้อได้เปรี ยบการแข่งขันในทางธุรกิจ
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. การเลือกสิ นค้าที่เก็บไว้พ้ืนที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้น มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน แต่องค์ประกอบ
ที่สาคัญ คือ จานวนความต้องการสิ นค้าซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่ งนัน่ หมายถึงว่าการเลือกสิ นค้าที่จะเก็บ
ไว้ในพื้นที่น้ ี อาจต้องมีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อที่จะทาให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการเนิ นงานได้อย่าง
ต่อเนื่ อง และยัง่ ยืน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมอย่างอื่น อย่างเช่นการเติมเต็มสิ นค้าใช้เวลาลดลง
เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรมาช่วยมากขึ้น หรื อมีสินค้าตัวใหม่ๆ ที่จะต้องนามาเก็บไว้ที่คลังสิ นค้า และมี
ความต้องการสูง สิ่ งเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกสิ นค้าในพื้นที่หยิบสิ นค้าอย่างเร็ วทั้งสิ้ น
2. พื้นที่การหยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้น เป็ นพื้นที่ที่จากัด ในงานวิจยั นี้ พ้ืนที่ดงั กล่าวสามารถเก็บสิ นค้าได้เพียง
75 พาเลต ซึ่ งส่ งผลต่อจานวนรายการสิ นค้า และจานวนสิ นค้าในแต่ละรายการ ประเด็นคือถ้าสามารถขยายพื้นที่น้ ี
ออกไปให้เพิ่มมากขึ้นได้ ก็จะทาให้เก็บสิ นค้าได้มากขึ้น ทั้งจานวนรายการ และจานวนแต่ละรายการ และจะมีผลทา
ให้ผลประโยชน์สุทธิเพิ่มมากขึ้น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งต้นทุนการดาเนินงานลดลงมากขึ้น แต่การที่เพิ่มพื้นที่ในส่ วนนี้
มากขึ้นมาก ก็อาจส่ งผลให้การหยิบสิ นค้าไม่ได้เร็ วอย่างที่ ควรจะเป็ นอีกต่อไปเหมื อนกัน ดังนั้นจึ งควรต้องมี การ
วิเคราะห์วิจยั ให้เหมาะสม
3. ในการเพิ่มพื้นที่การหยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนั้น ต้องทาการวิเคราะห์วิจยั ว่าควรจะเป็ นเท่าใด จึงจะเหมาะสม
แต่อีกประเด็นหนึ่ งที่ อาจนามาพิจารณาเป็ นทางเลือก ก็คือการเพิ่มพื้นที่ การหยิบสิ นค้าอย่างเร็ วอี กจุ ดหนึ่ ง ซึ่ งถ้า
สามารถบริ หารจัดการได้ ก็จะทาให้การดาเนินงานในคลังสิ นค้ามีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. ในการวางแผนการทางานในพื้นที่ การหยิบสิ นค้าอย่างเร็ วนี้ การศึกษาวิเคราะห์ ในหลายส่ วน ได้ใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาที่ทาการศึกษานั้น ในงานวิจยั นี้ ก็เช่นกัน เมื่อได้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกระบวนการ
ทางาน เป็ นแต่เพียงคาดการณ์วา่ จะได้ผลประโยชน์สุทธิเพิ่มมากขึ้น แต่ในความเป็ นจริ งสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา การนาศาสตร์ ความรู้ทางด้านการจาลอง (Simulation) มาช่วยในการวิเคราะห์ หรื อนาเทคนิคการพยากรณ์
(Forecasting Techniques) มาช่วยในการพยากรณ์ขอ้ มูล ก็อาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การคาดการณ์มีความ
ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
5. ในงานวิจยั นี้ได้นาข้อมูลสามเดือน (มิถุนายน – สิ งหาคม พ.ศ. 2561) มาวิเคราะห์ในการหารายการสิ นค้า
และรอบการเติมเต็มสิ นค้า ซึ่ งประเด็นอยูท่ ี่จานวนข้อมูลที่นามาใช้ควรจะเป็ นเท่าใด ผูว้ ิจยั เห็นว่าถ้านาข้อมูลมาใช้
มากเกินไป ความต้องการของสิ นค้าบางรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์สุทธิ แต่ถา้
ใช้ขอ้ มูลน้อยเกินไปก็อาจทาให้ผลการวิเคราะห์ ไม่สะท้อนสภาพความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ การกาหนดจานวนข้อมูลที่จะ
นามาใช้ในการวิเคราะห์น่าจะขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติของความต้องการสิ นค้าแต่ละรายการว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
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