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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจดัการคลงัสินคา้และระดบัประสิทธิภาพการจดัการ 
คลงัสินคา้บริษทัวชัระคา้วสัดุ กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชากรของพนกังานบริษทัวชัระคา้วสัดุ 
เลือกตวัอย่างจ านวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และน าข้อมูลท่ีรวบรวมได ้
ประมวลผล  

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษา 
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีต าแหน่งงานเป็นระดบัพนกังาน และมีอายุงาน 1-6 ปีระดบัความส าคญัของวิธีการ 
จดัการคลงัสินคา้ของบริษทัวชัระคา้วสัดุ ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยในระดบัมาก ประสิทธิภาพการ
จดัการคลงัสินคา้บริษทัวชัระคา้วสัดุ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้มูลส่วนบุคคล 
เพศ อายุ และอายุงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนั วิธีการ
จดัการคลงัสินคา้ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้บริษทัวชัระคา้
วสัดุ ระดบัความสัมพนัธ์สูงทิศทาง เดียวกนั และวิธีการจดัการคลงัสินคา้มีอิทธิพลต่อระดบัประสิทธิภาพ
การจดัการคลงัสินคา้บริษทัวชัระคา้วสัดุ 
 
ค าส าคญั : การจดัการคลงัสินคา้/ การเพิ่มประสิทธิภาพ/ การจดัเก็บสินคา้/ ระดบัประสิทธิภาพการจดัการ
คลงัสินคา้/  
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Abstract 
 
 This study had an objective to study Warehouse management methods and management 
efficiency levels Watchara Materials Company Warehouse the population used in the study was 
population of employees of Watchara Materials Trading Company. Five samples were selected using 
questionnaires as a study tool and collected data for processing. 

 The results of the study revealed that most of the respondents were male, aged between 26-30 
years old, graduated with a degree lower than a bachelor's degree, the position was at the employee level 
and has a service life of 1-6 years, the importance of the method manage the warehouse of Watchara 
Materials Trading Company. Overall, it was at a high level of agreeing on Wachara Materials Trading 
Company's Warehouse Management Efficiency. The overall picture was at a high level different personal 
data, gender, age and age of employment hypothesis testing resulted in different levels of warehouse 
management efficiency to manage the warehouse as a whole. It was related to the warehouse management 
efficiency level of Watchara Materials Company at high level correlation, which was similar direction to 
how warehouse management influences the warehouse management efficiency of Watchara Material 
Trading Company. 
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1.  บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

กระแสของโลกาภิวตัน์ทุกวนัน้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั และไดเ้ป็นท่ียอมรับกนั
อยา่งกวา้งขวาง ท าให้การด าเนินธุรกิจจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง มาบริหารจดัการให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ผูป้ระกอบการท่ีสามารถปรับตัวได้ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ก็จะสามารถยืนหยดัอยูบ่นถนนของ
การท าธุรกิจได้ แนวทางการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันากลยุทธ์ในการบริหารและ
ด าเนินกิจกรรมทางการคา้ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป การจดัการพื้นท่ีใช้สอยใน
คลังสินค้าจึงเป็นตัวเลือกท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะต้องตระหนักถึง เพราะหากมีการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้เป็นไปอยา่งไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลกระทบถึงค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ได ้



คลงัสินคา้ในบริษทัเป็นหน่ึงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จ าหน่ายสินค้า เพราะมีการน าสินค้ามาเก็บรักษาไวใ้นคลังสินค้าเพื่อรอการจ าหน่าย ดังนั้ นการจดัการ
คลงัสินคา้จึงเป็นกิจกรรมสนบัสนุนหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีท าใหก้ารจดัจ าหน่ายสินคา้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพราะการจดัพื้นท่ีใชส้อยในคลงัสินคา้ให้  มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลา
ในการด าเนินงาน เช่น การก าหนดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภทให้เป็นระเบียบ มีการขนถ่ายได้อย่าง
ถูกตอ้งรวดเร็ว และการก าหนดเส้นทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ เป็นตน้ 

ห้างหุ้นส่วนกรณีศึกษาด าเนินธุรกิจคา้ปลีก-ส่ง วสัดุก่อสร้างท่ีมียอดจ าหน่ายต่อปีสูง ท าให้มีการ
จดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้เป็นจ านวนมาก แต่เป็นการจดัเก็บแบบไร้รูปแบบ ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบการ
จดัการท่ีดี  เพื่อท่ีจะใชพ้ื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถลดระยะทางในการหยบิสินคา้ 

ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงท าการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการพื้นท่ีใชส้อยภายใน
คลงัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดัวชัระวสัดุก่อสร้าง พร้อมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพื้นท่ีใชส้อยใน
คลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน       
 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปของกรณีศึกษา 
หจก. วชัระวสัดุก่อสร้าง 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการจดัคลงัสินคา้ใหม่ โดยเพิ่มพื้นท่ีวา่งและระยะทางภายในคลงัสินคา้ 
 
 
3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปของกรณีศึกษา 
 หจก. วชัระวสัดุก่อสร้าง โดยการมีพื้นท่ีใชส้อยเพิ่มมากข้ึน การจดัเก็บสินคา้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ลดการ
สูญเสียเวลาในการขนถ่ายสินคา้ 
 2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยน าไปเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการการจดัคลงัสินคา้ใหม่ โดยเพิ่มพื้นท่ีวา่งและระยะทางภายในคลงัสินคา้ 
 
4.  ขอบเขตของการวจัิย 
       การศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาเฉพาะการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวชัระวสัดุ
ก่อสร้าง 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 



การวิจยัน้ีมุ่งท าการศึกษาเฉพาะ การจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวชัระวสัดุ
ก่อสร้าง 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีศึกษา 
งานวิจยัน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5  เดือน เร่ิมตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึง 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
 
5.  ระเบียบวธีิวจัิย 

1. กรอบแนวคิดการวจิยั 
        
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 
2. ประชากร และตวัอยา่ง 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรและตวัอยา่งไวด้งัน้ี 
2.1 ประชากร 

 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก คือ ผูท่ี้มีอ านาจและเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ ผูท่ี้
ให้ข้อมูล (Key Information) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ หัวหน้าคลังสินค้า  และเจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าท่ี
รับผดิชอบโดยตรง ของหจก. วชัระวสัดุก่อสร้าง  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.1 การสังเกต คือ ผูว้ิจยัได้ท าการสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ชกัถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดบนัทึกเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล ซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการจดัการคลงัสินคา้ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
 

- คลงัสินคา้และการจดัเก็บ 
- การควบคุมสินคา้คงคลงั 
- การเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ประสิทธิภาพ 
ในการจดัการคลงัสินคา้ 

  
- เพิ่มประสิทธิภาพ 
-ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ 



3.2 การบนัทึกข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคลังสินค้าของ หจก. วชัระ
ก่อสร้าง 

3.3 การศึกษาจากแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทความ วารสาร เอกสารและ
งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มประสิทธิภาพ 

4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลคลังสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้ของ หจก. วชัระ 

ก่อสร้าง โดยการวิจยัปฐมภูมิแบบเชิงคุณภาพแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) โดยมีค าถามท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์และความอนุเคราะห์ในการตอบค าถาม เป็นผูท่ี้งานอยูใ่นองคก์รรวมทั้งผูบ้ริหารในองคก์ร
รวมทั้งส้ิน 5 คน โดยถามเก่ียวกบักระบวนการท างาน กาจดัเรียงสินคา้ กาช่วยเหลือการท างาน 

ตวัอยา่งของงค าถามเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
นอกเหนือจากนั้นส่ิงท่ีตอ้งการไดจ้ากผูต้อบค าถามคือ แนวทางในการปรับปรุงคลงัสินคา้เพื่อให้

คลงัสินคา้มีระเบียบ งานต่อการขนถ่ายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัเก็บอยูภ่ายในคลงัสินคา้แต่ละชนิดนั้นมีปริมาณ
เท่าใด รวมถึงการจดัเก็บในคลงัท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การระบุป้ายช่ือท่ีมีความไม่ชดัเจน  สินคา้บาง
ชนิดไม่มีป้ายช่ือแสดงองคก์รจะท าอยา่งไร และจะท าอย่างไรท าให้พนกังานไทราบวา่สินคา้ท่ีตอ้งการนั้น
จดัเก็บอยู่ท่ีใด เพื่อลดปัญหาดงักล่าว กิจกรรม 5 ส ข้ึนภายในคลงัสินคา้ช่วยมากน้อยอย่างไร ซ่ึงการท า 
กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดในการจดัระเบียบความเรียบร้อยในท่ีท างาน ช่วยมากน้อยอย่างไร เพื่อให้สภาพ
การท างานเหมาะสม ปลอดภยั และเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน 

5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5.1 วิเคราะห์ถึงหลักการแก้ปัญหา โดยแผนภาพแสดงเหตุและผล หรือแผนภาพก้างปลา เพื่อ
แกปั้ญหาจากสาเหตุหลกัของปัญหาและแนวทางแกไ้ข โดยมุ่งเนน้ไปท่ีเลือกสาเหตุท่ีส าคญัจากแผนกา้งปลา 
เพื่อมุ่งประเด็นไปสู่การคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริง โดยขั้นตอนน้ีจะท าให้ทราบถึงปัญหาท่ี
แทจ้ริงมาจากอะไร อนัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหา ทั้งน้ีจะตดัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งน้อย
ท่ีสุดออกไปเพื่อแกปั้ญหาไดต้รงประเด็นมากท่ีสุด 

4.1 ท่ีร้านมีการรับสินคา้อยา่งไร 
4.2 มีการจดัเรียงสินคา้อวยา่งไร  
4.3 มีคนอ่ืนช่วยหรือไม่อยา่งไร 
4.4 มีกระบวนการจดัเก็บสินคา้อยา่งไร 
4.5 มีกระบวนการจ าหน่ายสินคา้อยา่งไร 



5.2 เปรียบเทียบการจดัการสินคา้คงคลงัของกรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วชัระก่อสร้าง โดยใชก้าร
ศึกษาวจิยักบัวธีิการจดัการในปัจจุบนั 

 
6.  ผลการศึกษา 
          จากการวิจยัเร่ืองการจดัการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินค้ากรณีศึกษา ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดัวชัระวสัดุก่อสร้าง  สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์การจดัการคลงัสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้กรณีศึกษา ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดัวชัระวสัดุก่อสร้าง   

ในการวิจยัไดน้ าเอาการวเิคราะห์แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การจดัระเบียบ
คลงัสินคา้ดว้ยระบบ 5 ส.  การวางผงัสินคา้ การจดัคลงัดว้ยระบบ ECRS ทฤษฏีวิธีการวางสินคา้ท่ีมีความ
เคล่ือนไหว บ่อยวางใกลป้ระตู และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis ซ่ึงเป็นทฤษฏีการจดัแบ่ง
ประเภทสินคา้และเลือกวิธีจดัเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว, เคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวชา้  โดยน าเอา
จ านวนเท่ียวในการขนถ่ายในตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 มาท าการวิจยั และท าการเปรียบเทียบระหว่าง
ระยะทางการขนถ่ายสินคา้แบบปัจจุบนักบัระยะการขนถ่ายสินคา้แบบใหม่ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

การจดัระเบียบคลังสินค้าด้วยระบบ 5 ส.  จดัท าพื้นท่ีส าหรับเก็บสินค้า พบว่า การท างานของ
พนักงานสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วและสะดวก การน าสินคา้มาจดัเก็บไวใ้ห้เป็นระเบียบ ท าให้พนักงาน
สามารถลดเวลาในการขนถ่ายสินคา้ ท าให้มีพื้นท่ีในคลงัสินคา้เพิ่มมากข้ึน และสามารถขนถ่ายสินคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากบริเวณพื้นทางเดินไม่มีสินค้าวางกระจดักระจายอยู่พนักงานจึง
สามารถหยิบสินคา้และขนถ่ายสินคา้ แนวทางในการปรับปรุงคลงัสินคา้เพื่อให้คลงัสินคา้มีระเบียบ งานต่อ
การขนถ่ายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัเก็บอยู่ภายในคลงัสินคา้แต่ละชนิดนั้นมีปริมาณมาก รวมถึงการจดัเก็บใน
คลงัท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การระบุป้ายช่ือไม่ชดัเจน  สินคา้บางชนิดไม่มีป้ายช่ือแสดง ท าให้พนกังาน
ไม่ทราบวา่สินคา้ท่ีตอ้งการนั้นจดัเก็บอยูท่ี่ใด เพื่อลดปัญหาดงักล่าวจึงมีการจดัท า กิจกรรม 5 ส ข้ึนภายใน
คลงัสินคา้ ซ่ึงการท า กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดในการจดัระเบียบความเรียบร้อยในท่ีท างาน เพื่อให้สภาพ
การท างานเหมาะสม ปลอดภยั และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การจดัคลงัดว้ยระบบ ECRS พบวา่ ในการขนถ่ายสินคา้แบบปัจจุบนั ระยะทางรวมเฉล่ียต่อสัปดาห์
ท่ีพนกังานใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ 59,646.7 เมตร ซ่ึง ECR คือ  

- E (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบนัและท าการก าจดัความสูญเปล่า ท่ีพบใน
การท างานออกไป เช่น การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น การท างานท่ีไม่
เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น ผูว้ิจ ัยจึงได้ท าการตัดทอนการ



เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็นออก โดยท าการจดัพื้นท่ีในการว่างสินคา้ใหม่ โดยอาศยัหลกัการสินคา้ท่ีมีความถ่ีให้
การขนถ่ายบ่อยจะอยูใ่กลก้บัจุดจอดรถ ส่วนสินคา้ท่ีมีความถ่ีในการขายต ่า ควรอยูห่่างจากจุดจอดรถ 

- การรวมกนั C (Combine) สามารถลดการท างานท่ีไม่จ  าเป็นลงได ้โดยการพิจารณาวา่สามารถรวม 
ขั้นตอนการท างานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยท า 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเขา้ด้วยกนั ท าให ้
ขั้นตอนท่ีตอ้งท าลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถท าไดเ้ร็วข้ึนและลดการเคล่ือนท่ีระหวา่งขั้นตอนลงอีก
ดว้ย เพราะถา้มีการรวมขั้นตอนกนั การเคล่ือนท่ีระหวา่งขั้นตอนก็ลดลง ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมสินคา้ท่ีมีอตัรา
ความถ่ีในการขนถ่ายใกลเ้คียงกนั เพื่อก าหนดต าแหน่งในการจดัเก็บของสินคา้ตามกลุ่ม ABC  

- การจดัใหม่ R (Rearrange) คือ การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ  าเป็น หรือ 
การรอคอย เช่น ในกระบวนการผลิตหากท าการสลบัขั้นตอนท่ี 2 กบั 3 โดยท าขั้นตอนท่ี 3 ก่อน 2 จะท าให ้
ระยะทางการเคล่ือนท่ีลดลง เป็นต้น ผูว้ิจยัได้ใช้หลักการน้ีในการจดัต าแหน่งพื้นท่ีการจดัเก็บภายใน
คลงัสินคา้ใหม่เพื่อลดระยะทางในการขนถ่ายสินคา้ 

เม่ือน าการจดัวางผงัคลังสินค้าแบบใหม่พร้อมกับการจดักลุ่มสินค้าแบบ ABC Analysis เข้าไป
ปรับปรุงท าใหร้ะยะทางในการขนถ่าย เท่ากบั 41,991.2 เมตร ซ่ึงลดลง 17,655.6 เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึง
จากผลงานวิจยัท าให้คลงัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนกรณีศึกษาน้ีท าให้ไดแ้นวทางในการจดัการคลงัสินคา้ใหม่ 
โดยเพิ่มพื้นท่ีวา่งและระยะทางภายในคลงัสินคา้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลให้สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

ผลการศึกษาแนวทางในการจดัคลงัสินคา้ใหม่ โดยเพิ่มพื้นท่ีวา่งและระยะทางภายในคลงัสินคา้ 
ในการวิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบระยะทางก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงและระยะทางการขนถ่าย/สัปดาห์
ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง โดยน าระยะทางรวมก่อนปรับปรุงลบระยะทางรวมหลงัปรับปรุง เพื่อศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลังส าหรับสินค้าส าเร็จรูปของกรณีศึกษา หจก. วชัระวสัดุ
ก่อสร้างและเพื่อศึกษาแนวทางในการจดัคลงัสินคา้ใหม่ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

การเพิ่มพื้นท่ีว่างและระยะทางภายในคลังสินค้า พบว่า ระยะทางลดลง 19 เมตร คิดเป็น 2 
เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากสินค้าบางชนิดท่ีมีความถ่ีในการขนถ่ายต ่า ถูกยา้ยไปจดัเก็บบริเวณต าแหน่งท่ีไกล
กวา่เดิมท าให้มีระยะทางท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือท าการเปรียบเทียบระยะทางรวมเฉล่ีย/สัปดาห์ในการขนถ่ายสินคา้
แลว้ พบวา่ระยะทางลดลง 17,655.6 เมตร คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต ์
 
7.  อภิปรายผลการศึกษา 

ในการวิจยัไดน้ าเอาการวเิคราะห์แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การจดัระเบียบ
คลงัสินคา้ดว้ยระบบ 5 ส.  การวางผงัสินคา้ การจดัคลงัดว้ยระบบ ECRS ทฤษฏีวิธีการวางสินคา้ท่ีมีความ
เคล่ือนไหว บ่อยวางใกลป้ระตู และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis ซ่ึงเป็นทฤษฏีการจดัแบ่ง



ประเภทสินคา้และเลือกวิธีจดัเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว, เคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวชา้  โดยน าเอา
จ านวนเท่ียวในการขนถ่ายในตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 มาท าการวิจยั และท าการเปรียบเทียบระหว่าง
ระยะทางการขนถ่ายสินคา้แบบปัจจุบนักบัระยะการขนถ่ายสินคา้แบบใหม่ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

การจัดระเบียบคลังสินค้าด้วยระบบ 5 ส.  จดัท าพื้นท่ีส าหรับเก็บสินค้า พบว่า การท างานของ
พนักงานสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วและสะดวก การน าสินคา้มาจดัเก็บไวใ้ห้เป็นระเบียบ ท าให้พนักงาน
สามารถลดเวลาในการขนถ่ายสินคา้ ท าให้มีพื้นท่ีในคลงัสินคา้เพิ่มมากข้ึน และสามารถขนถ่ายสินคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากบริเวณพื้นทางเดินไม่มีสินค้าวางกระจดักระจายอยู่พนักงานจึง
สามารถหยบิสินคา้และขนถ่ายสินคา้ 

การจัดคลงัด้วยระบบ ECRS พบวา่ ในการขนถ่ายสินคา้แบบปัจจุบนั ระยะทางรวมเฉล่ียต่อสัปดาห์
ท่ีพนกังานใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ 59,646.7 เมตร และเม่ือน าการจดัวางผงัคลงัสินคา้แบบใหม่พร้อมกบัการ
จดักลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis เขา้ไปปรับปรุงท าให้ระยะทางในการขนถ่าย เท่ากบั 41,991.2 เมตร ซ่ึง
ลดลง 17,655.6 เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึงจากผลงานวิจยัท าให้คลงัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนกรณีศึกษาน้ีท า
ให้ไดแ้นวทางในการจดัการคลงัสินคา้ใหม่ โดยเพิ่มพื้นท่ีวา่งและระยะทางภายในคลงัสินคา้ท างานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและส่งผลใหส้ามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

ในการวจิยัไดท้  าการเปรียบเทียบระยะทางก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงและระยะทางการขนถ่าย/
สัปดาห์ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง โดยน าระยะทางรวมก่อนปรับปรุงลบระยะทางรวมหลงัปรับปรุง 
เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปของกรณีศึกษา หจก. วชัระ
วสัดุก่อสร้างและเพื่อศึกษาแนวทางในการจดัคลงัสินคา้ใหม่ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

การเพิ่มพื้นที่ ว่างและระยะทางภายในคลังสินค้า  พบว่า ระยะทางลดลง 19 เมตร คิดเป็น 2 
เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากสินค้าบางชนิดท่ีมีความถ่ีในการขนถ่ายต ่า ถูกยา้ยไปจดัเก็บบริเวณต าแหน่งท่ีไกล
กวา่เดิมท าให้มีระยะทางท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือท าการเปรียบเทียบระยะทางรวมเฉล่ีย/สัปดาห์ในการขนถ่ายสินคา้
แลว้ พบวา่ระยะทางลดลง 17,655.6 เมตร คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต ์ 

จากการวิจยั เร่ือง การจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดัวชัระวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได ้การจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวชัระวสัดุ
ก่อสร้าง สามารถท าใหค้ลงัสินคา้ของหา้งหุน้ส่วนกรณีศึกษาน้ี ไดแ้นวทางในการจดัการคลงัสินคา้ใหม่ โดย
เพิ่มพื้นท่ีวา่งและระยะทางภายในคลงัสินคา้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึงสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจกัรพงษ์  เกษตรเวทิน  และ สิริชัย  ชลภกัด์ิ (2552) ได้กล่าวไวว้่าการศึกษาแนวทางในการ 
ปรับปรุงผงัโรงงานใหม่กรณีศึกษาการผลิตยากนัยุง  มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ยาจุด



กนัยุงโดยวธีิการปรับปรุงผงัโรงงานเพื่อลดระยะทางและระยะเวลาในการผลิตจุดยากนัยงุ พบวา่ขอ้ดีของผงั 
โรงงานปรับปรุงใหม่ สามารถลดระยะทางลดไดคิ้ดเป็นร้อยละ27.76 ส่วนประสิทธิภาพดา้นเวลา สามารถ
ลดเวลา ในการผลิตของผงัโรงงานปรับปรุงไดคิ้ดเป็นร้อยละ 51.80 และดงัเช่นในทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่
คงคลงัดว้ยวธีิการวิเคราะห์แบบ ABC การควบคุมสินคา้คงคลงัเป็นงานท่ีท าข้ึนเพื่อให้ค  าใชจ่้ายหรือตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัให้มีสินคา้คงคลงัต ่าท่ีสุด การวิเคราะห์ ABC Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อจดัล าดบั
ความส าคญัเพื่อใหส้ามารถจดัการกบัสินคา้ประเภท ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
        จากการวจิยัเร่ืองการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้กรณีศึกษา หา้งหุ้นส่วน
จ ากดัวชัระวสัดุก่อสร้าง  ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของงานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิ่งและ
เพื่อใหก้ารวจิยัหรือแนวทางในการปฏิบติังานในคร้ังต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

8.1 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัวางสินคา้ท าให้ผูป้ฏิบติังานควรมีการฝึกอบรมและ
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อสามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

8.2 คลงัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนกรณีศึกษาควรมีมาตรฐานท่ีชดัเจนเพื่อเป็นการสร้างระเบียบในการ
ท างานใหผู้ป้ฏิบติังานและเพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการปฏิบติังาน 

8.3 การศึกษาในคร้ังน้ีไม่ได้ค  านึงถึงการจดัวางพื้นท่ีในการวางสินคา้ชนิดอ่ืน ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปอาจมีการปรับเปล่ียนให้สามารถรองรับพื้นท่ีของสินคา้ชนิดอ่ืนด้วย เพื่อท่ีจะสามารถน าไปให้กบั
คลงัสินคา้ชนิดอ่ืนได ้

8.4 บริษทักรณีศึกษาควรน าเทคโนโลยทีีทนัสมยัในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ เช่นระบบบาร์โค๊ด 
เพื่อความแม่นย  า สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบติังานเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

8.5 ควรมีการตรวจตราการจดักิจกรรม 5 ส ภายในคลงัสินคา้ ทุก ๆ เดือน 
          
9.  กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ือง การจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้คร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงได้
ดว้ยความกรุณา ความอนุเคราะห์ และก าลงัใจท่ีดียิง่จากบุคคลหลายท่าน 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ภูมิพฒัณ์ พงศ์พฤฒิกุล อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการให้
ค  าแนะน า และขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินการศึกษาตลอดจน
ตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่   



ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลีลา 
เต้ียงสูงเนิน ในฐานะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน า และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยั 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยต่์าง ๆ อนัผูว้ิจยัมิไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้ความรู้ทางดา้น
วชิาการ รวมทั้งไดแ้ต่งต าราใหผู้ว้จิยัใชค้น้ควา้ อา้งอิง จนท าใหก้ารศึกษาวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้

ขอขอบพระคุณพนักงานบริษทัวชัระคา้วสัดุ  ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และอ านวยความ
สะดวกอยา่งดียิ่ง และขอขอบพระคุณผูรั้บบริการทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท าให้
ไดข้อ้มูลในการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ 
การจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้ 
 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจส าคญั จน
การคน้ควา้วิจยัส าเร็จดว้ยดี คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาวจิยัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดา
มารดาและคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนวชิาความรู้ และใหค้วามเมตตา 
แก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด 
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