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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหาด้านสิ นค้าคงคลังและห่ วงโซ่ คุณค่าที่ส่งผล
กระทบต่อยอดการสั่งซื้ อสิ นค้าและการยกเลิกคาสั่งซื้ อทาให้ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหาด้านสิ นค้าคงคลังและห่ วงโซ่ คุณค่าของบริ ษทั คูปัง กรุ งโซล
ประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั คูปัง กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
ผลการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้ ปั ญหาที่ตอ้ งการรับการแก้ปัญหาเร่ งด่วน คือ กิจกรรมการขนส่ ง ปั ญหาด้านการ
นาจ่ายพัสดุ การนาเข้า และกิ จกรรมการจัดซื้ อ ปั ญหาสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากข้อมูลที่ ได้จากผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่ามากที่สุด มีค่าเท่ากัน คือ ระดับมากที่สุดหรื อระดับปั ญหาที่ตอ้ งรับการแก้ปัญหาเร่ งด่วน จานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือ กิจกรรมการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ปั ญหาด้านการพยากรณ์เพื่อหา
สิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ กิจกรรมการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ปั ญหา
การจัดการปริ มาณสิ นค้าคลัง และกิจกรรมการบริ หารคลังสิ นค้า ปั ญหาการเชื่ อมโยงข้อมูลสิ นค้าและการเติมสิ นค้า
และกิ จ กรรมการติ ดติ อสื่ อสารทางด้านโลจิ สติ กส์ ปั ญ หาการติ ดติ อสื่ อสารทางด้านโลจิ ส ติ กส์ มี ค่าเท่ ากัน ทั้ง 3
กิจกรรม จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
สรุ ปแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจึงควรจัดซื้ อจัดหาระบบจัดการเชื่อมโยงกิจกรรมภายใน โปรแกรมแบบ
สาเร็ จรู ป เพื่อประสิ ทธิ ภาพและสามารถควบคุมระบบ ติดตามกิจกรรม WMS (Warehouse Management Software)
หรื อซอฟแวร์ เพื่อรองรับการบริ หารภายในคลังสิ นค้าโดยเฉพาะ เชื่ อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: การบริ หารม, ปัญหาสิ นค้าคงคลัง, ห่วงโซ่อุปทาน, เกาหลีใต้
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the causes of inventory and value chain problems that affect the
order volume and order cancellations that resulted in sales not meeting the organization's target. The study
objectives were to analyze the causes of inventory and value chain problems of Coupang in Seoul, South Korea and
to find a solution to the problem of Coupang in Seoul, South Korea
The study results were summarized in the following categories. Problems that need urgent solutions of
transport activities. Problems in the distribution of parcels, imports, and purchasing activities. Finally, the problem
of the product not being enough to meet the demand. From the information obtained from the respondents, it was
found that most were the same which was then determined to be the highest priority problem that required an urgent
solution. The recommended solution from 16 people represented 40 percent of the respondents. This was followed
by the next biggest issue of customer demand forecasting activity. The problem of forecasting to find the right
inventory amounted to 15 people and accounted for 37.5 percent of respondents. Lastly, the issue of inventory
management activities. These activities consisted of inventory quantity management and warehouse management
activities. Additionally there were problems of product information, replenishment and communication activities in
logistics. The problem of logistic communication was the same in all 3 activities totaling 14 people and accounting
for 35 percent of respondents.
The summary of solutions to such problems should be to procure or build a management system for
internal activities. The quickest solution is to use a ready-made program for efficiency and control of the system
that tracks activities of the WMS (Warehouse Management Software) or develop additional software to support the
management within the warehouse. This would be used by connecting the systems together for more efficient
planning and resource allocation.
Keywords: Inventory, management, Supply chain, South Korea
1. บทนา
ประวัติ บริ ษ ทั คู ปั งเป็ นบริ ษ ทั ค้าปลี กออนไลน์ ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี อตั ราการเติ บ โตที่ ร วดเร็ วที่ สุ ดใน
ประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ปั จจุบนั มีสินค้าอยูบ่ น platform จานวนกว่า 8 ล้านรายการ มีสมาชิ กจานวน
กว่า 27.6 ล้านคน หรื อครึ่ งหนึ่ งของประชากรเกาหลี ใต้ ซึ่ งกลุ่มลูกค้าหลักเป็ นสุ ภาพสตรี ร้ อยละ 68 และมี ยอด
จาหน่ายประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี (เว็บไซต์ coupang 2563) ผลการดาเนินงานด้านบริ หารสิ นค้าคงคลัง
และห่ วงโซ่ คุณค่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ปริ มาณการสั่งซื้ อในจานวนมาก จนทาให้
พนักงานและสิ นค้าไม่เพียงพอต่อการบริ การต่อความต้องการของลูกค้าทาให้บริ การขนส่ งเกิดความล่าช้า ส่ งผลให้
ลูกค้ายกเลิกรายการสั่งซื้ อสิ นค้าเนื่ องจากรอเป็ นเวลานาน การบริ หารจัดการคลังสิ นค้าที่ขาดความเป็ นระเบียบ ส่ งผล
ให้การเคลื่อนย้ายสิ นค้าทาได้ลาบาก หาสิ นค้ายาก เช็คสต็อกพลาดบ่อย แต่ยงั รวมไปถึงความรวดเร็ วในการจัดส่ ง
และความถูกต้องในการดาเนิ นงาน การส่ งออเดอร์ ผิดพลาด และจัดการล่าช้าฯลฯ หากปล่อยปั ญหานี้ ทิ้งไว้นานเข้า
อาจไม่ได้ส่งผลเพียงความสับสนภายในคลังสิ นค้าเท่านั้น แต่ยงั กระทบถึงความเชื่อมัน่ ของลูกค้าอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหาด้านสิ นค้าคงคลังและห่ วงโซ่คุณค่าของบริ ษทั คูปัง กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
2.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั คูปัง กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยสถิติเชิงพรรณ ความถี่ (Frequency) จัด
ข้อมูลเป็ นกลุ่มโดยการทาตารางการแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สารวจ (Survey Method) ดังนี้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากเเหล่งข้อมูลโดยตรง โดยใช้
เครื่ องมือแบบสอบถาม ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ และการสังเกต
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องบทความทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์ ข้อมูลรายงานประจาปี ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลนั้นมาใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ครั้งนี้
ประชากร (Population) จานวนประชากรของการศึกษาที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่พนักงานแผนกคลังสิ นค้า
บริ ษทั คูปัง ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งหมดจานวน 40 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลช่วงเวลาเดียว(Cross section approach) คือตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 20 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2564
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบและแก้ไขหรื อเพิ่มเติม แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข หรื อ
เพิ่มเติมบางประเด็นในข้อคาถามเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมด และสามารถเก็บข้อมูลได้
ถูกต้องครบถ้วน ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2546) อีก
ทั้งเปรี ยบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลหลายๆ วิธี ทั้งวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุ ปนั้นเที่ยงตรงตามความเป็ นจริ งหรื อไม่ และเปรี ยบเทียบจากการ
ใช้ทฤษฎี แนวคิดหลายๆ ชุด เพื่อเป็ นกรอบแนวคิด หรื อการวางแผนการเก็บข้อมูล โดยหากข้อมูลมีความขัดแย้งกัน
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลอีกครั้ง หากข้อมูลที่ทาการตรวจสอบมีความเหมือนกัน ก็ถือได้ว่าเป็ นข้อมูลที่มีความถูกต้อง
แล้ว ซึ่ งผูว้ ิจยั ทาการคัดแยกเป็ นหมวดหมู่ในแต่ละประเด็น เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ (Data Analysis)
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาคือแบบผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หลักการของ
Ishikawa Diagram รวมข้อมูลกับประชากรทั้งหมด โดยใช้ผงั ก้างปลาแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของปั ญหา (ผล) กับ ปั จจัยต่างๆ (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็ นผลลัพธ์ (ปั ญหา) สาเหตุหลัก
หรื อกลุ่มของปั ญหา ปั จจัยรอง และปั จจัยย่อย ระบุปัญหาอย่างถูกต้องและแม่นยา ตัดสาเหตุที่ไม่จาเป็ นออกกระจาย
ปั ญ หาให้เห็ นถึ งองค์ป ระกอบที่ ชัดเจนช่ วยในการกระตุ น้ แนวคิ ด และการระดมความคิ ดส าหรั บ แก้ปั ญ หาระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและสภาวะแอบซ่ อนแฝง ช่วยสนับสนุนในการเลือกตัดสิ นใจเพื่อเสนอทางเลือกในการ
แก้ไขปั ญหา
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จากแบบสอบถาม ดังนี้
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1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ลักษณะด้าน ประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา
1.2 สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2
ผูจ้ ดั ทาวิจยั ดาเนินการด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Exel ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมได้
2.สรุ ปวิเคราะห์ผล และแจกแจงผลเป็ นค่าร้อยละ(Percentage)
4. ผลการวิจัย
4.1 สาเหตุของปัญหา (Causes of the Problem)
ผลการศึกษาสาเหตุของปั ญหา ด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ตามหลักการของ Ishikawa Diagram
พบว่าปั จจุบนั ปั ญหาที่องค์กรประสบคือ ปั ญหาด้านบุคคล มี พนักงานไม่เพียงพอ ยังมี พนักงานใหม่ที่ยงั ขาดความ
เชี่ยวชาญ ปั ญหาการสื่ อสารเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงานในฝ่ ายคลังและฝ่ ายกิจกรรมการตลาด ด้านเครื่ องมือ
ยังพบปั ญหาด้านความซับซ้อนของระบบ ด้านวิธีการ พบว่ายังมี ปัญหาด้านการจัดการสิ นค้าและการบริ หารคลัง
พบว่าปั ญหาการรอและเชื่ อมโยง แต่ละกิ จกรรมยังมี ผลกระทบเช่น การรอ การนาเข้า การจัดส่ ง การประสานงาน
ฝ่ ายโลจิสติกส์ ด้านสภาพแวดล้อมพบว่าปริ มาณงาน ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพงานและความเครี ยดของพนักงาน ด้าน
ปั จจัยวัตถุดิบ พบว่าสิ นค้าไม่เพียงพอ ด้านการพยากรณ์ พบว่ายังขาดประสิ ทธิ ภาพในการวัดผลด้านการพยากรณ์ที่
แม่นยา

ตารางที่ 1 ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
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4.2 ผลการศึกษา
ปั ญหาที่ตอ้ งรับการแก้ปัญหาเร่ งด่วน
40

กิจกรรมการ
ติดติอสื่ อสารทางด้านโล
จิสติกส์

14

กิจกรรมการบริ หาร
คลังสิ นค้า

14

35

กิจกรรมการบริ หารสิ นค้า
คงคลัง

14

35

กิจกรรมการคาดการณ์
ความต้องการของลูกค้า

15

35

กิจกรรมการจัดซื้อ

16

37.5

กิจกรรมการขนส่ ง

16

40

1

2

3

4

5

6

จานวนคน

ร้อยละ

ตารางที่ 2 ผลการศึกษา
สรุ ปผลศึกษา ปั ญหาที่ตอ้ งการรั บการแก้ปัญหาเร่ งด่วนที่มีผลรวมมากที่สุด จานวน 6 ปั ญหาดังนี้ คือ
กิจกรรมการขนส่ ง ปั ญหาด้านการนาจ่ายพัสดุ การนาเข้า และกิ จกรรมการจัดซื้ อ ปั ญหาสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ จากข้อมูลที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ามากที่ สุด มี ค่าเท่ากัน คือ ระดับมากที่ สุดหรื อระดับปั ญหาที่
ต้องรับการแก้ปัญหาเร่ งด่วน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือ กิจกรรมการคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้า ปั ญหาด้านการพยากรณ์เพื่อหาสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ กิ จ
กรรมการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ปั ญหาการจัดการปริ มาณสิ นค้าคลัง และกิ จกรรมการบริ หารคลังสิ นค้า ปั ญหาการ
เชื่ อมโยงข้อมูลสิ นค้าและการเติมสิ นค้าและกิจกรรมการติดติอสื่ อสารทางด้านโลจิ สติกส์ ปั ญหาการติดติอสื่ อสาร
ทางด้านโลจิสติกส์ มีค่าเท่ากัน ทั้ง 3 กิจกรรม จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
จากการศึกษาสาเหตุของปั ญหาการบริ หารสิ นค้าคงคลังและห่ วงโซ่ คุณค่า กรณี ศึกษา บริ ษทั คูปัง กรุ งโซล
ประเทศเกาหลีใต้ สรุ ปผลวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1) กิจกรรมการขนส่ ง ปั ญหาด้านการนาจ่ายพัสดุ การนาเข้า พบว่าขาดความเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละกิจกรรม
การขนส่ งและการเคลื่อนย้ายสิ นค้า พนักงานขนส่ งไม่สามารถกาหนดเวลาได้ชดั เจนในการนาเข้าและการนาจ่ายพัสดุ
เกิดความล้าช้าเกิดจากปั ญหาการจราจรและความสามารถของพนักงาน
แนวทางแก้ไขทางบริ ษทั ควรจัดหาระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารการสื่ อสารในการกระจายสิ นค้า (Logistics
Communication) ระบบสารสนเทศเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ระบบโลจิ สติกส์ มีประสิ ทธิ ภาพ การสื่ อสารควร รวดเร็ ว
ชัดเจน ถูกต้องแน่นอน ในเวลาจริ ง (Real time) โดยการนาระบบ Electronic Data Interchange (EDI) เข้ามาช่วย จะ
สามารถทาให้การจัดการโลจิ สติกส์ สามารถที่จะเชื่ อมโยงการสื่ อสารภายในบริ ษทั และลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ
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2) กิจกรรมการจัดซื้ อ พบว่าปั ญหาสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วงเทศกาล หรื อช่วงฤดูกาล
แนวทางแก้ไขแต่ละแผนกกิจกรรมควรสื่ อสารกันระหว่างแต่ละแผนก ฝ่ ายขาย ต้องวางแผนความต้องการ
สิ นค้าโดยเฉพาะในสิ นค้าหลัก ทุกรายการล่วงหน้า ฝ่ ายการตลาด ต้องคาดการณ์แนวโน้มฝ่ ายจัดซื้ อ ต้องวิเคราะห์
ข้อมูลวางแผนและประเมินสถานการณ์ฝ่ายคลังสิ นค้า ต้องแม่นยาในการตรวจระดับ Min-Max ของสิ นค้า
3) กิจกรรมการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ปั ญหาด้านการพยากรณ์เพื่อหาสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม
ปัญหาขาดประสิ ทธิภาพในการวัดผลประเมินผลด้านการพยากรณ์
แนวทางแก้ไขควรพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Customer Demand Forecasting) ที่เกี่ยวข้องกับหลาย
ฝ่ ายในบริ ษ ทั โดยเฉพาะฝ่ ายการตลาดจะเป็ นฝ่ ายแรกที่ เกี่ ย วข้อ งในการพยากรณ์ ย อดขาย โดยจะเกี่ ย วข้อ งกับ
ผลกระทบในกิจกรรมโฆษณาทั้งปี กลยุทธ์ราคาและความพยายามในการเพิ่มยอดขาย บริ ษทั ควรพยากรณ์เกี่ยวกับ
กาหนดการผลิต การวางแผนความต้องการพัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) และการส่ งแบบทันเวลา
พอดี (Just in Time : JIT) โลจิสติกส์ การพยากรณ์จากทั้งสองฝ่ ายเพื่อหาสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม และทาเลที่ต้ งั ใน
การจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง เพื่อส่ งมอบแก่ลกู ค้า
4) กิจกรรมการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ปั ญหาการจัดการปริ มาณสิ นค้าคลัง สิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ผลกระทบเกิดจากเชื่อมโยงการประสานงานและข้อมูลการพยากรณ์
แนวทางแก้ไขควรวางแผนดาเนิ นงาน โดยเริ่ มจากการพยากรณ์และการรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า จะถูกนามา
จัดทาเป็ นแผนการในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงคลัง วางแผนการใช้แรงงาน วาง
แผนการสั่งซื้ อและการใช้วตั ถุ ดิบ วางแผนการใช้อุปกรณ์ ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การวางแผนจะ
เกี่ยวข้องกับเวลาในการผลิต ควรประสานงานระหว่างฝ่ ายโลจิสติกส์และฝ่ ายผลิตอย่างใกล้ชิด
5) กิจกรรมการบริ หารคลังสิ นค้า พบว่าปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลสิ นค้าและการเติมสิ นค้า
แนวทางแก้ไขบริ ษทั ควรหาระบบการประมวลคาสั่งซื้ อ (Order Processing) เกี่ยวข้องกับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
การสอบถามและคาสั่งซื้ อจากลูกค้า ซึ่ งลูกค้าอาจทาการสั่งซื้ อสิ นค้าโดยใช้โทรศัพท์ อี เมล์ โทรสาร หรื อการส่ ง
เอกสารผ่านระบบ EDI (Electronic Data Interchange : EDI) การดาเนิ นการเกี่ยวกับความต้องการด้านต่าง ๆ ใน
กระบวนการและการติดตามสถานะการจัดส่ งให้ลูกค้า กิจกรรมการดาเนิ นการคาสั่งซื้ อ เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
ต่อโลจิสติกส์ เพราะการดาเนิ นการสั่งซื้ อมีผลต่อรอบเวลาในการสั่งซื้ อ (Lead Time) จนถึงการจัดส่ งสิ นค้า โดยเริ่ ม
จากวันที่ รั บ คาสั่ งซื้ อ ลูกค้าจนถึ งวันที่ สามารถส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ ลูกค้า จึ งควรดาเนิ นการให้รวดเร็ วที่ สุด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่ งสามารถนาระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เข้า
มาใช้ กระบวนการดาเนิ น การคาสั่งซื้ อที่ดีตอ้ งสามารถลดรอบเวลา Lead Time การส่ งมอบสิ นค้าเพื่อให้ตน้ ทุนต่า
ด้วยการลดความต้องการเกี่ยวกับเวลาในการจัดส่ งสิ นค้าของลูกค้าลง นัน่ หมายถึงความสามารถทาให้เกิดการได้อย่าง
รวดเร็ วในการส่ งมอบสิ นค้าและมีประสิ ทธิ ภาพสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
6) กิจกรรมการติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์ พบว่าปัญหาการติดติอสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์
แนวทางแก้ไขบริ ษทั ควรจัดหาระบบสารสนเทศ(Logistics Communication) เพื่อแก้ไขปั ญหาด้านการ
เชื่อมโยงกิจกรรมที่ทาให้ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ควบคุมการสื่ อสารภายในบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบและ
พนักงานขนส่ ง โดยนาระบบ Electronic Data Interchange (EDI) เข้ามาช่วยในการระบุตาแหน่งการจัดส่ ง สามารถที่
จะเชื่อมโยงการสื่ อสารภายในบริ ษทั และลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
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หลังจากที่ได้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น ในการบริ หารและการจัดการคลังสิ นค้าของบริ ษทั คูปัง ซึ่ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการขนส่ ง ปั ญหาด้านการนาจ่ายพัสดุ การนาเข้า และกิจกรรมการจัดซื้ อ ปั ญหาสิ นค้าไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ กิ จกรรมการคาดการณ์ ความต้องการของลูกค้า ปั ญหาด้านการพยากรณ์ เพื่อหาสิ นค้าคงคลังที่
เหมาะสม กิจกรรมการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ปั ญหาการจัดการปริ มาณสิ นค้าคลัง และกิจกรรมการบริ หารคลังสิ นค้า
ปั ญหาการเชื่ อมโยงข้อมูลสิ นค้าและการเติ มสิ นค้าและกิ จกรรมการติ ดติ อสื่ อสารทางด้านโลจิ สติ กส์ ปั ญหาการ
ติดติอสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์ โดยนาผลการศึกษามาเสนอหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังนี้
1. ปรับปรุ งโครงสร้างในคลังสิ นค้า โดยเริ่ มจากการแบ่งประเภทสาเหตุที่มีอยูใ่ นคลังสิ นค้า การขนส่ ง การ
นาจ่ายพัสดุ การนาเข้า และกิจกรรมการจัดซื้ อ
2. ออกแบบแผนผังคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้า โดยได้ทาการออกแบบระบบบริ หารคลังโดยวิเคราะห์
จากพื้นที่คลังสิ นค้า ปริ มาณวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นคลังสิ นค้า และการพยากรณ์
3. จัดทาแผนผังโครงสร้างการปฏิบตั ิงานจากการวิเคราะห์สอดคล้องกับทฤษฎีการบริ หารการจัดการสิ นค้า
คงคลัง นอกจากการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยแบ่งรายการสิ นค้าด้วย ABC Classification และการหาขนาดการสั่งซื้ อ
ประหยัด (EOQ) แล้ว ยังควรทาระบบ Location Code พัฒนาลงโปรแกรม ฐานข้อมูลแล้วนาไปประยุกต์ใช้งานกับ
ระบบ Bar Code เพื่อใช้ในการระบุชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของสิ นค้า เพื่อทาให้องค์กรสามารถตรวจสอบข้อมูล
แบบ Real-Time และ Online ได้ จะทาให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้า
คงคลังได้ดียงิ่ ขึ้น จากงานวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับรวมพล จันทศาสตร์ (2562) “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการขนส่ งและการ
คลังสิ นค้า เพื่อลดความสู ญเปล่าและเพิ่มคุณค่า” การแก้ปัญหาของถึงระบบการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง ทั้งนี้ มีเหตุ สื บ
เนื่ องมาจากการวางแผนการผลิตที่ผิดพลาดจนส่ งผลกระทบต่อสิ นค้าคงคลังจึงได้กาหนดให้มีกระบวนการที่เริ่ มต้น
ใหม่ต้ งั แต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่ งานสาเร็ จใหม่
4.2 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions)
ทางเลือกการแก้ไขปั ญหา จัดหาจัดซื้ อระบบจัดการเชื่อมโยงกิจกรรมภายใน โปรแกรมแบบสาเร็ จรู ป
1. ประชุมเสนอมอบหมายงานฝ่ ายไอที ศึกษาความเป็ นไปได้ในการหาระบบการจัดการที่เหมาะสม เพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถควบคุมระบบ ติดตามกิจกรรม WMS (Warehouse Management Software) หรื อซอฟแวร์
เพื่อรองรับการบริ หารภายในคลังสิ นค้าโดยเฉพาะ เชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการวางแผน และจัดสรรทรัพยากรให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ประกอบด้วย
1.1. ระบบเชื่อมโยงเครื อข่ายภายใน (Data Network Flow)
เชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างคลังสิ นค้า ผูผ้ ลิต ศูนย์กระจายสิ นค้า การขนส่ ง และลูกค้าเข้าด้วยกัน ให้สามารถติดตาม
สถานะของสิ นค้าได้อย่างละเอียด เพื่อคาดการณ์ระยะเวลานาส่ งข้อมูล หรื อสล็อตว่างในการจัดเก็บสิ นค้าได้อย่าง
สะดวก
1.2. ระบบตรวจสอบสิ นค้าคงคลัง (Inventory Control)
เป็ นระบบที่ ช่วยในการตรวจสอบการไหลเวียนของสิ นค้าภายในคลัง นับจานวน ติ ดตามสถานะของสิ นค้านั้นๆ
จัดการเรี ยงลาดับการจาหน่ายสิ นค้าจากใหม่ไปเก่าเพื่อป้ องกันปั ญหาสิ นค้าจมคลัง
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1.3. นอกจากการติดตามสิ นค้าแล้ว ข้อมูลที่ได้รับยังทาให้ทราบได้อีกว่าภายในคลังยังมีพ้ืนที่ส่วนใดว่างพอ
เก็บสิ นค้าได้อีกบ้าง และสิ นค้าใดที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ช่วยให้กาหนดตาแหน่งการจัดวางสิ นค้าชิ้นนั้นๆ ให้สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้พ้นื ที่ได้ดียงิ่ ขึ้น
1.4. ระบบตรวจรับและจัดการข้อมูล (Receiving)
คอยรับข้อมูลการสั่งซื้ อจากลูกค้าอย่างอัตโนมัติ ทาให้ทราบได้วา่ สิ นค้าชิ้นนั้นถูกสั่งซื้ อเมื่อใด จานวนเท่าใด และทา
การพิมพ์บาร์ โคดเพื่อเตรี ยมการนาส่ งให้โดยเรี ยบร้อย
1.5. ฐานข้อมูลการเก็บสิ นค้า (Put-away)
ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสิ นค้า เช่น ขนาดของสิ นค้า น้ าหนัก พื้นที่ที่ยงั ว่าง รวมถึงความ
เหมาะสมของพื้นที่ที่ใช้จดั เก็บ
1.6. ฐานข้อมูลการหยิบจับเคลื่อนย้ายสิ นค้า (Order Picking)
เป็ นฐานข้อมูลที่สืบเนื่องมาจากระบบตรวจรับข้อมูลจากลูกค้า โดยจะทาการบอกตาแหน่งของสิ นค้าต่างๆ ที่ถูกสั่งซื้ อ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเคลื่อนย้ายสิ นค้าเข้าสู่ กระบวนการนาส่ ง
1.7. ระบบตรวจสอบจานวน (Cycle Count)
ตรวจสอบและนับจานวนสิ นค้าแต่ละประเภทได้แบบ Real Time เพื่อนาไปสู่ การประมวลผลด้านการเติมสต็อคสิ นค้า
จัดซื้ อนาเข้าให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
งบประมาณและระเวลาที่ใช้
1. ใช้งบประมาณมาก
2. ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ 6 เดือน
แนวทางเลือก (Pro & Con)
ข้อดี
1. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเร็ ว ตรงจุด และยัง่ ยืน
2. เพิ่มความสะดวกในการบริ หารและสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้ทุกกิจกรรมทั้งหมด
3. มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรความทันสมัย
4. ประหยัดเวลาและลดภาระงานที่ไม่มีความจาเป็ น
5. พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานและความจงรักภักดีต่อองค์กร
ข้อเสี ย
1. มีค่าใช้จ่ายสู ง
2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ตรงตามความต้องการได้ทุกอย่าง
3. พนักงานต้องเข้ารับการฝึ กอบรมใหม่

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1056

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5. การอภิปรายผล
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มี 2 ส่ วนที่สาคัญดังนี้
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคลังสิ นค้ า (Introduction to Warehouse Management) คลังสิ นค้า
(Warehouse) โดยอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคลังสิ นค้าของคานาย อภิปรัชญาสกุล, 2550 กล่าวว่า พื้นที่ที่ได้
วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสิ นค้าทาหน้าที่ใน
การเก็บสิ นค้าระหว่างกระบวนการ เคลื่ อนย้าย เพื่อสนับสนุ นการผลิ ตและการกระจายสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าที่ เก็บใน
คลังสิ นค้า (Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่วตั ถุดิบ (Material) ซึ่ งอยูใ่ นรู ปวัตถุดิบ ส่ วนประกอบ
และชิ้นส่ วนต่างๆ สิ นค้าสาเร็ จรู ปหรื อสิ นค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสิ นค้าที่ตอ้ งการทิ้งและ
วัสดุที่นามาใช้ใหม่
นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษายังได้ทาการค้นคว้าและได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับทฤษฎี การควบคุมสิ นค้าคงคลัง สิ นค้าคงคลัง
หรื อพัสดุคงคลังเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับธุ รกิจ เพราะจัดเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ งซึ่ งธุ รกิจพึงมีไว้เพื่อให้
การผลิตหรื อการขาย สามารถดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็ นปั ญหากับธุ รกิจทั้งใน
เรื่ องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สิ นค้าเสื่ อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย หรื อสู ญหาย นอกจากนี้ ยงั ทาให้สูญเสี ยโอกาสใน
การนาเงิ นที่ จมอยู่กบั สิ นค้าคงคลังนี้ ไปหาประโยชน์ในด้านอื่ นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าธุ รกิ จมี สินค้าคงคลังน้อย
เกินไป ก็อาจประสบปั ญหาสิ นค้าขาดแคลนไม่เพียงพอสู ญเสี ยโอกาสในการขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้า เป็ นการเปิ ดช่อง
ให้แก่คู่แข่งขัน และก็อาจต้องสู ญเสี ยลูกค้าไปในที่สุด และการลงทุนในสิ นค้าคงคลังต้องใช้เงินจานวนมาก และอาจ
ส่ งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ความสาคัญของการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
5.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง ครั้งนี้พบว่างานวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับรวมพล จันทศาสตร์ (2562) “ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการขนส่ งและการคลังสิ นค้า เพื่อลดความสู ญเปล่าและเพิ่มคุณค่า” การแก้ปัญหาของถึงระบบการจัดเก็บสิ นค้าคง
คลัง ทั้งนี้ มีเหตุ สื บเนื่ องมาจากการวางแผนการผลิตที่ ผิดพลาดจนส่ งผลกระทบต่อสิ นค้าคงคลังจึ งได้กาหนดให้มี
กระบวนการที่เริ่ มต้นใหม่ต้ งั แต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่ งานสาเร็ จใหม่ท้ งั นี้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาสิ นค้าคงคลัง
การนาแนวคิดลีนซึ่ งส่ วนมากจะใช้ในการบริ หารจัดการการผลิตมาประยุกต์ใช้ในธุ รกิจผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ ที่
ให้บริ การด้านการขนส่ งและคลังสิ นค้า เพื่อลดความสู ญเปล่าที่ไม่จาเป็ นซึ่ งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทางาน ส่ งผล
ให้ตน้ ทุนด้านการบริ การลดลง และประสิ ทธิ ผลในการทางานเพิ่มขึ้น ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์สามารถนา ตัวแปร
ย่อยที่ เป็ นองค์ประกอบของปั จจัย ลีนที่ ได้กล่าวมาแล้ว มาใช้พิจารณาในการปรับปรุ งหรื อออกแบบกระบวนการ
ทางาน เพื่อให้บริ การด้านการขนส่ งและคลังสิ นค้า เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ซ่ ึ งจะเป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิ จและสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์กร จากงานวิจยั นี้ สามารถเชื่ อมโยงไปถึ ง
งานวิจยั ที่ทาได้ในส่ วนที่ ต้ งั แต่ตน้ เริ่ มการวางแผนการผลิ ตที่ ว่าจะใช้อะไร แล้วมี การบริ หารการจัดเก็บอย่างไรให้
เหมาะสมและกระบวนการสั่งซื้ อต้องสัมพันธ์กบั กับการผลิตเพื่อลดปั ญหาการรองาน หรื อรออะไหล่ เพื่อที่จะได้เข้า
ไปสู่ การปรับปรุ งระบบสิ นค้าคงคลังที่มีใช้อยูใ่ นบริ ษทั คูปัง กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ จากัด
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้ จากผลการศึกษาทั้งหมดเมื่ อพิจารณาสาเหตุของปั ญหาภายในแผนกคลังสิ นค้า
พบว่า ปั ญหาที่ตอ้ งรับการแก้ไขเร่ งด่วน คือ ด้านกิจกรรมการขนส่ ง ปั ญหาการนาจ่ายพัสดุและการนาเข้าและด้านการ
จัดซื้ อ ปั ญหาสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการและด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
แนวทางแก้ไขปั ญหาโดยเสนอแนวทางจากผลการศึกษา ทางเลือกที่ดีทีสุดในการแก้ไขปั ญหาแก่องค์กรคือ
จัดหาจัดซื้ อระบบจัดการเชื่ อมโยงกิ จกรรมภายใน โปรแกรมแบบสาเร็ จรู ปจัดหาระบบการจัดการที่เหมาะสม เพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถควบคุมระบบ ติดตามกิจกรรม WMS (Warehouse Management Software) หรื อซอฟแวร์
เพื่อรองรับการบริ หารภายในคลังสิ นค้าโดยเฉพาะ เชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการวางแผน และจัดสรรทรัพยากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย ระบบเชื่ อมโยงเครื อข่ายภายใน (Data Network Flow)เชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่าง
คลังสิ นค้า ผูผ้ ลิต ศูนย์กระจายสิ นค้า และลูกค้าเข้าด้วยกัน ให้สามารถติดตามสถานะของสิ นค้าได้อย่างละเอียด เพื่อ
คาดการณ์ระยะเวลานาส่ งข้อมูล หรื อสล็อตว่างในการจัดเก็บสิ นค้าได้อย่างสะดวกและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับพนักงานในด้านปั ญหาความพึงพอใจที่
เกี่ยวข้องในการทางาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนาไปประยุกต์ในการแก้ไป
ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังและห่ วงโซ่ คุณค่าให้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการลดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระเรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากดร.อัศวิณ ปสุ ธรรมอาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ ได้ให้
ความกรุ ณาแนะนา ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระขอขอบพระคุณที่
ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษา และพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริ ญญาทุกท่าน ที่ได้ให้กาลังใจและความช่วยเหลือใน
การทาการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา
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