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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษา (1) การจัดการคลังสินคHา (2) การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา และ
(3) ความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา ซึ่งเปMนการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยกลุKมตัวอยKางประกอบดHวยพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูHบริหารระดับกลางและผูHบริหารระดับสูง
ฝRายคลังสินคHา ฝRายจัดสKง ฝRายผลิตและฝRายตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด จํานวน 225
คน เครื่องมือที่ใชHในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลทดสอบคKาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทKากับ 0.959 คKาความเชื่อมั่น
ของทั้ง 2 ตัวแปรการจัดการคลังสินคHาเทKากับ 0.893 และการเพิ่มประสิทธิภาพ เทKากับ 0.831 สถิติที่ใชHในการ
วิจัย ไดHแกK การวิเคราะห+แจกแจงความถี่ รHอยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห+หาคKา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ+อยKางงKายแบบเพียร+สัน กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา พบวKา (1) ปXจจัยการจัดการคลังสินคHา ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ดHาน พบวKา ดHานระบบอิเล็กทรอนิคส+ (ระบบ WMS) รองลง คือ มาดHานระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทาง
อิเลคทรอนิคส+ (EDI) ดHานการจัดการพื้นที่ ดHานระบบการควบคุมดHวยสายตา ดHานระบบการรับสินคHาและ
สK งออกของสิ น คH า และลํ า ดั บ สุ ด ทH า ย คื อ ดH า นการวางแผนผั งพื้ น ที่ ใ นคลั งสิ น คH า ตามลํ า ดั บ (2) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพคลังสินคHา ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดHาน พบวKา ดHานความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดHานลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา และ (3) เมื่อพิจารณาปXจจัยที่มี
ความสัมพันธ+ตKอการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา พบวKา การจัดการพื้นที่ ระบบการรับสินคHาและสKงออกของ
สินคHา ระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI) ระบบการควบคุมดHวยสายตา และการวางแผนผัง
พื้นที่ในคลังสินคHา มีความสัมพันธ+เชิงบวกตKอความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการลดปXญหาการผิดพลาดจาก
การหยิบสินคHา อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ : การจัดการคลังสินคHา การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา
Abstract
The research aims to study (1) warehouse management factors, (2) warehouse
operation efficiency, (3) and the relationship between warehouse management factors and
warehouse operation efficiency. This research is a quantitative research with 225 samples,
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consisting of operational level, middle management, and senior management worker of
warehouse department, shipping department, production department and quality inspection
department. Questionnaire is used as data collection instrument with its reliability of 0.96.
Frequency, percentage, mean, and standard deviation are employed for data analysis. Pearson’s
Correlation Coefficients is used to test research hypothesis, with 0.05 level of significance. The
findings revealed that (1) warehouse management factors showed the overall at the highest level.
When considering each aspect, the electronics system (WMS system) was at the highest level,
followed by electronic information exchange (EDI), space management, visual control system,
inbound and outbound system, space layout management, respectively. (2) Warehouse efficiency
showed the overall at the highest level. When considering each aspect, the velocity of operation
was at the highest level, followed by problem and error reduction. And (3) factors of warehouse
management had relationship the warehouse efficiency with 0.05 level of significance.
Keywords: Warehouse management, Warehouse operation efficiency
บทนํา
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคHาถือเปMนปXจจัยหนึ่งที่สําคัญ สามารถขับเคลื่อนการดําเนิน
ธุรกิจใหHประสบผลสําเร็จ และเปMนกลยุทธ+สําคัญที่ทําใหHองค+กรสามารถแขKงขันกับคูKแขKงทางธุรกิจไดHเปMนอยKาง
ดี เนื่องจากคลังสินคHาทําหนHาที่ในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ เพื่อรอการผลิตจนกระทั่งกลายเปMนสินคHาสําเร็จรูป
รวมทั้งรอการจําหนKายใหHกับลูกคHา นอกจากนี้การบริหารจัดการคลังสินคHาที่มีประสิทธิภาพยังเปMนการสรHาง
ความพึงพอใจใหHเกิดขึ้นกับลูกคHา ทั้งในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ ตHนทุนวัตถุดิบที่ต่ํา รวมถึงการสKงมอบ
สินคHาใหHทันตKอเวลาตามความตHองการของลูกคHา ซึ่งการจัดการคลังสินคHายังมีความสําคัญตKอระบบการผลิต
เนื่องจากคลังสินคHาเปMนจุดเริ่มตHนในกระบวนการผลิต ตั้งแตKการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การขนถKายวัตถุดิบ ไป
จนถึงการจัดเก็บสินคHาคงคลังและสินคHาสําเร็จรูปเพื่อรอการจําหนKาย รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส+ใน
การขนสKงวัตถุดิบและสินคHาไปยังลูกคHาปลายทางไดHตรงเวลาที่กําหนด สําหรับหนHาที่หลักสําคัญของคลังสินคHา
จะประกอบดHวยการรับสินคHา การจัดเก็บ การหยิบสินคHา การบรรจุหีบหKอเพื่อการขนสKง การขนสินคHาขึ้น
ยานพาหนะ การตรวจนับสินคHา ซึ่งกิจกรรมเหลKานี้ถือเปMนหนHาที่หลักในการบริหารจัดการคลังสินคHาใหHเกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อปsอ งกัน ปXญ หาเรื่อ งของการขาดแคลนวัต ถุดิบ ในกระบวนการผลิต ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การสั่งสินคHาซื้อวัตถุดิบ การขาดแคลนวัตถุดิบ วัตถุดิบขึ้นราคา จะสKงผลตKอกระบวนการผลิตสินคHาและการ
จัดสKงสินคHาสําเร็จรูปใหHทันและตรงตKอเวลา (สุนันทา ศิริเจริญวัฒน+, 2555)
บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ไดHดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปเหล็กรีดเย็นมามากวKา 30 ปu
นับ ตั ้ง แตKก Kอ ตั ้ง บริษ ัท ผลิต ภัณ ฑ+เ หล็ก รีด เย็น ของบริษ ัท ไดHร ับ มาตรฐานการรับ รองจากกระทรวง
อุตสาหกรรม มีการควบคุมวัตถุดิบที่นํามาใชHควบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อใหHผลิตภัณฑ+เหล็กรีดเย็น
ซึ่งเปMนผลิตภัณฑ+ของบริษัททุกชนิดมีคุณภาพ และตรงตามความตHองการของลูกคHา โดยมีการจําหนKายทั้ง
ราคาขายปลีกและราคาขายสKง สําหรับในปXจจุบันบริษัทซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ประสบปXญหาในเรื่องของ
คKาใชHจKายในการผลิต โดยเฉพาะอยKางยิ่งสKวนของคลังสินคHาวัตถุดิบ ซึ่งเปMนสถานที่ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตและเปMนแหลKงกระจายวัตถุดิบ เพื่อเขHาสูKกระบวนการผลิต เกิดปXญหาความลHาชHาในการ
ปฏิบัติง าน ทํา ใหHก ระบวนการผลิต เพื่อ ที่จ ะแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ+เ หล็ก รีด เย็น เกิด ความลKา ชHา เกิด ขึ้น สKง ผล
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กระทบตKอตHน ทุน การผลิต ทั้งระบบ จากปXญ หาที่เ กิด ขึ้น ภายในคลังสิน คHา ที่สKงผลกระทบตKอกระบวนการ
ผลิต ทําใหHบริษัทตHองมีตHนทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทําใหHผูHวิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการคลังสินคHาที่
สKง ผลตKอ การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพคลั ง สิ น คH า เพื ่อ ที ่จ ะนํ า ผลการศึก ษาที ่ไ ดHไ ปปรับ ปรุง แกHไ ข และพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคHาในเกิดประสิทธิภาพตKอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการคลังสินคHาของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด
2. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHาของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHาของบริษัท
ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
ความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHาของบริษัท ซีเอส สตีล
โปรดักส+ จํากัด
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา
กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ครั้งนี้ แบKงขอบเขตการวิจัยออกเปMน 4 ดHาน ดังนี้
1. ขอบเขตดHานพื้นที่ โดยผูHวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด เทKานั้น
2. ขอบเขตดHานเนื้อหา การวิจัยเรื่องความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการคลังสินคHา กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด โดยตัวแปรอิสระ ไดHแกK การจัดการ
คลังสินคHา ประกอบดHวย 6 ดHาน คือ (1) การจัดการพื้นที่ (2) ระบบอิเล็กทรอนิกส+ (WMS) (3) ระบบการรับ
สินคHาและสKงออกสินคHา (4) ระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (5) ระบบการควบคุมดHวยสายตา
และ (6) การวางแผนผั งพื้ น ที่ ในคลั ง สิ น คH า สK ว นตั ว แปรตาม ไดH แ กK การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการจั ด การ
คลังสินคHา ประกอบดHวย 2 ดHาน คือ (1) ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ (2) ลดปXญหาการผิดพลาดจาก
การหยิบสินคHา
3. ขอบเขตดHานประชากร ผูHวิจัยไดHกําหนดประชากรและกลุKมตัวอยKาง ประกอบดHวยพนักงาน บริษัท
ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ฝRายคลังสินคHา ฝRายจัดสKง ฝRายผลิตและฝRายตรวจสอบคุณภาพสินคHา รวมทั้งหมด
225 คน
4. ขอบเขตดHานเวลา โดยผูHวิจัยทําการศึกษาตั้งแตK 1 เมษายน–30 กันยายน พ.ศ. 2562 เทKานั้น
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. การจัดการคลังสินคHา (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ+, 2550 อHา งอิงใน วิทยา คาระคํา , 2559 : 16) เปMน
การบริหารคลังสินคHาใหHเปMนไปอยKางมีประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค+ของคลังสินคHาแตKละ
ประเภทที่ไดHกําหนดไวH ลดการสูญเสียอันเกิดจากการดําเนินงานและเพื่อใหHมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการ
บริหารพื้นที่คลังสินคHา ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ (ไชยศ ไชยมั่นคง และ มยุขพันธ+ ไชยมั่นคง, 2556 อHางอิงใน
ธิญาดา ใจใหมครHาม, 2558 : 12 - 14) ประกอบดHวย งานรับสินคHา การตรวจพิสูจน+ทราบ การตรวจแยก
ประเภท งานจัดเก็บสินคHา งานดูแลรักษาสินคHา งานจัดสKงสินคHา การนําออกจากที่เก็บ การจัดสKง และการสKง
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สินคHาผKานคลัง ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินคHาที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะลดตHนทุนคKาใชHจKายในการดําเนิน
กิจกรรมคลังสินคHา ซึ่งประกอบปXจจัยดังตKอไปนี้
1.1 การจัดการพื้นที่ (Tompkins and Smith, 1988 : 542 - 544 อHางอิงใน ประพันธ+ พลาหาญ, 2559 )
1.2 ระบบอิเล็กทรอนิกส+ (WMS) (วิศิษฏ+ วัฒนานุกูล, 2552 : 25 อHางอิงใน วราภรณ+ สารอินมูล. 2558)
1.3 ระบบการรับสินคHาและสKงออกสินคHา ( ไชยยศ ไชยมั่งคง และมยุขพันธ+ ไชยมั่งคง, 2556 อHางอิงใน
อชิระ เมธารัชตกุล, 2557) และ ทัศนี สุทธิรัตน+ (2554 อHางอิงใน วรัญญา สาสมจิตต+. 2559)
1.4 ระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI) (จรินทร+ อาสาทรงธรรม, 2554)
1.5 .ระบบการควบคุมดHวยสายตา (Visual Control) ( พงษ+สวรรค+ นนทศรี, 2558 )
1.6 การวางแผนผังพื้นที่ในคลังสินคHา ( ธนกฤต โชติภาวริศและคณะ 2552 อHางอิงใน ธิญาดา ใจใหมครHาม,
2558 )
2. การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคHาเพื่อเปMนการ
ลดตHนทุนในการผลิต กKอใหHเกิดคามรวดเร็ว แมKนยํา ดHวยการลดความสูญเปลKาในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดHวย
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ ลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา (ทองพันชั่ง พงษ+วารินทร+,
2553 และ จุฑาทิพย+ ลีลาธนาพิพัฒน+, 2561)
3. ความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการศึกษาที่ผKานมามี
ความสัมพันธ+ในเชิงบวก สอดคลHองกับผลการศึกษาของ วรัญญา สาสมจิตต+ (2559) ไดHศึกษาเรื่อง การศึกษา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังวัตถุดิบ พบวKา การจัดวางและแยกประเภทพื้นที่ การจัดวาง
วัตถุดิบ การใชHเทคนิคการเขHากKอนออกกKอน (FIFO) และการควบคุมดHวยการมองเห็น ทําใหHการปฏิบัติงานเกิด
ความรวดเร็วและ ลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ จั ยครั้ งนี้ เปM นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณเพื่ อหาความสั มพั นธ+ ระหวK างการจั ดการ
คลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด
2. ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชHในการศึกษา คือ พนักงานและเจHาหนHาที่ของบริษัท
ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด จํานวนทั้งหมด 225 คน โดยใชHวิธีเก็บตัวอยKางแบบเจาะจง (ขHอมูล ณ วันที่ 30
มีนาคม 2562) สํ าหรับ เครื่องมื อที่ ใชH ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถามเปM นเครื่ องมือ ซึ่ งผูH วิจั ยไดHมีการพั ฒนา
แบบสอบถามที่สรHางขึ้น ดHวยการหาคKา IOC ผKานการตรวจสอบจากผูHเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทKาน โดยคKา IOC ทั้ง
ฉบับเทKากับ 0.90 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น ซึ่งผูHวิจัยไดHนําแบบสอบถามไปทดสอบ
กั บ กลุK ม ทดลองที่ มี ลั ก ษณะคลH า ยคลึ ง กั บ ประชากรที่ ตH อ งการศึ ก ษา จํ า นวน 30 ชุ ด โดยใชH วิ ธี ก ารหาคK า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอบบาค (Cronbach, 1674 : 161) ไดHคKาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทKากับ 0.959 คKาความ
เชื่อมั่นของทั้ง 2 ตัวแปร การจัดการคลังสินคHาเทKากับ 0.893 และการเพิ่มประสิทธิภาพ เทKากับ 0.83 โดย
แบบสอบถามที่ ส รH า งขึ้ น จากการขH อ มู ล จากเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วขH อ ง แบK ง ออกเปM น 4 สK ว น
ประกอบดHวย สKวนที่ 1 ขHอมูลปXจจัยสKวนบุคคล สKวนที่ 2 ปXจจัย การจัดการคลังสิน คHา สKวนที่ 3 ปXจจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา และสKวนที่ 4 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขHอเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมขHอมูล การวิจัยครั้งนี้ผูHวิจัยไดHเก็บรวบรวมขHอมูลจากแบบสอบถาม โดยผูHวิจัยขอ
ความรKวมมือกรอกแบบสอบถามจากกลุKมตัวอยKาง ซึ่งเปMนพนักงานของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ซึ่ง
ผูHวิจัยไดHดําเนิ นการเก็บรวบรวมขHอมูลดHวยตนเอง จากนั้ นนําแบบสอบถามที่เก็ บไดHมาทําการตรวจสอบความ
ถูกตHอง แลHวนํามาวิเคราะห+ขHอมูล เพื่อหาคKาทางสถิติโดยใชHโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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4. การวิเคราะห+ขHอมูลทางสถิติ
สถิติที่ใชHในการวิเคราะห+ ไดHแกK ความถี่ รHอยละ คKาเฉลี่ยและสKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห+
สKวนที่ 1-3 ซึ่งในสKวนที่ 2-3 มีเกณฑ+ในการพิจารณาระดับคKาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ไดHแกK คKาเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับมาก
คKาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึ ง มีความคิดเห็ นอยูK ในระดับปานกลาง คKาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึ ง มี ความ
คิดเห็นอยูKในระดับนHอย คKาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับนHอยที่สุด (ศิริชัย, พงษ+วิชัย
2552 อHางใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558 : 44) และการทดสอบสมมติฐานใชHการวิเคราะห+ หาคKาสหสัมพันธ+
อยKางงKายแบบเพียร+สัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ+ระหวKางการจัดการคลังสินคHากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา
กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ผูHวิจัยขอสรุปผลการศึกษาโดยแยกเปMนประเด็นดังนี้
1.ปXจจัยการจัดการคลังสินคHา สําหรับปXจจัยการจัดการคลังสินคHา โดยภาพรวม มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับ
มากที่สุด (คKาเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณารายดHาน พบวKา ลําดับแรก คือ ดHานระบบอิเล็กทรอนิคส+ (ระบบ WMS )
(คKาเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ ดHานระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI) (คKาเฉลี่ย 4.29)
ดHานการจัดการพื้นที่ (คKาเฉลี่ย 4.28) ดHานระบบการควบคุมดHวยสายตา (คKาเฉลี่ย 4.25) ดHานระบบการรับสินคHา
และสKงออกของสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.24) และลําดับสุดทHาย คือ ดHานการวางแผนผังพื้นที่ในคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย
4.20) ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห+ในรายละเอียดของในแตKละดHานสามารถสรุปไดHดังนี้
1.1 ดHานการจัดการพื้นที่ ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ยอยูKที่ 4.33 เมื่อพิจารณาจําแนก
รายดHานพบวKา ลําดับแรก คือ การจัดการพื้นที่ภายในคลังสินคHา โดยการจัดเก็บสินคHา พิจารณาตามพื้นที่ที่วKางใน
คลังสินคHามีความสะดวกในการนําเขHาสินคHาและบันทึกขHอมูล มีผลตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.34)
รองลงมา คือ การจัดเก็บแบบแบKงเขตเปMนการจัดเก็บกลุKมสินคHาเพื่อความสามารถในการหมุนเวียนสินคHา (คKาเฉลี่ย
4.32) และลําดับสุดทHาย คือ สKวนการจัดเก็บสินคHาแบบกําหนดตําแหนKงโดยแยกประเภทของสินคHาแตKละรายการ
สามารถลดการใชHพื้นที่ในการจัดเก็บสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ
1.2 ดHานระบบอิเล็กทรอนิคส+ (ระบบ WMS) ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ยอยูKที่ 4.33
เมื่อพิจารณาจําแนกรายดHานพบวKา ลําดับแรก คือ ระบบอิเล็กทรอนิคส+ (ระบบ WMS) สามารถควบคุมการรับ
สินคHา การจัดเก็บ การกระจาย ไดHแมKนยํา ถูกตHอง มีผลตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.37) รองลงมา
คือ ระบบอิเล็กทรอนิคส+ (ระบบ WMS) สามารถตรวจสอบสินคHาคงเหลือไดHแมKนยํา ถูกตHอง (คKาเฉลี่ย 4.36)
และลําดับสุดทHาย คือ ระบบWMS สามารถกระจายสินคHาไดHสะดวก รวดเร็ว ถูกตHอง แมKนยําโดยการสแกน
ขHอมูลบนตัวสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.28) ตามลําดับ
1.3 ดHานระบบการรับสินคHาและสKงออกของสินคHา ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ยอยูKที่
4.24 เมื่อพิจารณาจําแนกรายดHานพบวKา ลําดับแรก คือ ระบบการรับสินคHาและสKงออกของสินคHา การจัดจุดรับ
และสKงสินคHา ทําใหHการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว มีผลตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.31) รองลงมา
คือ การจัดทําปsายชี้บKงบอกชื่อลูกคHา จํานวน ปริมาณ ที่ชัดเจน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (คKาเฉลี่ย 4.27)
และลําดับสุดทHาย คือ การตรวจสภาพสินคHาโดยตรวจสภาพทั้งภายในและภายนอกหีบหKอ ควบคุมความเสียหาย
จากการรับเขHาสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.18) ตามลําดับ
1.4 ดHานระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI) ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด
คK า เฉลี่ ย อยูK ที่ 4.29 เมื่ อพิ จารณาจํ าแนกรายดH า นพบวK า ลํ าดั บแรก คื อ ระบบการแลกเปลี่ ย นขH อ มู ล ทาง
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อิเลคทรอนิคส+ (EDI) สามารถเชื่อมตKอขHอมูลระหวKางผูHซื้อกับผูHขาย ซึ่งสามารถทําใหHฝRายคลังสินคHาไดHทราบขHอมูล
การซื้อขาย การสKงมอบสินคHาที่แมKนยํา มีผลตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ ระบบ EDI
สามารถเชื่อมตKอขHอมูลระหวKางฝRายในองค+กร ซึ่งสามารถทําใหHฝRายคลังสินคHาไดHทราบขHอมูลการซื้อขาย การสKง
มอบสินคHาที่แมKนยํา (คKาเฉลี่ย 4.31) และสําดับสุดทHาย คือ ระบบ EDI สามารถชKวยวางแผนดHานการรับและ
กระจายสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.25) ตามลําดับ
1.5 ดHานระบบการควบคุมดHวยสายตา (Visual Control) ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ย
อยูKที่ 4.25 เมื่อพิจารณาจําแนกรายดHานพบวKา ลําดับแรก คือ ระบบ Visual Control เปMนระบบควบคุมการ
ปฏิบัติงานดHวยการมองเห็น ทําใหHพนักงานสามารถเขHาใจขั้นตอนการปฏิบัติงานไดHชัดเจน มีผลตKอประสิทธิภาพ
คลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ ระบบ Visual Control โดยการใชHปsายเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักร เชKน
ขีดบอกระดับสูงสุด-ต่ําสุดของน้ํามันเครื่อง ทําใหHเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (คKาเฉลี่ย 4.27) และสําดับ
สุดทHาย คือ ระบบ Visual Control โดยการใชHปsายบอกประเภทสินคHาตKาง ๆ เชKน ขนาด ความหนา เปMนตHน ทําใหHเกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (คKาเฉลี่ย 4.23) ตามลําดับ
1.6 ดHานการวางแผนผังพื้นที่ในคลังสินคHา ภาพรวมอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ยอยูKที่ 4.20
เมื่อพิจารณาจําแนกรายดHานพบวKา ลําดับแรก คือ การวางแผนผังพื้นที่ในคลังสินคHาจุดรับสินคHาจุดกระจายสินคHาที่
มีความเดKนชัด ทําใหHสะดวกตKอการรับ-สKงสินคHา มีผลตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ การ
วางระบบเสHนจราจรภายในคลังสินคHา ทําใหHการเคลื่อนยHายสินคHา สะดวกและรวดเร็ว (คKาเฉลี่ย 4.22) และลําดับ
สุดทHายคือ การจัดชKองปsายบอกชKองเสHนทาง จุดรับ – สKงสินคHาที่มีความชัดเจน เดKนชัด ทําใหHการรับ-สKงสินคHาเกิด
ความรวดเร็ว (คKาเฉลี่ย 4.09) ตามลําดับ
2. ปXจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา สําหรับปXจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคHา ภาพรวมมี
คKาเฉลี่ยอยูKระดับมากที่สุด (คKาเฉลี่ย 4.23) เมื่อพิจารณารายดHาน พบวKา ลําดับแรก คือ ดHานความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน (คKา เฉลี่ย 4.23) รองลงมา คือ ดHานลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา (คK าเฉลี่ย 4.23)
ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะห+ในรายละเอียดในแตKละดHานสามารถสรุปไดHดังนี้
2.1 ดHานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน พบวKา การนําระบบ EDI มาใชHในการบริหารจัดการ
คลังสินคHาทําใหHเกิดความรวดเร็วในปฏิบัติงาน เชKน การรับรูHขHอมูลจํานวนวัตถุดิบที่จะเขHาสูKคลังสินคHา เปMนตHน มีผล
ตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.29) รองลงมา คือ การจัดพื้นที่คลังสินคHาดHวยระบบโซนนิ่งโดยแยกประเภท
เชKน ชนิด ขนาด เปMนตHน ทําใหHการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว (คKาเฉลี่ย 4.24) และลําดับสุดทHาย คือ การจัดผัง
พื้นที่คลังสินคHา เชKน ระบบการจราจร การจัดโซนของสินคHา เปMนตHน ทําใหHการปฏิบัติงานคลังสินคHนเกิดความถูกตHอง
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีผลตKอประสิทธิภาพคลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ
2.2 ดHานลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา พบวKา การจัดผังพื้นที่คลังสินคHา เชKน ระบบ
จราจร ตํ าแหนKงที่วางของสินคHา เปMนตH น ทําใหHลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHามีผลตKอประสิทธิภาพ
คลังสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.27) รองลงมา คือ การจัดระบบโซนนิ่งในคลังสินคHา เชKน การแยกประเภท ขนาดของสินคHา
เปMนตHน ชKวยลดขHอผิดพลาดจากปXญหาการหยิบสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.27) และลําดับสุดทHาย คือ ระบบ EDI เปMนการ
เชื่อมตKอขHอมูลระหวKางผูHซื้อกับผูHขาย เชKน ขHอมูลสั่งสินคHา ขHอมูลสKงสินคHา เปMนตHน ลดปXญหาการผิดพลาดจากการ
หยิบสินคHา (คKาเฉลี่ย 4.15) ตามลําดับ
3. การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบปX จจัยที่ มีความสัมพันธ+ตK อการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจั ดการ
คลังสินคHา ของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด พบวKา ดHานระบบการรับสินคHาและสKงออกของสินคHา ดHานระบบ
การแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI) และดHานระบบการควบคุมดHวยสายตา มีความสัมพันธ+ตKอการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา มีความสัมพันธ+อยูKในระดับสูงมาก สKวนดHานการจัดการพื้น ดHานระบบ
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ คส+ (ระบบ WMS)และดH า นการวางแผนผั ง พื้ น ที่ ในคลั งสิ น คH า มี ค วามสั ม พั น ธ+ ตK อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา มีความสัมพันธ+อยูKในระดับสูง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 สรุปความสัมพันธ+ปXจจัยที่มีความสัมพันธ+ตKอการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา ของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด
การจัดการคลังสินคHา
การจัดการพื้นที่
ระบบอิเล็กทรอนิกส+ (WMS)
ระบบการรับสินคHาและสKงออกสินคHา
ระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI)
ระบบการควบคุมดHวยสายตา(Visual Control
การวางแผนผังพื้นที่ในคลังสินคHา
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ภาพรวมการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการคลังสินคHา
r
ความสัมพันธ+
0.560*
สูง
0.634*
สูง
0.732*
สูงมาก
0.740*
สูงมาก
0.706*
สูงมาก
0.673*
สูง

ความรวดเร็วในการปฏิบัติ
r
0.509*
0.573*
0.682*
0.684*
0.632*
0.613*

ลดปXญหาการผิดพลาดจากการ
หยิบสินคHา
ความสัมพันธ+
r
ความสัมพันธ+
สูง
0.527*
สูง
สูง
0.599*
สูง
สูง
0.672*
สูง
สูง
0.720*
สูงมาก
สูง
0.673*
สูง
สูง
0.613*
สูง
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อภิปรายผล
1. ผูHตอบแบบสอบถาม สKวนใหญKเปMนเพศชายมากกวKาเพศหญิง มีอายุอยูKระหวKาง 30–39 ปu สKวนใหญK
จะเปMนพนักงานในระดับปฏิบัติงาน มีอายุการปฏิบัติงานในบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด ระหวKาง 1-5 ปu
และปฏิบัติงานอยูKในฝRายผลิต
2. ปXจจัยการจัดการคลังสินคHาของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ จํากัด โดยภาพรวม อยูKในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายดHาน พบวKา ดHานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ระบบอิเล็กทรอนิคส+ (ระบบ WMS) ดHานระบบ
การแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ (EDI) ดHานการจัดการพื้นที่ ดHานระบบการควบคุมดHวยสายตา ดHานระบบ
การรั บสิ นคH าและสK งออกของสิ นคH า และดH า นสุ ด ทH า ย คื อ การวางแผนผั งพื้ นที่ ในคลั งสิ นคH า ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง
สอดคลHองกับงานวิจัยของสายชล พึ่งจีน (2559) ไดHศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางในการนําระบบ WMS มาใชH
ในการบริหารการจัดการคลังสินคHา กรณีศึกษา บริษัท เบ็นไมเยอร+ เคมีคอลส+ (ที) จํากัด ผลการศึกษา พบวKา
ระบบ WMS ยังชKวยการจัดการคลังสินคHาในเรื่องการบันทึกการรับ-จKายวัตถุดิบออกจากคลังสินคHาไดHสะดวก
รวดเร็ว แมKนยํา ชKวยใหHสามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แลHวยังสอดคลHองกับผลการศึกษา
ของธิญาดา ใจใหมครHาม (2558) ไดHทําการศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคHา กรณีศึกษา
คลังสินคHา 2 ราษฎร+บูรณะ พบวKา การออกแบบแผนผัง คลังสินคHาใหมKดHวยวิธีการจัดเก็บเปMนโซนตาม ABC จะ
ทําการแบKงตามประเภทสินคHาที่ทําการจัดเก็บ กKอนเพื่อใหHงKายตKอการจัดวางแผนผังโดยจะทําการแบKงประเภท
สินคHา ABC ทีละกลุKมสินคHา เพื่อใหHการจัดวางตําแหนKงสินคHามีความเหมาะสมกับขนาดของคลังสินคHาและงKาย
ตKอการเบิกจKายสินคHา
3.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHาของบริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส+ โดยภาพรวมอยูKใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดHาน พบวKา ดHานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดHานความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาดHาน ลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของ
กนกรั ชต+ ทรั พย+ ไหลมา (2559) ที่ ไดH ทําวิ จั ยเรื่ องการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตและคลั งสิ นคH า
กรณีศึกษา บริษัทไอดี โมเบล จํากัด โดยพบวKา การจัดกลุKมวัตถุดิบตามมูลคKาการขายตKอปuและกําหนดรหัสเพื่อ
แยกประเภทของวัตถุดิบรวมถึงออกแบบชั้นวางสินคHารKวมกับการทํา Stock Card ในบริเวณพื้นที่วางสินคHาแตK
ละแผนกเพื่อควบคุมการเขHา–ออกของวัตถุดิบและจัดทําแบบฟอร+มการบันทึกขHอมูลการเบิกใชHวัสดุ เพื่อสรHาง
เปMนฐานขHอมูลและควบคุมการเบิกใชHวัสดุ สKงผลใหHการผลิตมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมผลิตไดHวันละ 79 ตัว
เพิ่มขึ้นเปMน 113 ตัว สKงผลทําใหHการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว
3. ปXจจัยที่มีความสัมพันธ+ตKอการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHาของบริษัท ซีเอส สตีล โปร
ดักส+ จํากัด พบวKา มีความสัมพันธ+ตKอการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคHา ทั้งในดHานความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและดHานลดปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปMนไป
ตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของ มาลินี บุตรดี (2557) ที่ศึกษาเรื่องการประยุกต+ใชHระบบการ
แลกเปลี่ ยนขHอมู ลอิเ ล็กทรอนิกส+ ในระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิจ ขององค+กรโดยรวม กรณีศึกษา
บริษัท มาลินี (ประเทศไทย) จํากัด พบวKา การนําระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลทางอิเลคทรอนิคส+ มาใชHในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบขHอมูลดHานเวลาการรับสินคHากKอนใชHระบบ ใชHเวลา130 นาที หลังการประยุกต+ใชH
ระบบการแลกเปลี่ยนขHอมูลอิเล็กทรอนิกส+ ใชHเวลา 105 นาที ซึ่งสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานไดHมากถึง
25 นาที ทําใหHเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและลดชKวยปXญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินคHา
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ขอเสนอแนะ
ขHอเสนอแนะที่ไดHจากการศึกษาในครั้งนี้
1. ดHานการจัดการพื้นที่ ควรมีการจัดวางสินคHาที่มีการหมุนเวียนเร็วไวHบริเวณใกลHประตูทางเขHาออกหรือ
แยกพื้นที่ไวHเฉพาะ สKวนสินคHาที่มีการหมุนเวียนชHาควรมีการจัดวKางไวHภายใน เพื่อใหHสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานเบิกจKายและขนยHายสินคHา
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