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--------------------------------บทคัดย่ อ
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าโดยใช้แนวคิดระบบการบริ หารงาน
แบบโตโยต้า” กรณี ศึกษา ธุ รกิจตกแต่งภายใน ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการศึกษา
ถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอย่างมี หลักการ และนําทฤษฎี ต่างๆ เช่ น ABC Analysis ระบบการบริ หารแบบ Lean และ การ
จัดการคลังสิ นค้าโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาระบบการบริ หารจัดการตั้งแต่ตน้ นํ้าไปยังปลาย
นํ้าของบริ ษทั ที่ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ทําการศึกษากระบวนการทํางานหรื อขั้นตอนในการ
ดําเนิ นงานทั้งหมด จัดเก็บข้อมูลเพื่อนํามาแก้ไขจุดบกพร่ องของธุ รกิจ นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการทํางาน และ มี การปรั บปรุ งการจัดวางและจัดเก็บสิ นค้า เพื่อ ให้การใช้พ้ืนที่ ภายในคลังสิ นค้าเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยผลการศึกษานั้นทําให้สามารถลดระยะเวลาในการทํางานได้ถึง 35.57%
คําสํ าคัญ: ABC Analysis, ระบบการบริ หารแบบ Lean, การจัดการคลังสิ นค้า

ABSTRACT
Due to 'Quality Improvement in Warehouse Management using Toyota Management Theory'. As a case
study for interior decoration business, a researcher has been studied about the theory and related researches in order
to anayse the problem using logic and other theories such as; ABA analysis, Lean business management, and
warehouse management theory.
The purpose of the research is to develop the management of company from upstream to downstream. The
researcher has been monitored through all the production process and gather the information in order to specify the
problem and find the solving solutions.
Due to all the studies, in order to develop the warehouse management to maximize the storage capacity to
make the best use of the usable area, the researcher suggest to use all those mentioned theory with the help of
technology for more accurate, smoother, amd easier production process. If the solution being apply, it will reduce
the production process time by 35.57%
Keywords: ABC Analysis, Lean’s management system and warehousing management
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บทนํา
ในปั จจุบนั ระบบของการบริ หารจัดการและการจัดการทางโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากกับทุก
วงการโดยเฉพาะวงการด้านการประกอบธุ รกิจประเภทต่างๆ ก็ได้นาํ มาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจของตนเองเพื่อให้ระบบ
ของการทํางานเป็ นไปอย่างราบรื่ นคล่องตัวได้มากยิ่งขึ้น และลดเวลาการทํางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ให้สูงที่สุด โดยจากธุ รกิจตกแต่งภายใน ได้นาํ ระบบการบริ หารข้อมูลมาช่วยในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น และในส่ วนของการบริ หารคลังสิ นค้าต้องทําการสั่งซื้ อสิ นค้าชนิ ดต่างๆเพื่อนํามาขายให้กบั ลูกค้า โดยการใช้
งานทั้งธุ รกิจยังเป็ นการใช้กระดาษในการจัดเก็บข้อมูลอยู่ ซึ่ งทําให้เกิดปั ญหาหลากหลายอย่าง เช่น ความล่าช้าในการ
หาสต็อกสิ นค้า ความผิดพลาด การสิ้ นเปลืองทรัพยากรชนิ ดต่างๆ ซึ่ งทําให้การหาข้อมูลย้อนหลังของการสั่งซื้ อหรื อ
จํานวนสิ นค้าในปั จจุบนั มีปัญหาได้เนื่ องจากการลืมอัพเดท การปฏิบตั ิงานจริ งทําให้ทราบถึงจํานวนสิ นค้าที่ขาดหาย
หรื อ จํานวนสิ นค้าที่สั่งมามากเกินความจําเป็ นจนทําให้เกิดต้นทุนจม สิ่ งที่ตามมาจากปั ญหาทั้งหมด คือการบริ หาร
การจัดการที่ผดิ พลาด จากข้อมูลข้างต้นทําให้เกิดปั ญหาในการทํางานดังต่อไปนี้
1. สิ นค้ามีจาํ นวนไม่ตรงกับการตรวจสอบ
2. เกิดสิ นค้าค้างสต็อก
3. เกิดการผิดพลาดในการสั่งสิ้ นค้า
4. ไม่ทราบยอดคงเหลือของสิ นค้าที่แท้จริ ง
5. มีพ้นื ที่จดั เก็บสิ นค้าชนิดนั้นๆไม่เพียงพอ
6. ความล่าช้าในการทํางาน
ซึ่ งจากปั ญหาดังกล่าวมาข้างต้น ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานภายในธุ รกิจตํ่าลงเกิดการรอคอยจาก
ลูกค้า เกิ ดการรอคอยงาน หรื อการหาสิ นค้าไม่เจอ หรื อที่ เรี ยกว่าความสู ญเสี ย ซึ่ งทําให้เกิ ดการล่าช้า ทําให้ในการ
ทํางานแต่ละครั้งมีเวลานานขึ้นทําให้เสี ยโอกาสในการจําหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าคนอื่นๆ
ดังนั้นการนําแนวคิดระบบการบริ หารแบบโตโยต้า นํามาใช้ในการทํางานเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลด
ความสู ญเสี ยในการทํางาน ส่ งผลให้ทาํ งานได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น และต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้
ควบคุมสิ นค้าและลดต้นทุนในด้านต่างๆได้ดีมากยิง่ ขึ้น
ในฐานะผูศ้ ึ กษาได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญและต้องการปรั บปรุ งเพื่อจะพัฒนาการบริ หารและการจัดการ
สิ นค้าและปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อเป็ นผลประโยชน์กบั ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทํางาน
2. เพื่อสร้างประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทํางาน
3. เพื่อลดการสั่งซื้ อสิ นค้าเกินความจําเป็ นเนื่องจากการปั ญหาในการจัดเก็บ
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การดําเนินการศึกษา
การศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองฉบับ นี้ เป็ นการศึ ก ษาค้น คว้า เรื่ อ ง “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การ
คลังสิ นค้าโดยใช้แนวคิดระบบการบริ หารงานแบบโตโยต้า กรณี ศึกษา ธุรกิจตกแต่งภายใน” ซึ่ งมีระเบียบวิธีการศึกษา
ดังนี้
1. ศึกษาสาเหตุและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคลังสิ นค้าของธุรกิจ
2. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทํางาน และพื้นที่ในคลังสิ นค้าทั้งหมด
3. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางที่ใช้ในการบริ หารจัดการกระบวนการภายในคลังสิ นค้า เพื่อให้ปรับปรุ งระบบ
การทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. ออกแบบแผนผังหรื อจัดวางสิ นค้าในคลังสิ นค้าใหม่ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บสิ นค้า
5. กําหนดทิศทางหรื อแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
6. สรุ ปผลการศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษาและเครื่ องมือ
ขั้นตอนในการศึกษา
1. ศึกษาความเป็ นมาของปั ญหาที่ทาํ ให้ข้ นั ตอนการทํางานในคลังสิ นค้าที่ส่งผลให้เกิดปั ญหา
2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีท้ งั หมด เช่น การจัดเก็บสิ นค้า จํานวนสิ นค้า ชนิดสิ นค้า เป็ นต้น
3. เก็บข้อมูลพื้นที่ ภายในคลังสิ นค้า เพื่อใช้ในการวางแผนในการจัดสิ นค้าใหม่ และจัดลําดับยอดขายสิ นค้า
ย้อนหลัง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในการแบ่งเป็ น ABC Analysis
4. ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด และเปรี ยบเทียบระหว่าง ก่อน และ หลัง การดําเนินการปรับปรุ ง
5. สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ศึกษางานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการบริ หารจัดการกระบวนการทํางานในคลังสิ นค้า โดยใช้
แนวคิด ABC Analysis และนําหลักการ 7 Wastes มาประยุกต์ใช้เพื่อนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและการค้นคว้าหาข้อมูล
2. บันทึกรวบรวมข้อมูล สังเกตพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน
3. วิเคราะห์ข้ นั ตอนในการทํางาน
ผลการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าโดยใช้แนวคิดการบริ หารงานแบบโต
โยต้า กรณี ศึกษา ธุ รกิจตกแต่งภายใน เพื่อปรับปรุ งกระบวนการทํางานภายในคลังสิ นค้า ลดระยะเวลาในการรอคอย
ลดระยะเวลาในการทํางาน การเก็บข้อมูลเพื่อจําแนกกลุ่มสิ นค้า และมีการจัดพื้นที่จะเก็บสิ นค้าและปรับกระบวนการ
ขั้นตอนในการดําเนิ นงานใหม่ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ ง
การทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ปัญหาที่เกิ ดขึน้

แนวทางในการแก้ ปัญหา มี 4 แนวทาง
1. การจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าเพื่อจําแนกกลุ่มสิ นค้า
2. กําหนดกลุ่มสิ นค้า
3. จัดพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าใหม่
4. ปรับกระบวนการขั้นตอนในการทํางานใหม่
1. การจัดเก็บข้ อมูลเพื่อจําแนกกลุ่มสิ นค้ า
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การจัดเก็บข้อมูลของสต็อกสิ นค้าเฉพาะสี เนื่องจากสิ นค้าภายในร้านมีจาํ นวนหลายพันรายการ
และเนื่ องจากทางธุ รกิจไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลของสิ นค้าทั้งหมด จึงทําการจัดเก็บข้อมูลของประเภทสิ นค้าที่มี
มูลค่าสู งสุ ดเป็ นอันดับแรก ซึ่ ง “สี ทาบ้าน” เป็ นประเภทสิ นค้าที่มีมูลค่าสู งสุ ดโดยเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจาก
สมุดจดบันทึกข้อมูลสิ นค้าเป็ นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและ
จัดเก็บข้อมูล โดยเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้คือ โปรแกรมMicrosoft Excel
ตัวอย่ าง การบันทึกสิ นค้ าในรู ปแบบ Microsoft Excel
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2. การกําหนดกลุ่มโดยใช้ ทฤษฏี ABC Analysis
ในการกําหนดกลุ่มชนิดสิ นค้าโดยใช้ทฤษฏี ABC Analysis นี้ เป็ นการกําหนดกลุ่มสิ นค้านสามารถกําหนด
ได้โดยใช้ เปอร์ เซ็นต์ของยอดขายของสิ นค้าประเภทสี เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มทําให้สามารถแบ่งกลุ่มหรื อ
แยกกลุ่มตามยอดขายได้เป็ น สิ นค้ากลุ่ม A, สิ นค้ากลุ่ม Bและ สิ นค้ากลุ่ม C จํานวน 3 ชนิด ตามลําดับ

จากตารางจะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถแบ่งสิ นค้ากลุ่ม A ได้จาํ นวน 2 ชนิ ด กลุ่ม B ได้จาํ นวน 4 ชนิ ด และ กลุ่ม
C ได้จาํ นวน 3 ชนิ ดตามลําดับ โดยกลุ่มที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ กลุ่ม A ซึ่ งมียอดขาย 31.72 % และ 14.57 % กลุ่ม B ซึ่ ง
มียอดขาย 10.67 % 10.13% 9.12% และ 8.67% และ กลุ่ม C มียอดขาย 5.29%, 5.29% และ 4.55% ของยอดขายทั้งหมด
คือ 7,085,760 บาท
3. การจัดพืน้ ทีค่ ลังสิ นค้ าและการจัดวางสิ นค้ าใหม่
ในการจัดพื้นที่คลังสิ นค้าใหม่เนื่ องจากปั ญหาเดิมในคลังสิ นค้า คือ สิ นค้าชนิ ดเดียวกันมีการวางสิ นค้าในคนละ
จุดทําให้เกิดปั ญหาการหยิบสิ นค้าที่ลา้ ช้าและสิ นค้าวางไม่เป็ นระเบียบกระจัดกระจายวางรวมกับสิ นค้าอื่นๆโดยใน
การจัดพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าใหม่น้ นั จะใช้การแก้ปัญหาโดยการจัดแบ่งแผนผังภายในคลังสิ นค้าใหม่ ซึ่ งจะจัดให้อยูต่ าม
ประเภทของสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ เพื่อให้สินค้าภายในคลังสิ นค้าทั้งหมดมีความเป็ นระเบียบ และ อยูใ่ นบริ เวณเดี ยวกัน
เพื่อให้ง่ายต่อการทํางาน
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แผนผังคลังสิ นค้าแบบเก่า

แผนผังคลังสิ นค้าแบบใหม่

4. การปรับขั้นตอนการทํางานใหม่
ปั ญหาในการทํางานแบบเดิม คือ ปั ญหาการทํางานที่ลา้ ช้าเนื่องจากมีข้ นั ตอนที่มากเกินความจําเป็ นจึงทําให้
เกิดการหยิบของช้า เนื่องจาก การทํางานในขั้นตอนแรกจะต้องรับ P/O จากลูกค้าแล้วจึงเช็คสต็อกสิ นค้า แล้วจึงไป
หยิบสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า โดยสิ นค้าใน ใบ P/O จํานวน 1 ใบ นั้นอาจจะมีสินค้าหลากหลายชนิดจึงจําเป็ นต้องนํา
สิ นค้าที่หยิบทั้งหมด นํามากองรวมกันก่อนที่จะส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
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ตาราง แสดงขั้นตอนการทํางานทั้งหมด
ขั้นตอนการทํางาน

เวลาจับได้ โดยเฉลีย่ (นาที)

1. รับใบ P/O จากลูกค้า

3.25

2. เช็คสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า

4.53

3. ทําการหยิบสิ นค้า

3.47

4. รวมสิ นค้าทั้งหมด

2.28

5. ตรวจสอบสิ นค้าก่อนส่ งมอบ

1.54

6. นําสิ นค้าส่ งมอบให้กบั ลูกค้า

3.42

รวม

18.49

ตาราง แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการรับใบ P/O ของลูกค้า จน ถึงการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้าจริ งของ
แต่ละกิจกรรมกับระยะเวลาทํางานในปั จจุบนั
เวลาที่จบั ได้เฉลี่ย ( นาที )
กิจกรรมที่

เวลาการทํางานจริ งของแต่ละกิจกรรม เวลาทํางานในปั จจุบนั

เวลาที่สูญเสี ย ( นาที )

1–2

4.12

5.45

-1.33

2–3

6.50

10.44

-3.94

3–4

5.08

7.37

-2.29

4–5

3.35

4.28

-0.93

5–6

4.27

4.47

-0.20

รวม

24.32

32.01

-8.69

จากตารางข้างต้นจะเห็ นได้ว่าเวลาทํางานในปั จจุ บนั จะมี เวลาค่อนข้างมากกว่าเวลาที่ งานจริ งพอสมควร
เนื่องจาก การเสี ยเวลาในการหาสิ นค้าจากภายในคลังสิ นค้ามีเวลานานเนื่องจากต้องหาสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
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ในการปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานใหม่น้ นั จะปรับเปลี่ยนเพื่อทําให้การทํางานมีระยะเวลาสั้นลงเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บสต็อกสิ นค้าเพื่อลดระยะเวลาในการ
เดินหาภายในคลังสิ นค้าและการจัดพื้นที่หน้าร้านสําหรับรวมสิ นค้าจากการหยิบสิ นค้าจากใบ P/O โดยการปรับปรุ ง
ขั้นตอนในการทํางานใหม่น้ นั จะทําโดยการ รับใบ P/O จากลูกค้าแล้วจึงนํารายชื่อสิ นค้าไปตรวจเช็คกับสต๊อกสิ นค้า
ภายในคอมพิวเตอร์ แล้วจึงไปหยิบสิ นค้าเพื่อนําสิ นค้าจากใบ P/O ทั้งหมดมารวมเพื่อตรวจเช็คก่อนจะส่ งมอบให้กบั
ลูกค้า
ตาราง แสดงการเปรี ยบเทียบเวลาก่อนและหลังการปรับปรุ งขั้นตอนในการทํางาน
ก่อนการปรับปรุ ง
หลังการปรับปรุ ง
เวลาที่จบั ได้
เวลาที่จบั ได้
กิจกรรม
กิจกรรม
เฉลี่ย ( นาที )
เฉลี่ย ( นาที )
1. รับใบ P/O จาก
5.45
1. รับใบ P/O จากลูกค้า
5.45
ลูกค้า
2. เช็คสิ นค้าภายใน
10.44
2. เช็คสต๊อกจากคอมพิวเตอร์
3.32
คลังสิ นค้า
3. ทําการหยิบสิ นค้า
7.37
3. ทําการหยิบสิ นค้าและกองรวม
6.17
ไว้สถานที่จดั ไว้
4. รวมสิ นค้าทั้งหมด
4.28
5. ตรวจสอบสิ นค้า
4.47
4. ตรวจสอบสิ นค้าก่อนส่ งมอบ
4.47
ก่อนส่ งมอบ
6. นําสิ นค้าส่ งมอบ
3.42
5. นําสิ นค้าส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
3.42
ให้กบั ลูกค้า
รวม

35.42

รวม

22.83

เวลาที่ลดได้
(นาที)
0
7.12
5.48
0
0
12.60

จากตารางข้างต้นจะทําให้ทราบถึงผลการดําเนิ นการจากการปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานโดยการลดกิจกรรม
บางส่ วนและเปลี่ยนกิจกรรมจะทําให้ลดเวลาในการดําเนินการทั้งหมด จาก 35.42 นาที เหลือเพียง 22.83 นาที
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ทาํ ให้ผศู ้ ึกษาทราบถึงปั ญหาของธุ รกิจ คือ ปั ญหาด้านขั้นตอนการทํางานและการจัดการ
คลังสิ นค้า โดยก่อนจะทําการปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหา ทางธุ รกิจตกแต่งภายในยังเป็ นการใช้กระดาษในการจัดเก็บ
ข้อ มู ลทั้ง หมด ซึ่ งทําให้เกิ ดปั ญ หาหลากหลายอย่า ง เช่ น ความล่ าช้า ในการหาสต็อ กสิ นค้า ความผิด พลาด การ
สิ้ นเปลืองทรัพยากรชนิ ดต่างๆ ซึ่ งทําให้การหาข้อมูลย้อนหลังของการสั่งซื้ อหรื อจํานวนสิ นค้าในปั จจุบนั มีปัญหาได้
เนื่ องจากการลืมอัพเดท การปฏิบตั ิงานจริ งทําให้ทราบถึงจํานวนสิ นค้าที่ขาดหาย หรื อ จํานวนสิ นค้าที่สั่งมามากเกิน
ความจําเป็ นจนทําให้เกิดต้นทุนจม หลังจากการได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากขั้นตอนการทํางานและปั ญหาในด้าน
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ของการเก็บข้อมูลภายในคลังสิ นค้า ทําให้สามารถลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ นเพื่อลดระยะเวลาในการทํางาน มี
การจัดเก็บสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้สามารถลดต้นทุนจมที่เกิดจากการจัดเก็บสิ นค้า
ซึ่ งผลหลังจากการดําเนิ นการปรับปรุ งนั้น ตรงกับงานวิจยั ของ วิไลลักษณ์ สงทอง (2559) ในส่ วนของการปรับ
ลดขั้นตอนที่ ไม่จาํ เป็ นภายในคลังสิ นค้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการทํางานให้เปิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และ การ
จัดการบริ หารคลังสิ นค้าเพื่อลดสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนจม และการคาดการณ์เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ สุ
จินดา เจริ ญสวัสดิ์ (2559)
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