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บทคัดย(อ 

 ตามที่บริษัท ดูโฮม จำกัด ( มหาชน ) ได2มีรูปแบบชั้นวางแบบเดิม ซึ่งเปIนชั้นวางที่ไม=เพียงพอต=อ

การวางสินค2าหน2าขายและการจัดเก็บ ดังนั้นเราจึงศึกษาค2นคว2าหาวิธีการปรับเปลี่ยนชั้นวางให2มีความ

เพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ  

 ผู2จัดทำโครงการจึงได2แก2ไขปsญหาที่เกิดขึ้นและวางแผนด2านการจัดเก็บสินค2าให2เหมาะสมกับพื้นที่

และทำการสร2างตำแหน=งของสินค2า ทางเราจึงได2ทำการจัดประเภทสินค2าและจัดวางสินค2าให2มีระเบียบ

มากขึ้น  

  ผลจากการศึกษา เรื่อง การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อหน2าขายและการจัดเก็บ

เปIนระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต= เดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธV พบว=าการแก2ไขปsญหาเรื่องพื้นที่ไม=

เพียงพอโดยใช2พาโนแกรมในการปรับชั้นวางสินค2านั้นประสบความสำเร็จไปได2ด2วยด ี
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ด2วยความอณุเคราะหVอย=างยิ่งจาก อาจารยVสุภาวดี กัญญาภู ที่เสียสละเวลามาเปIนอาจารยVที่ปรึกษาใน

การตรวจสอบ และเสนอความคิดเห็นอันมีคุณค=า ตลอดจนแก2ไขข2อบกพร=องต=าง ๆ ตลอดเวลาที่ทำงาน

การศึกษาเฉพาะส=วนบุคคลฉบับนี้ให2มีความสมบูรณVยิ่งขึ้น ผู2ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย=างสูงไว2 ณ 

โอกาสนี้ด2วย  

 ขอขอบพระคุณ ผู2บริหาร หัวหน2างาน พนักงาน ที่ให2ความร=วมมือในการให2ข2อมูลต=าง ๆ เพื่อ

นำมาเปIนข2อมูลในการศึกษาครั้งนี้  

 สุดท2ายนี้คณะผู2จัดทำขอขอบพระคุณอย=างมากสำหรับครอบครัวข2าพเจ2าที่คอยให2กำลังใจเสมอมา 

รวมทั้งคอยสนับสนุนในด2านการศึกษาแก=ข2าพเจ2าอยู=เสมอ รวมถึงเพื่อน ๆ ของข2าพเจ2าที่ช=วยออกความ

คิดเห็น เสนอแนะบางอย=างสำหรับการจัดทำโครงงานฉบับนี้  
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บทที ่1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป5นมาและความสำคัญ  

ปsจจุบัน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เปIนหนึ่งในผู2นำในธุรกิจค2าปลีก ค2าส=ง และให2บริการด2าน

วัสดุก=อสร2างและอุปกรณVตกแต=งบ2านแบบครบวงจร ภายใต2แนวคิดการดาเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี...ที่ดู

โฮม” โดยมุ=งเน2นการนำเสนอสินค2าด2านวัสดุก=อสร2างและอุปกรณVตกแต=งบ2านที่ครบถ2วน หลากหลาย 

คุณภาพดี ราคาถูก และให2บริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย=าง

ต=อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการ

ขยายตัวของสังคมเมือง  

เนื่องจาก บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีชั้น Top Stock ไว2สำหรับเก็บสินค2าและเติมหน2าขาย 

ซึ่งขนาดของชั้น Top Stock มีขนาดความกว2างไม=เท=ากัน แบ=งตามลักษณะและประเภทของสินค2า แต=

สินค2าที่ขายดีหรือสินค2าที่ได2รับความนิยมในกลุ=มของลูกค2าไม=ได2แบ=งตามขนาดของสินค2าและชั้นวาง จึง

ทำให2สินค2าที่ขายดีบางชนิดมีชั้นวางที่แคบเพราะเปIนสินค2าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทำให2ไม=เพียงพอต=อ

การจัดเก็บและการขาย ในการสั่งซื้อนั้นไม=สามารถสั่งได2ทีละมาก ๆ เพราะมีปsญหาในเรื่องของการ

จัดเก็บของชั้น Top Stock ทำให2ต2องสั่งสินค2าได2ในจำนวนที่จำกัด และในการสั่งซื้อสินค2าต2องรอสินค2า

เปIนเวลานานจึงไม=สามารถตอบสนองความต2องการของกลุ=มลูกค2าได2ทันท=วงท ี 

ทางคณะผู2จัดทำจึงได2เล็งเห็นถึงข2อผิดพลาด และได2ทำการหาแนวทางการแก2ไขปsญหาดังนี้ 

เพื่อให2สินค2ามีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บบนชั้นวาง จึงทำการปรับและเพิ่มชั้นวางของ

สินค2าให2มีขนาดเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ  

 

1.2 วัตถุประสงคA  

1.2.1 เพื่อจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ 

1.2.2 เพื่อให2มีสินค2าที่สามารถตอบสนองความต2องการของลูกค2าได2ทันท=วงท ี 

1.2.3 เพื่อเพิ่มยอดขายให2กับบริษัทได2มากขึ้น เนื่องจากมีสินค2าที่เพียงพอต=อการขายและการ

จัดเก็บ  
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1.3 คำนิยามศัพทAเฉพาะ  

1.3.1 Shelves คือ ชั้นวางของที่สามารถปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย2ายได2  

1.3.2 Top Stock คือ ชั้นเก็บสินค2าบนหน2าขาย  

1.3.3 Rack คือ ชั้นวางที่ใช2กันอย=างแพร=หลายที่สุด เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค2าที่จัดวางบนพา

เลท  

1.3.4 Pallet คือ ฐานวางสินค2าที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม สามารถรวบรวมสินค2าให2อยู=ที่เดียวกันได2 

1.3.5 planogram คือ แผนภาพหรือแบบจำลองที่ระบุตำแหน=งวางขายผลิตภัณฑVค2าปลีกบนชั้น

วางของ เพื่อทำยอดขายให2ได2สูงที่สุด แพลนโนแกรมจึงช=วยในการควบคุมแผนผังของร2านค2าปลีก 

1.3.6 Handheld Computer คือ คอมพิวเตอรVพกพาที่ใช2งานในธุรกิจค2าปลีก คลังสินค2า ศูนยV

กระจายสินค2า และการบริการด2านอื่น ๆ สามารถนำไปใช2ในการจัดการข2อมูลประจำวัน ขนส=งสินค2า 

ขายสินค2า อ=านบารVโค2ด หาตำแหน=งสินค2า และเช็คสต�อกฯลฯ 

1.3.7 ตำแหน=งจัดเก็บสินค2า คือ ตำแหน=งที ่ใช2จัดเก็บสินค2าแบ=งออกเปIนสองตำแหน=ง คือ 

ตำแหน=ง N และตำแหน=ง T 

1.3.7.1 ตำแหน=ง N คือ ตำแหน=งหน2าขายสินค2า 

1.3.7.2 ตำแหน=ง T คือ ตำแหน=งจัดเก็บสินค2าหน2าบนขาย 

1.3.8 การจัดการสต�อก คือ การระบุตำแหน=ง ปริมาณ และสถานะของสินค2า รวมถึงการจัดการ

ปsจจัยต=าง ๆ เช=น รายการสินค2า ปริมาณสินค2าตามข2อมูลจริง และข2อมูลในบัญช ี

1.3.9 หน2าเบยV คือ หน2าขายหรือจุดที่วางสินค2าขายดี  

1.3.10 ฮุกหรือลวดแขวน คือ ที่แขวนขายสินค2า ใช2เพื่อการโชวVสินค2า แสดงสินค2า และขายสินค2า  

1.3.11 ตะแกรงกั้นหน2าขาย คือ ตะแกรงที่ใช2กั้นหน2าขาย และกั้นสินค2าเพื่อแยกประเภทสินค2า 

1.3.12 กันตก คือ ซี่ลวดเหล็ก ที่นำมากั้นตรงปลายแผ=นทั้งแผ=นฐานและแผ=นชั้น เพื่อกันสินค2าตก 

1.3.13 ชั้นโชวVสินค2า คือ ชั้นวางสินค2า เพื่อการโชวVสินค2ามากกว=าการจำหน=าย 
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1.4 ขอบเขตของโครงงาน  

1.4.1 ขอบเขตด2านเนื้อหา 

          1.4.1.1 ศึกษาขนาดความกว2างและความยาวของชั้นวางสินค2าตามมาตรฐานของชั้นวาง

สินค2าทั่วไป 

1.4.1.2 ใช2 Microsoft Excel ในการกรอกบันทึกข2อมูล   

1.4.2 ขอบเขตด2านระยะเวลา  

1.4.2.1 ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2564  

1.4.3 ขอบเขตด2านสถานที่  

1.4.3.1 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน   

 

1.5 ประโยชนAที่คาดว(าจะไดNรับ  

1.5.1 ด2านผู2ประกอบการ 

1.5.1.1 สามารถจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ 

1.5.2 ด2านหน=วยงานภาครัฐ 

1.5.2.1 สามารถนำไปเปIนนโยบายในการวางแผน แก2ไข และปรับปรุงมาตรฐานของชั้น

วางสินค2าและชั้นจัดเก็บสินค2าให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ เพื่อเพิ่มยอดขายให2กับธุรกิจ

ค2าปลีก 

1.5.3 ด2านสถาบันการศึกษา 

1.5.3.1 สามารถนำความรู2ไปใช2เปIนสื่อการเรียนการสอนในเรื่อง การวางแผนการจัดการ

คลังสินค2าและการจัดระบบการสั่งซื้อสินค2าให2มีความเพียงพอต=อพื้นที่ที่ใช2ในการขายและการจัดเก็บ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

	

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขNอง 

 

โครงงานเรื่อง “การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ” ผู2วิจัย

ได2ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต=าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง เพื่อเปIนแนวทางในการศึกษาวิจัย 

ดังนี ้

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและตำราที่เกี่ยวขNอง 

2.1.1 ที่มาของแนวคิดการจัดเก็บสินค2า  

2.1.2 แนวคิดการวางแผนผังบริเวณคลังสินค2า (Warehouse Layout Planning) 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับปsจจัยพิจารณาการวางแผนการจัดเก็บสินค2า 

2.1.4 แนวคิดการจัดเก็บสินค2า 

2.1.5 แนวคิดการวิเคราะหVจัดกลุ=มด2วยระบบ ABC (ABC Analysis) 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวขNอง 

2.2.1 รายงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค2าและวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท 

AA Steel (ประเทศไทย) จำกัด (ณัฐพล กำจรจิระพันธV, 2556) 

2.2.2 รายงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกิจกรรมด2านการจัดเก็บสินค2าและกิจกรรมทางการขาย

สินค2า ธุรกิจค2าปลีก สังฆภัณฑV กรณีศึกษา: ร2านถุงเงิน (นางสาววยาภรณV แต2ชูวงศV, 2558) 

2.2.3 รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค2าและการบริหารพื้นที่ขายที่หน2า

ร2าน กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด (หฤทัย สุขสุแพทยV, 2558) 

2.2.4 รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบผังการจัดเก็บสินค2า สำหรับคลังสินค2า บริษัท ABC 

จำกัด (วิทยา คาระคำ, 2559)  

2.2.5 รายงานวิจัยเรื่อง การวางผังคลังสินค2าสำเร็จรูปด2วยเทคนิค ABC ANALYSIS กรณีศึกษา 

บริษัท AAA จำกัด (วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร, 2560) 

 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและตำราที่เกี่ยวขNอง 

ผู2วิจัยได2รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่อง การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มี

ความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ สรุปได2 5 ข2อ ดังนี ้

2.1.1 ที่มาของแนวคิดการจัดเก็บสินค2า 

James และ Jerry (1998) ได2กล=าวไว2ว=า การจัดเก็บสินค2า คือ การจัดระเบียบ การจัดวางสินค2า

ไว2ในสินค2าคงคลังเพื่อให2สินค2าพร2อมสำหรับกระบวนการผลิต หรือเพื่อจำหน=ายสินค2าให2กับลูกค2าได2

สะดวกรวดเร็ว เมื่อเรามีพื้นที่จัดเก็บสินค2าที่ดีนั้นสามารถช=วยลดเวลาและแรงงานเพื่อช=วยประหยัด

ค=าใช2จ=ายในการดำเนินงาน และได2กล=าวไว2ในเรื่อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ=ง

รูปแบบในการจัดเก็บสินค2านั้นออกเปIน 6 แนวคิด ดังนี ้

2.1.1.1 ระบบการจัดเก็บสินค2าโดยไร2รูปแบบ (Informal System) 

เปIนรูปแบบการจัดเก็บสินค2าที่ไม=มีการบันทึกตำแหน=งการจัดเก็บสินค2าเข2าไว2ในระบบ 

และสินค2าทุกชนิดสามารถจัดเก็บสินค2าไว2ตำแหน=งใดก็ได2ในคลังสินค2า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

คลังสินค2านั้นจะเปIนผู2ที่รู 2ตำแหน=งในการจัดเก็บสินค2ารวมทั้งจำนวนที่จัดเก็บสินค2า ซึ่งจะเห็นได2ว=า

รูปแบบการจัดเก็บสินค2านี้เหมาะสำหรับคลังสินค2าที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนสินค2าหรือ SKU น2อย และมี

จำนวนตำแหน=งที่จัดเก็บสินค2าที่น2อยด2วย 

2.1.1.2 ระบบจัดเก็บสินค2าโดยกำหนดตำแหน=งตายตัว  

แนวความคิดในการจัดเก็บสินค2ารูปแบบนี้เปIนแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล=าวคือ สินค2าทุก

ชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีตำแหน=งจัดเก็บสินค2าที่กำหนดไว2ตายตัวอยู=แล2ว ซึ่งการจัดเก็บสินค2ารูปแบบนี้

เหมาะสำหรับคลังสินค2าที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม=มากและมีจำนวนสินค2าหรือ

จำนวน SKU ที่จัดเก็บสินค2าน2อยด2วย โดยจากการศึกษาพบว=า แนวคิดการจัดเก็บสินค2านี้จะมีข2อจำกัด

หากเกิดกรณีที่สินค2านั้นมีการสั่งซื้อเข2ามาทีละมาก ๆ จนเกินจำนวน location ที่กำหนดไว2ของสินค2า

ชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค2าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข2ามาน2อยในช=วงเวลานั้น จะทำให2เกิดพื้นที่ที่เตรียมไว2

สำหรับสินค2าชนิดนั้นว=าง ซึ่งไม=เปIนการใช2ประโยชนVของพื้นที่ในการจัดเก็บสินค2าที่ด ี

2.1.1.3 ระบบการจัดเก็บสินค2าโดยจัดเรียงตามรหัสสินค2ารูปแบบ  

การจัดเก็บสินค2าโดยใช2รหัสสินค2า มีแนวคิดใกล2เคียงกับการจัดเก็บสินค2าแบบกำหนด

ตำแหน=งตายตัว โดยข2อแตกต=างนั้นจะอยู=ที่การเก็บแบบใช2รหัสสินค2า นั้นจะมีลำดับการจัดเก็บเรียงกัน 

เช=น รหัสสินค2าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บสินค2าก=อนรหัสสินค2าหมายเลข B123 เปIนต2น ซึ่งการ

จัดเก็บสินค2าแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต2องการส=งเข2า และนำออกของรหัสสินค2าที่มีจำนวนคงที่

เนื่องจากมีการกำหนดตำแหน=งการจัดเก็บสินค2าไว2แล2ว ในการจัดเก็บสินค2าแบบใช2รหัสสินค2านี้ จะทำให2

พนักงานรู2ตำแหน=งของสินค2าได2ง=าย 
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2.1.1.4 ระบบการจัดเก็บสินค2าตามประเภทของสินค2า  

เปIนรูปแบบการจัดเก็บสินค2าตามประเภทของสินค2าหรือประเภทสินค2า โดยมีการจัด

ตำแหน=งการวางคล2ายกับร2านค2าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวางสินค2าในกลุ=มเดียวกัน

หรือประเภทเดียวกันไว2 ตำแหน=งที ่ใกล2กัน ซึ ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค2าแบบนี ้จัดอยู =ในแบบ 

combination system ซึ่งจะช=วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค2าคือมีการเน2นเรื่องการใช2

งานพื้นที่จัดเก็บสินค2ามากขึ้น และยังง=ายต=อพนักงาน pick สินค2าในการทราบถึงตำแหน=งของสินค2า 

2.1.1.5 ระบบการจัดเก็บสินค2าที่ไม=ได2กำหนดตำแหน=งตายตัว  

เปIนการจัดเก็บสินค2าที่ไม=ได2กำหนดตำแหน=งตายตัว ทำให2สินค2าแต=ละชนิดสามารถถูก

จัดเก็บสินค2าไว2ในตำแหน=งใดก็ได2ในคลังสินค2า แต=รูปแบบการจัดเก็บสินค2าแบบนี้จำเปIนต2องมีระบบ

สารสนเทศในการจัดเก็บสินค2าและติดตามข2อมูลของสินค2าว=าจัดเก็บสินค2าอยู=ในตำแหน=งใดโดยต2องมี

การปรับปรุงข2อมูลอยู=ตลอดเวลาด2วย ซึ่งในการจัดเก็บสินค2าแบบนี้จะเปIนรูปแบบที่ใช2พื้นที่จัดเก็บอย=าง

คุ2มค=าเพิ่มการใช2งานพื้นที่จัดเก็บสินค2าและเปIนระบบที่ถือว=ามีความยืดหยุ=นสูง เหมาะกับคลังสินค2าทุก

ขนาด 

2.1.1.6 ระบบการจัดเก็บสินค2าแบบผสม (Combination System)  

เปIนรูปแบบการจัดเก็บสินค2าที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บสินค2าในข2างต2น 

โดยตำแหน=งในการจัดเก็บสินค2านั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข2อจำกัดของสินค2าชนิดนั้น ๆ เช=น 

หากคลังสินค2านั้นมีสินค2าที่เปIนวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต=าง ๆ รวมอยู=กับสินค2าอาหาร จึงควรแยกการ

จัดเก็บสินค2าอันตราย และสินค2าเคมีดังกล=าวให2อยู=ห=างจากสินค2าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เปIนต2น 

 

2.1.2 แนวคิดการวางแผนผังบริเวณคลังสินค2า (Warehouse Layout Planning)  

ชุมพล มณฑาทิพยVกุล (2557 : 15) การวางผังคลังสินค2าต2องคำนึงองคVประกอบหลายด2าน 

นอกเหนือจากรูปแบบและรูปร=างของอุปกรณVต=าง ๆ และชั้นวางแล2วยังต2องคำนึงถึงองคVประกอบที่

สำคัญดังต=อไปนี้   

2.1.2.1 ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช2พื้นที่ภายในคลังสินค2า  

2.1.2.2 กระบวนการเคลื่อนย2ายสินค2าภายในพื้นที่ตัดเก็บควรต2องมีประสิทธิภาพโดยมี 

ระยะทางโดยรวมต่ำที่สุด 

2.1.2.3 ลดค=าใช2จ=ายการดำเนินการและค=าใช2จ=ายประเภทการจัดเก็บตามความเหมาะสม  

2.1.2.4 ลดการบริหารและกิจกรรมที่ไม=จำเปIนภายในคลังสินค2าออก 

2.1.2.5 ให2มีความยืดหยุ=นในการจัดเก็บและกระจายสินค2าหลักการวางผังคลังสินค2าที่

สำคัญคือ ของอุปกรณVต=าง ๆ และชั้นวางแล2วยังต2องคำนึงถึงองคVประกอบที่สำคญัดังต=อไปนี้  
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2.1.2.5.1 ควรมีเส2นทางการทำงานเปIนเส2นตรง ซึ่งจะสามารถทำให2สินค2าต=าง ๆ มี

การเคลื่อนที่ไปในทิศทางเปIนเส2นตรง ทำให2ง=ายต=อระบบขนถ=ายหรือเคลื่อนย2ายสินค2า 

2.1.2.5.2 ควรให2มีความยืดหยุ=นพอสมควรแต=ต2องไม=ยืดหยุ=นมากจนเกินไป จนทำ

ให2ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

2.1.2.5.3 การกำหนดจุดรับ-จุดส=งสินค2าที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปIนจุดเดียวกันหรือใกล2

กันก็ได2 แต=ควรเลือกให2เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คำนายอภิปรัชญาสกุล มีวิธีการวาง

แผนผังบริเวณคลังสินค2า มี 2 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต=อไปนี ้

2.1.2.5.3.1 การสร2างทางเลือกของผังบริเวณคลังสินค2าเปIนทั้งศาสตรVและ

ศิลปะซึ่งขึ้นอยู=กับทักษะของผู2วางแผนและผู2ออกแบบ คือ เปIนผู2ที่สามารถนำวัตถุประสงคVทุกข2อที่ส=งผล

ดีเข2ามาร=วมในการวางแผนเพื่อกำหนดแผนผังบริเวณคลังสินค2า และสร2างแบบจำลองเพื่อแทนการใช2

พื้นที่ เครื่องจักร อุปกรณVและพนักงาน เพื่อให2การวางแผนผังนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด กล=าวคือ สามารถ

รองรับการไหลของสินค2าที่ผ=านเข2าและออกจากคลังสินค2าได2อย=างมีประสิทธิผล โดยขั้นตอนในการสร2าง

ทางเลือกในการวางผังบริเวณคลังสินค2า มีขั้นตอนดังต=อไปนี ้

2.1.2.5.3.1.1 หาตำแหน=งที่เปIนจุดที่เปIนอุปสรรคตายตัว ซึ่งมองจุดที่

เปIนอุปสรรคที่ไม=สามารถเปลี่ยนแปลงได2 เช=น เสา บันได ช=องลิฟทVห2องน้ำระบบควบคุมสปริงเกอรV 

อุปกรณVทำความร2อนและระบบปรับอากาศ นอกจากนั้นยังต2องพิจารณากฎหมายควบคุมอาคารและผัง

เมือง เช=น ความสูงของอาคาร พื้นที่ว=างรอบอาคารในประเทศไทย อาคารคลังสินค2าที่มีขนาดเกิน 500 

ตารางเมตร ต2องมีพื้นที่ว=างรอบอาคาร 5 เมตร 2 ด2าน และ 10 เมตร 2 ด2าน ถ2าน2อยกว=า 500 ตาราง

เมตร ต2องมีพื้นที่ว=างอาคาร 3 เมตร 2 ด2าน และ 6 เมตร 2 ด2าน รวมถึงพิจารณากฎหมายผังเมืองด2วย 

2.1.2.5.3.1.2 กำหนดตำแหน=งที่รับและจัดส=งสินค2า ซึ่งมีความสำคัญ

ในการวางผังบริเวณคลังสินค2า กรณีที่มีกิจกรรมภายในคลังสินค2ามากพื้นที่จะต2องถูกวางในตำแหน=งที่ทำ

ให2มีผลิตผลสูงสุดทั้งการไหลของสินค2าการใช2ประโยชนVพื้นที่อย=างเหมาะสมสามารถเข2าสินค2าได2หลาย

แนวทาง การวางจุดรับสินค2าสามารถทำให2อยู=ในฝs¤งเดียวกันเพื่อให2สามารถใช2ทรัพยากร ร=วมกันได2ทำให2

สามารถประหยัดขึ้นกับรูปแบบการวางผัง เช=น การวางผังแบบตัวยูสามารถใช2ได2 ส=วนแบบเส2นตรงก็ใช2

ไม=ได2 ควรระวังอย=าให2เกิดภาวะคอขวดในระบบ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงเรื่องพลังงานทิศทางการขึ้นลง

ของสินค2า หรือทิศทางลมซึ่งจะอยู=ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ=านมาทิศตะวันตกเฉียงใต2 อย=าหันหน2ารับ

ลมตรง ๆ หรือหันหน2ารับ ดวงอาทิตยVตรง ๆ ส=วนมากถ2าทิศทางการขึ้นลงของสินค2านิยมทำในทิศใต2 ถ2า

ทำไม=ได2ค=อยเลือกทิศตะวันตกในอันดับถัดมา  

2.1.2.5.3.2 การประเมินผลทางเลือก การวางผังบริเวณคลังสินค2าการ

ประเมินทางเลือกมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให2สามารถใช2ประโยชนVได2สูงสุด โดยข2อกำหนดใน

แนวคิดของการวางผังบริเวณคลังสินค2า มีดังต=อไปนี้  
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2.1.2.5.3.2.1 แนวคิดความนิยมของสินค2า จะใช2แนวคิดพาเรโต โดย

มูลค=าร2อยละ 85 จากรายการสินค2าเพียงร2อยละ 15 ของชนิดสินค2าเรียกว=ากลุ=ม A มูลค=า สินค2าร2อยละ 

10 มาจากรายการสินค2าร2อยละ 30 ของชนิดสินค2าเรียกว=าสินค2ากลุ=ม B มูลค=าสินค2าร2อยละ 5 จาก

รายการสินค2าร2อยละ 55 ของชนิดสินค2าเรียกว=าสินค2ากลุ=ม C แนวคิดนี้จะเน2นรายการสินค2าที่มีการ

หมุนเวียนสูง คือ กลุ=ม A ซึ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค2ากลุ=มนี้ต2องมีระบบจัดเก็บและอุปกรณVเคลื่อนย2ายที่

ทำให2ผลการดำเนินงานสูง เพื่อทำให2พื้นที่มีการใช2งานได2เกิดประโยชนVสูงสุด มีการจัดเก็บที่มีความ

หนาแน=นสูง แต=ต2องไม=ขวางการไหลของสินค2าลักษณะแนวคิดนี้จะเปIนการออกแบบโดยคำนึงถึงการเอา

สินค2าที่เข2ามาก=อนนำออกไปใช2งานก=อน  

2.1.2.5.3.2.2 แนวคิดสินค2าคล2ายกัน จะใช2การพิจารณาสินค2าที่

รับเข2าและจัดส=งที่มีลักษณะคล2ายกันจัดให2อยู=กลุ=มเดียวกันหรือใกล2กัน เช=น กลุ=มสินค2าอุปโภค บริโภค 

อาจจะแบ=งเปIนกลุ=มทาผิว กลุ=มเกี่ยวกับผม กลุ=มกระดาษ กลุ=มอาหารแช=แข็ง อาหารแห2ง เปIนต2น  

2.1.2.5.3.2.3 แนวคิดสินค2าแบ=งตามขนาด แนวคิดนี้แนะนำให2นำ

สินค2าที่มีน้ำหนักมากหรือมีขนาดใหญ=ทำให2ยากในการยกหรือเคลื่อนย2าย ดังนั้นควรจะเอาไว2จุดที่จะ

สามารถหยิบนำมาใช2งานได2ง=าย เนื่องจากมีการเคลื่อนย2ายที่ลำบากจึงจำเปIนต2องลดระยะทางให2เหลือ

น2อยที่สุด นอกจากนี้ยังต2องคำนึงถึงความสูงของเพดานน้ำหนักที่โครงสร2างอาคารสามารถรับได2 การวาง

ผังบริเวณคลังสินค2าต2องให2สามารถวางได2พอดีกับขนาดสินค2า อย=าวางสินค2าขนาดเล็กในพื้นที่วางสินค2า

ขนาดใหญ=  

2.1.2.5.3.2.4 แนวคิดแบ=งสินค2าตามลักษณะสินค2า ลักษณะสินค2า

บางครั้งก็เปIนอุปสรรคต=อวิธีการจัดเก็บและการวางผังบริเวณคลังสินค2าที่เลือกใช2 เช=น สินค2าที่เน=าเสีย

ง=ายจะมีวิธีการที่จัดเก็บยาก เพราะต2องพิจารณาอายุการจัดเก็บสินค2า ซึ่งการจัดเก็บจะมีวิธีที่แตกต=าง

กัน แต=ควรใช2อย=างมีประสิทธิผลสูงสุด สินค2าอันตรายที่เปIนวัตถุระเบิด สารกัดกร=อนติดไฟจะต2องเก็บ

ตามกฎข2อบังคับของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมต2องมีระะบบป¥องกันความปลอดภัย

ผังบริเวณคลังสินค2าต2องสามารถป¥องกันปsญหาจากลักษณะสินค2าอันตรายได2 ต2องมีการแบ=งแยกสินค2า

ตามลักษณะต=าง ๆ ให2เหมาะสม  

2.1.2.5.3.2.5  แนวคิดการใช2ประโยชนVของพื้นที่ มี 4 องคVประกอบ 

ดังนี ้

2.1.2.5.3.2.5.1 หลักการสงวนพื ้นที ่ ต2องใช2พื ้นที ่อย=างมี

ประสิทธิผล โดยมีอัตราส=วนที่การจัดเก็บเปIนรังผึ้งน2อยที่สุด การเพิ่มการรวมศูนยVของวัสดุเปIนสาเหตุให2

เพิ่มค=ายอมรับได2ของสภาพรังผึ้ง  

2.1.2.5.3.2.5.2 หลักการข2อจำกัดในการใช2พื้นที่ ต2องระบุไว2ใน

ช=วงแรกของการวางผังบริเวณความต2องการพื้นที่สำหรับเสา เพื่อรองรับอาคารโครงหลังคา ระบบ
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ดับเพลิง ระบบทำความร2อน และทำความเย็นความสามารถรับน้ำหนักของพื้นที่อาคารเปIนข2อจำกัดของ

ความสูงในการจัดเก็บรวมถึงความหนาแน=นในการจัดเก็บ  

2.1.2.5.3.2.5.3 การเข2าถึงวัสดุการวางผังบริเวณ ต2องบรรลุ

วัตถุประสงคVของการเข2าถึงช=องทางเดิน ต2องทะลุจากทางเดินรถจนถึงประตูหน2า เพื่อปรับปรุงการเข2าถึง

และลดเวลาในการเดินทาง ช=องทางเดินรถต2องกว2างพอแต=ไม=มากเกินไปจนสูญเปล=า ความกว2างของ

ทางเดินรถยกสินค2าต2องได2รับการแก2ไขตามชนิดของอุปกรณVยกขน และอุปกรณVในการจัดเก็บให2สามารถ

เข2าถึงตามที่ได2คาดหวัง  

2.1.2.5.3.2.5.4 ความเปIนระเบียบการเก็บรักษาสินค2า ภายใน

บริเวณคลังสินค2าที่ดีต2องพิจารณาในการวางแผนทางเดินของรถฟอรVคลิฟทV โดยต2องติดเทปสีหรือวัสดุ

อื่น ต2องพยายามลดพื้นที่บริเวณทางเดินรถ เพื่อให2เกิดประโยชนVสูงสุด นอกจากนี้ยังต2องมีการเชื่อมต=อ

ข2อมูลของคลังสินค2ากับฝ¦ายอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข2อง เช=น มีพาเลทจำนวน 10 พาเลท ต2องออกแบบให2

มีความเปIนระเบียบโดยการที่มีระบบกำหนดตำแหน=งที่จัดเก็บอย=างเหมาะสม ทางเลือกของผังบริเวณ

คลังสินค2าจะขึ้นอยู=กับหลักการที่ได2กล=าวมาข2างต2น ซึ่งการวางแผนในการจัดผังบริเวณคลังสินค2ามี

ความสำคัญอย=างมาก ดังนั้นควรจะต2องดูสภาพแวดล2อมของอาคารที่มีอยู=โดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 

และปรับตามสภาพแวดล2อมในการกระจายสินค2าที่ผันแปรตลอดเวลา ต2องมีแผนการดำเนินงานหลักให2

สอดคล2องกับกลยุทธVและพันธุกิจของบริษัท สามารถใช2อุปกรณVสำหรับรถขนถ=ายสินค2าเพื่อให2เกิดการ

วางแผนเชิงกลยุทธVในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร2างความสมดุลระหว=างทรัพยากรที่มีอยู= 

ให2สามารถใช2ได2อย=างเกิดประโยชนVสูงสุด 

 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับปsจจัยพิจารณาในการวางแผนการจัดเก็บสินค2า 

คำนาย อภิปรัชญาสกุล (2557 : 36) คลังสินค2าแต=ละประเภท และสิ่งอำนวยความสะดวก ในการ

เก็บรักษาแต=ละแบบมีความแตกต=างกัน ทั้งในเรื่องของการประกอบกิจการ ลักษณะรูปร=างของพื้นที่

จัดเก็บ และลักษณะของสินค2าที่ต2องจัดเก็บ แม2แต=ในคลังสินค2าที่จัดเก็บเดียวกันนั้นเอง ก็อาจมีความผัน

แปรไปตลอดเวลาในเรื่องของประเภทและปริมาณของสินค2าที่เข2ามาเก็บรักษาอยู= ดังนั้นการวางแผนการ

จัดเก็บจึงได2กระทำอย=างต=อเนื่อง เพื่อให2สามารถใช2พื้นที่ได2อย=างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณV

ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นโดยการวางแผนการจัดเก็บรักษาสินค2าก็มีปsจจัยที่จะต2องพิจารณาดังต=อไปนี ้

2.1.3.1 ความคล2ายคลึงกันของสินค2า   

ความคล2ายคลึงของสินค2าในที่นี้ หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติ และความมุ=งหมายใน

การใช2ซึ่งเปIนปsจจัยในการจำแนกสินค2าออกเปIนประเภทหรือเปIนชนิดเดียวกัน โดยประการแรกสินค2า

จะต2องจัดเก็บเปIนประเภท ซึ่งในประเภทเดียวกันก็อาจจัดเก็บเปIนจำพวกย=อยออกไปอีก เพื่อความ
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สะดวกในการเก็บรักษา และการหยิบไปใช2 เช=น สินค2าประเภทเครื่องแต=งกายจัดเก็บไว2ในพื้นที่หนึ่ง และ

สินค2าประเภทเครื่องใช2ไฟฟ¥า จัดเก็บไว2ในอีกพื้นที่หนึ่งแต=ละประเภท แต=ละพื้นที่เช=นนี้ตามลำดับไป  

2.1.3.2 ความเปIนที่นิยมของสินค2า  

ความนิยมของสินค2าที ่เข2ามาและออกไปจากคลังสินค2าเปIนปsจจัยแรกในการกำหนด

ตำแหน=งการจัดเก็บสินค2า สินค2าประเภทใด ชนิดใดที่มีการเคลื่อนไหวอยู=ทุกวันควรจัดเก็บไว2กับพื้นที่

จัดส=งหรือทางเข2า-ออกมากที่สุด เช=นเดียวกันกับสินค2าส=วนย=อยในกลุ=มสินค2าประเภทเดียวกันก็ควร

จัดเก็บไว2กับพื้นที่จัดส=งหรือทางเข2า-ออก ถ2าสินค2านั้นมีการเคลื่อนไหวเปIนประจำ เพื่อให2การเดินทางแต=

ละเที่ยวในการจัดเก็บและหยิบใช2สินค2ามีระยะทางใกล2ที่สุด 

2.1.3.3 ขนาดน้ำหนักและปริมาณของสินค2า  

สินค2าแต=ละรายการที่เก็บรักษาอยู=ในคลังสินค2าที่มีปริมาณการเปลี่ยนแปลงอยู=เสมอ 

เนื่องจากความต2องการของผู2ใช2 หรือผู2ที่รับเอาสินค2าไปจากคลังสินค2า และการรับสินค2าเข2ามาใหม=ไม=ได2

เปIนไปอย=างเท=ากันทุกครั้งทำให2การเก็บรักษาจะต2องคำนึงถึงขนาดของปริมาตรเปIนสำคัญ โดยที่จะ

คำนึงถึงจำนวนเปIนชิ้นเปIนอันของสินค2านั้น เนื่องจากวันเวลาในการรับและจ=ายไม=แน=นอน และระดับ

การเก็บและสะสมอยู=ในคลังสินค2าขึ้นลงอยู=ตลอดเวลาพนักงานเก็บรักษาต2องสามารถจัดการกับปริมาณ

ของสินค2าคงคลังได2โดยการจำแนกสินค2าออกเปIนพวก ๆ ตามขนาดของปริมาณของสินค2านั้น ซึ่งเปIน

ปsจจัยหนึ่งในการพิจารณาการกำหนดตำแหน=งพื้นที่จัดเก็บรักษาสินค2านั้นอีกด2วย ขนาดของสินค2าแต=ละ

รายการเปIนปsจจัยกำหนดแบบของอุปกรณVช=วยในการจัดเก็บ และยังมีผลต=อค=าใช2จ=ายในการจัดเก็บอีก

ด2วย ตัวอย=างเช=น แชมพูสระผมบรรจุกล=อง 4 โหล ควรจัดเก็บไว2กับพื้นที่รับสินค2าหรือพื้นที่จัดส=งสินค2า

ให2มากที่สุด เพื่อให2มีระยะทางในการเคลื่อนย2ายสั้นที่สุด ส=วนสินค2าที่มีความหนาแน=นสูงหรือมีน้ำหนัก

มากควรจัดเก็บในพื้นที่ที่มีช=องของเพดาน หรือโครงสร2างของหลังคาต่ำ เว2นแต=สินค2านั้นต2องการรอก

ไฟฟ¥าหรือเครนชนิดยึดบนโครงสูง เพื่อช=วยในการขนถ=าย 

2.1.3.4 สินค2าลักษณะพิเศษ  

รายการส=วนมากของสินค2าประเภททั่วไปเปIนสินค2าที่มีลักษณะธรรมดา ซึ่งไม=ต2องการเก็บ

รักษาหรือการยกขนด2วยวิธีการพิเศษนอกเหนือไปจากการพิจารณาตามหลักเกณฑVของความคล2ายคลึง

กัน อัตราความถี่ในการ หมุนเวียน และขนาดน้ำหนักและปริมาณดังได2กล=าวมาแล2ว แต=อย=างไรก็ตามยัง

มีสินค2าบางรายการที่ต2องปฏิบัติเปIนพิเศษ 

 

2.1.4 แนวคิดการจัดเก็บสินค2า 

คำนาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ได2กำหนดแนวทางการจัดเก็บสินค2าไว2 2 รูปแบบ ดังนี้  

2.1.4.1 การจัดเก็บแบบกำหนดช=องเก็บสินค2าตายตัว (Fixed Location Storage) เปIนวิธี

ที่ง=าย เนื่องจากกำหนดตำแหน=งจัดเก็บให2กับสินค2าแต=ละชนิด เช=น สินค2าใหม=ที่จะออกตลาดควรจะเก็บ 
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ด2านหน2าคลังสินค2า ถ2าสินค2าใดไม=ได2ใช2อย=างต=อเนื่องให2นำไปเก็บอยู=ด2านหลังคลัง ข2อเสียคือการใช2

ประโยชนVพื้นที่ต่ำ 

2.1.4.2 การจัดเก็บสินค2าคงคลังแต=ละชนิดในระดับสูงสุดเพื่อรองรับการจัดเก็บแบบ

กำหนดช=องเก็บสินค2าแบบสุ =ม (Random Location Storage) โดยการจัดเก็บสินค2าจะเก็บได2ทุก

ตำแหน=งที่มีช=องว=าง ไม=แยกแยะประเภทสินค2าวางปะปนประเภทสินค2าไม=เปIนหมวดหมู= เมื่อมีที่ว=างก็

สามารถนำสินค2าเค2าไปจัดเก็บได2 

 

2.1.5 แนวคิดการวิเคราะหVจัดกลุ=มด2วยระบบ ABC (ABC Analysis) 

เกีตยรติพงษV อุดมธนะธีระ (2561) ABC Analysis / การวิเคราะหVจัดกลุ=มด2วยระบบ ABC คือ  

เปIนแนวคิดที่ให2ความสำคัญกับการจัดกลุ=มสินค2าเปIน 3 กลุ=ม เพื่อง=ายในการบริหารจัดการตามกลุ=ม

สินค2า การจัดลำดับมีหลายแบบตามแนวนโยบายที่ต2องการใช2บริหารขององคVกร เช=น การจัดลำดับสินค2า

ตามมูลค=าสินค2าคงคลังที่ถือครองรวมต=อปoของแต=ละรายการ, มูลค=าขายสินค2าแต=ละรายการ หรือส=วน

แบ=งกำไรของสินค2านั้น โดยจัดแบ=งตามเกณฑVการพิจารณา ดังนี ้

- วัสดุกลุ=ม A คือ วัสดุในกลุ=ม A จะประกอบด2วยสินค2าที่ีมีเพียงไม=กี่รายการ หรือมีจำนวน 

SKU (Stock Keeping Unit) น2อย อาจเพียง 5-15% แต=เปIนรายการสินค2าคงคลังที่มีมูลค=าสูงเกิน 70-

80%  อาจกำหนดค=าขั้นสูง Y หากมีเก็บขั้นต่ำสูง Y ก็จะจัดอยู=ในวัสดุกลุ=มนี้  

- วัสดุกลุ=ม B คือ วัสดุในกลุ=ม B เปIนส=วนสินค2าที่มีมูลค=ารองลงไป จะได2รับความสำคัญ

น2อยลงจะประกอบด2วยสินค2ารายการระหว=าง 15-30% แต=เปIนรายการสินค2าคงคลังที่มีมูลค=าต่ำกว=า 

30% อาจอยู=ในระหว=างค=าที่=กำหนด โดยมีค=าต่ำกว=า Y แต=ยังสูงกว=าค=าขั้นต่ำ X ก็จะจัดอยู=ในวัสดุกลุ=มนี้ 

ส=วนสินค2าที่มีมูลค=าการถือครอง หรือมีมูลค=าการขาย หรือส=วนแบ=งกำไรรองลงไปจะได2รับความสำคัญ

น2อยลงเปIน B และ C ตามลำดับ  

- วัสดุกลุ=ม C คือ วัสดุในกลุ=ม C ส=วนสินค2าที่มีมูลค=าน2อยสุด จะให2ความสำคัญน2อยที่สุดจะ

ประกอบด2วยสินค2าที่ีมีรายการมาก 50-60% แต=เปIนรายการสินค2าคงคลังที่มีมูลค=าต่ำเพียง 5-10% ต่ำ

กว=าค=าที่ได2กำหนดขั้นต่ำ X หากมีเก็บขั้นต่ำน2อยกว=า X ก็จะจัดอยู=ในวัสดุกลุ=มนี ้

การวิเคราะหVจัดแบ=งวัสดุแบบ ABC นั้นในส=วนของค=า X และ Y นั้นจะมีความแตกต=างกันในแต=

ละบริษัท การได2มาซึ่งค=านั้นต2องอาศัยการจัดเก็บข2อมูลอย=างเปIนระบบ แล2วนำมาหาค=าเฉลี่ยเพื่อกำหนด

ทางสถิติ ข2อมูลนี้ทางฝ¦ายจัดซื้อหรือฝ¦ายคลังสินค2าควรเปIนผู2เก็บข2อมูลและเปIนฝ¦ายกำหนด ควรมีการ

การปรับระดับความสำคัญอยู=เสมอ เพราะในระยะเวลาที่เปลี่ยนไป การตลาดที่ทำให2ความต2องการใน

การผลิตอาจเปลี่ยนแปลงทำให2ความสำคัญของวัสดุก็เปลี่ยนไปด2วย นอกจากนี้ ABC Analysis ยัง

สามารถนำไปประยุกตVใช2ในเรื ่องการจัดตำแหน=งการวางสินค2า โดยจะจัดกลุ=มตามการเคลื่อนไหว 

(Movement) ของ 3 สินค2าแต=ละรายการได2อีกด2วย 
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ABC Analysis พบบ=อยในงานการบริหารจัดการคลังสินค2าและสินค2าคงคลัง ให2เกิดประสิทธิภาพ

ได2เปIนวิธีการอย=างหนึ่งที่จะช=วยลดสินค2าในคลัง กระบวนการที่ไม=จำเปIนในการทำงานคลัง ลดการ

เสียเวลาในการทำงานในคลัง และช=วยให2การขนส=งเปIนไปอย=างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหาร

คลังสินค2าโดยใช2 ABC Analysis หรือ Always Better Control เน2นการจัดวางสินค2าให2มีขนาดเล็ก 

จัดเก็บอย=างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต2นทุนในการจัดการคลังสินค2า ประหยัดแรงงานและเวลาในการ

จัดการคลังได2ดียิ่งขึ้น ตัวอย=างหลักการของ ABC Analysis ในเรื่อง สินค2าที่ดีและไม=ดี จะมีตำแหน=งการ

วางในคงคลังที่แตกต=างกัน ดังนี ้

2.1.5.1 สินค2าที่ขายดี วางใกล2ประตูเข2าออก สินค2าที่ขายดีจะเปIนสินค2าที่มีการขนส=งบ=อย

ที่สุด มีการนำเข2ามาจัดเก็บและนำออกไปจัดจำหน=ายอยู=เสมอ การวางสินค2าขายดีไว2ใกล2ประตูเข2าออก

จะช=วยย=นระยะเวลาในการขนส=งสินค2าได2เปIนอย=างด ี

2.1.5.2 สินค2าขายไม=ดีจะเก็บไว2ด2านใน เนื่องด2วยเปIนกลุ=มสินค2าที่นาน ๆ ครั้ง จะถูกขนส=ง

ออกไปจำหน=าย การวางเอาไว2ด2านในเพื่อให2ด2านนอกเปIนที่เก็บสินค2าขายดีเอาไว2แทน จึงเปIนวิธีการที่

เหมาะสม 

2.1.5.3 สินค2าที ่มีขนาดใหญ=จะเก็บไว2ใกล2ประตู สินค2าที ่มีขนาดใหญ= ด2วยขนาดและ

น้ำหนัก หากมีการนำไปวางไว2ด2านในจะทำให2การขนส=งลำบากมากยิ่งขึ้น รวมถึงเสียเวลาในการขนส=ง 

การถูกเก็บเอาไว2ที่ใกล2ประตูจึงเปIนวิธีที่สะดวกสำหรับการขนส=งของสินค2าที่มีขนาดใหญ=มากที่สุด 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวขNอง  

2.2.1 รายงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค2าและวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท 

AA Steel (ประเทศไทย) จำกัด (ณัฐพล กำจรจิระพันธV, 2556)  

จากการผลการศึกษา พบว=า ปริมาณพื้นที่การจัดเก็บสินค2าสำเร็จรูปและวัตถุดิบของบริษัท AA 

Steel (ประเทศไทย) จำกัด มีไม=เพียงพอแม2ว=าทางบริษัทจะมีแผนการเพิ่มพื้นที่ของโรงงานสำหรับการ

ผลิตและการจัดเก็บ แต=เนื่องจากการก=อสร2างยังดำเนินการและยังไม=แล2วเสร็จ ผู2ศึกษาจึงหาแนวทางการ

แก2ปsญหา โดยเช=าพื ้นที ่ครั ้งสินค2าภายนอกเปIนการชั ่วคราวเปIนเปIนเวลา 10 เดือนตั ้งแต=เดือน

พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อรองรับการจัดเก็บปริมาณวัตถุดิบของบริษัทเปIนการ

ชั่วคราว จนกว=าพื้นที่ส=วนขยายของโรงงานจะแล2วเสร็จ และได2ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บสินค2าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ ดังนี ้

2.2.1.1 ทำการออกแบบแผนผังใหม=สำหรับการจัดเก็บสินค2าสำเร็จรูปประเภทที่ผลิต

เครื่องจักร cut to Length โดยจะแผนผังใหม=ให2มีลักษณะการเลี้ยงสินค2าเปIนแถวลึกน2อยลง และ

แบ=งกลุ=มรายการสินค2าสำเร็จรูปประเภทนี้ตามรายชื่อลูกค2าแล2วจะแนวทางการวางสินค2าเปIนพื้นที่ห2า

ศูนยV โดยจัดให2ศูนยVที่อยู=ใกล2ประตูจุดตรงที่ Load จัดส=งสินค2ามากที่สุดเปIน zone 1 ซึ่งจะวางสินค2าของ
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กลุ=มลูกค2าที่มีปริมาณสินค2าหมุนเวียนมากที่สุด เพราะมีความถี่ในการจัดส=งสินค2ามากแล2วเรียงลำดับ

ปริมาณสินค2าหมุนเวียนจากมากไปน2อย โดยส=วนหนึ่งมีปริมาณสินค2าสำเร็จรูปหมุนเวียนมากที่สุด ถัดมา

เปIน zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 น2อยลงมาจนถึง zone 5 ซึ่งการจะวางสินค2าของกลุ=มลูกค2าที่

มีปริมาณสินค2าหมุนเวียนน2อยที่สุด  

2.2.1.2  ทำการออกแบบแผนผังใหม=สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักน2อยกว=า 5 ตัน โดย

ออกแบบแผนผังใหม=เปIนทางเลือก 2 แนวทาง และประยุกตVใช2การจัดกลุ=มการจัดเก็บวัตถุดิบด2วยวิธี 

ABC storage ผลการศึกษา พบว=า การออกแบบแผนผังใหม=แนวทางที่ 2 ซึ่งเพิ่มเส2นทางเดินรถ Forklift 

อีก 1 เส2น ซึ่งวางตัวยาวขนานกับ Main Aisle หลัก จะสามารถช=วยลดระยะทางการเคลื่อนที่การหยิบ

ได2ดีที่สุด เปIนผลทำให2พนักงานใช2ระยะเวลาน2อยลงในการขับรถ Forklift เคลื่อนที่ไปหยิบวัตถุดิบ ซึ่ง

จากการศึกษาด2วยการจำลองแบบมอนติคารVโล 

 

2.2.2 รายงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกิจกรรมด2านการจัดเก็บสินค2าและกิจกรรมทางการขาย

สินค2า ธุรกิจค2าปลีก สังฆภัณฑV กรณศึกษา: ร2านถุงเงิน (นางสาววยาภรณV แต2ชูวงศV, 2558)  

จากการศึกษา การพัฒนาและบริหารจัดการร2านถุงเงิน โดยมีวัตถุประสงคVเพื่อศึกษาและหา

วิธีแก2ไขปsญหา ทางด2านการขายสินค2าของพนักงานของในร2านถุงเงิน จัดระบบในคลังจัดเก็บสินค2า และ

เพื่อจัดระบบเอกสารการ ควบคุมสินค2าของร2านถุงเงิน โดยใช2ทฤษฎีการบริหารสินค2าคงคลัง (Inventory 

Management), ระบบการควบคุม, เอกสาร, Value chain, ทฤษฎี ABC Analysis, ทฤษฎีการวาง

เงื ่อนไขแบบการกระทํา, ทฤษฎีการรับรู2, แนวคิดทฤษฎี เกี ่ยวกับการจูงใจและหลัก 5 ส. ได2มาซึ่ง

แนวทางที่จะนํามาประยุกตVใช2ในการพัฒนาและบริหารจัดการร2านถุงเงิน   

สรุปผลโครงการ ดังนี้ จากการที่ทางคณะผู2จัดทําได2เข2าไปศึกษา สังเกตการณVการดําเนินงานของ

ร2านถุงเงินตามที่ได2กล=าวมาแล2ว ทางกลุ=มได2สรุปปsญหาด2านต=าง ๆ ของทางร2าน แนวทางวิธีการแก2ปsญหา

และผลสำเร็จจากการ ดําเนินการแก2ไขปsญหา ดังนี้  

2.2.2.1 พื้นที่ในการจัดเก็บไม=เพียงพอและไม=สะดวกในการค2นหา  

จากการศึกษา พบว=า การเก็บสต�อกสินค2าร2านถุงเงินมีการจัดวางสินค2าสะเปะสะปะไม=มี

ชั้นวางสินค2าและสินค2าในสต�อกมีหลายประเภท จำนวนสินค2ามาก ทำให2ทางเดินแคบไม=สะดวกที่จะเข2า

ไปค2นหาและจัดเรียงสินค2าประกอบกับการจัดวางที่ไม=มีรูปแบบเดียวกัน รายละเอียดข2างกล=องทาง

บริษัทตัวแทนขายติดมาไม=ละเอียดพอ ทำให2เวลาค2นหาสินค2าต2องเป®ดกล=องดูซึ่งเกิดความไม=สะดวกใน

การค2นหา และบางสินค2าที่ถูกหรือค2นมีการกระตุ2น และมีการวางกล=องซ2อนกัน  
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2.2.2.2 ขาดการบันทึกเอกสารการจัดเก็บและการควบคุมสินค2า 

จากการศึกษา พบว=า ร2านถุงเงินยังไม=มีระบบการควบคุมสินค2าทุกครั้ง ทำให2ขาดข2อมูล

การเคลื่อนไหวของสินค2า และไม=ทราบจำนวนสินค2าคงคลังที่แน=นอน มีเพียงแค=ค=าประมาณจากการ

ตรวจนับแต=ละครั้ง  

2.2.2.3 พนักงานใหม=  

จากการศึกษา พบว=า ร2านถุงเงินมีพนักงานขายสินค2าจำนวน 1 คน ขาดทักษะในการขาย

สินค2า และยังไม=ชำนาญงานด2านการขายสินค2า เนื่องจากเข2าทำงานใหม= จากการสังเกตุการทำงานของ

พนักงานบอกวันใน 1 สัปดาหVจำนวนที่ลูกค2าเข2าร2าน 98 ครั้ง จำนวนการสอบถามราคาทั้งหมด 48 ครั้ง 

มูลค=าสินค2าขาย 44,532 บาท มูลค=าเสียโอกาส 3,040 บาท คิดเปIน 6.83% ของมูลค=าขาย 

 

2.2.3 รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค2าและการบริหารพื้นที่ขายที่หน2า

ร2าน กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด (หฤทัย สุขสุแพทยV, 2558) 

งานวิจัยนี้ได2ดำเนินงานตามลำดับวิธีการดำเนินงานวิจัย โดยเริ่มศึกษาตั้งแต=กระบวนการทำงาน

ภายในคลังสินค2า การวิเคราะหVหาสาเหตุของปsญหา รวมถึงการระบุแนวทางการแก2ไขของปsญหาของ

การจัดการและการบริหารภายในคลังสินค2า กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด ด2วยการจำลองสถานการณV

ที่เกิดขึ้น และทำการปรับกระบวนการทำงานต=าง ๆ ภายในคลังสินค2า นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดเก็บสินค2าภายในคลังสินค2า โดยใช2การจัด Zone ตาม Category ของสินค2า โดยใช2การเครื่องมือ 

ABC Analysis และภายใน Category จะใช2การจัดแบบ Random ซึ่งในการการตัดสินใจในการเลือก

รูปแบบ Layout จะคิดจากการคำนวณระยะทางและเวลา เพื ่อให2กระบวนการการทำงานภายใน

คลังสินค2าตั้งแต=ต2นทางจนถึงปลายทางเปIนไปอย=างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคVในการทำวิจัย ดังนี ้

2.2.3.1 เพื่อลดขั้นตอนการทำงานภายในคลังสินค2าและออกแบบแผนผังคลังสินค2า 

2.2.3.2 เพื่อจัดการและบริหารคลังสินค2าให2มีประสิทธิภาพ 

2.2.3.3 เพื่อเปIนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดเก็บ

สินค2าในอนาคต 

2.2.3.4 เพื่อวิเคราะหVและสร2างโอกาสในการเพิ่มยอดขายสินค2าหน2าร2าน 

 

2.2.4 รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบผังการจัดเก็บสินค2า สำหรับคลังสินค2า บริษัท ABC 

จำกัด (วิทยา คาระคำ, 2559)  

รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบผังการจัดเก็บสินค2าสำหรับครั้งสินค2าของ บริษัท ABC 

จำกัด โดยมีวัตถุประสงคVของการวิจัย คือ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดเก็บสินค2าภายในคลังสินค2า เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดวางคลังสินค2าของบริษัท กรณีศึกษาเพื่อให2เกิดความสะดวกต=อการทำงานของ
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พนักงาน สืบเนื่องจากการจัดวางสินค2าในอดีตมีนโยบายการจัดเก็บสินค2าในบางส=วนเปIนประเภทของ

โครงการของงานที่บริษัทประมูลได2 ทำให2สินค2าชนิดเดียวกันมีการจัดเก็บอยู=หลายที่เมื่อมีรายการขอเบิก

สินค2าจากผู2ใช2งาน ทำให2ผู2ปฏิบัติงานต2องใช2เวลานานในการค2นหาสินค2าบางประเภทที่มีการจัดเก็บยังไม=

เปIนระบบ ซึ่งเปIนแนวคิดการทำงานวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดวางสินค2าให2อยู=ในหมวดหมู=เดียวกัน โดย

การจัดเก็บสินค2าที่เปIนระบบ   

 

2.2.5 รายงานวิจัยเรื่อง การวางผังคลังสินค2าสำเร็จรูปด2วยเทคนิค ABC ANALYSIS กรณีศึกษา 

บริษัท AAA จำกัด (วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร, 2560) 

จากผลการศึกษา ผู2วิจัยจึงเลือกแนวทางการวางผังคลังสินค2า กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด โดย

ใช2การจัดเรียงสินค2า โดยเทคนิค ABC Analysis เพื ่อแก2ไขปsญหาการลดระยะเวลาการหยิบสินค2า 

เนื่องจากระยะทางที่ใช2เดินทางหยิบสินค2าจึงส=งผลให2สูญเสียเวลากับกิจกรรมการหยิบสินค2า ซึ่งผล

การศึกษาสอดคล2องกับ ธวัชชัย ตั ้งวรกิจถาวร (2547) ศึกษาการปรับปรุงระบบคงคลังด2วยการ

ประยุกตVใช2 โดยจำแนกวัตถุดิบและชิ้นส=วนของคงคลังด2วยวิธีการวิเคราะหVแบบ ABC และวางแผนและ

ควบคุมปริมาณของคงคลังให2เหมาะสม สามารถช=วยอำนวยความสะดวกได2ง=ายขึ้นเพื่อดำเนินการอย=างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต=าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง ทำให2ผู2วิจัยกำหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนสินค2า 

- จำนวนชั้นวาง 

- จำนวนพนักงาน 

 

ตัวแปรตาม 

- ปsญหาในการจัดเก็บสินค2า 

- ขนาดความกว2างของชั้นวาง

สินคา้	

ตัวแปรต2น 



	
	
	

	

 

บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงาน 

 

 การจัดทำโครงงานในครั้งนี้เปIนโครงงานเชิงวิเคราะหV เปIนการศึกษาเพื่อการจัดการสินค2าบนชั้น

วางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ โดยศึกษาจากข2อมูลจากการทำแบบสอบถามสำรวจ

และการสัมภาษณVพนักงานฝ¦ายขาย แผนกฮารVดแวรV เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหVข2อมูลที่เกิดขึ้นในแต=ละ

วัน ทั้งนี ้เพื ่อนําผลการวิเคราะหVไปเปIนข2อมูลเพื่อพัฒนา แก2ไขข2อบกพร=อง และวางแผนปรับปรุง

มาตรฐานของชั้นวางสินค2าให2เปIนไปตามนโยบายของบริษัท วิธีการดำเนินโครงงานได2นำเสนอเปIน

ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุ=มตัวอย=าง 

3.2 เครื่องมือที่ใช2ในการวจิัย 

3.3 การเก็บรวบรวมข2อมูล 

3.4 วิธีการดำเนินงาน 

 

3.1 ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

งานวิจัยนี้ได2กำหนดประชากรและกลุ=มตัวอย=างเปIนดังนี ้

3.1.1 ประชากรที่ใช2จัดทำโครงงานนี้ คือ พนักงานบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน

จำนวน 500 คน 

3.1.2 กลุ=มตัวอย=างที่ใช2ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ คือ พนักงานฝ¦ายขาย แผนกฮารVดแวรV จำนวน 

Shift เช2า 4 คน และ Shift สาย 4 คน รวม 8 คน 

3.1.3 การสุ=มตัวอย=างเปIนการสุ=มอย=างง=าย (Simple Random Sampling) 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชNในการจัดทำโครงงาน 

ผู2จัดทำโครงงานได2กำหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใช2ในการจัดทำโครงงานและสร2างเครื่องมือใน

การจัดทำโครงงาน ดังนี ้

3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย 

3.2.1.1 ข2อมูลจากการสัมภาษณV (Interview) เปIนการศึกษาโดยใช2วิธีการสัมภาษณV และ

เปIนการเก็บข2อมูลจากผู2ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข2องกับการบริหารคลังที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการ

จัดการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ=าย การตรวจนับสต็อก การส=งคืนอะไหล= และการจัดการข2อมูลเอกสาร  
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3.2.1.2 การออกแบบสอบถามพนักงานเกี่ยวกับปsญหาของชั้นวางสินค2าไม=เพียงพอต=อการ

ขายและการจัดเก็บ กลุ=มตัวอย=าง คือ พนักงานฝ¦ายขาย แผนกฮารVดแวรV จำนวน Shift เช2า 4 คน และ 

Shift สาย 4 คน รวม 8 คน  เพื่อนํามาใช2ในการศึกษาเรื่อง การจัดการชั้นวางสินค2าให2มีความเพียงพอ

ต=อการขายและการจัดเก็บ โดยศึกษาในเรื่องการจัดวางสินค2า ตำแหน=งของสินค2า รูปแบบการจัดเรียง 

สถานที่ เพื่อปรับปรุง แก2ไขข2อบกพร=อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการชั้นวางสินค2าให2มีความ

เพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ และตอบสนองความต2องการของลูกค2าได2ทันท=วงท ี

3.2.1.3 แผนผัง Planogram  

 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขNอมูล 

ผู2จัดทําโครงงานได2ดําเนินการเก็บรวบรวมข2อมูลโดยได2ดําเนินการเปIน 3 ขั้นตอน ดังนี ้

3.3.1 ผู2จัดทําโครงงานได2ทําการติดต=อฝ¦ายบุคคลของสถานประกอบการเพื่อขอเข2าพบ ชี้แจงถึง

วัตถุประสงคVของการจัดทําโครงงานครั้งนี ้

3.3.2 ผู2จัดทําโครงงานได2ทําการติดต=อผู2จัดการสาขา เพื่อชี้แจงถึงปsญหาและผลประโยชนVของ

การจัดทําโครงงานในครั้งนี ้

3.3.3 ผู2จัดทําโครงงานได2ติดต=อทีม Set-up และทีมออกแบบ Planogram เพื่อขอข2อมูลของ

แผนผังชั้นวางสินค2าและข2อมูลการจัดวางสินค2า 

 

3.4 วิธีการดำเนินงาน 

หลังจากรวบรวมข2อมูลเบื้องต2นจนแล2วเสร็จได2ดาํเนินการดังต=อไปนี ้

3.4.1 ทำการวัดขนาดความกว2าง ความยาวของชั้นวางสินค2า 

3.4.2 ทำการวิเคราะหVข2อมูลของสินค2าแต=ละชนิด โดยแบ=งตามขนาดของสินค2า การจัดเรียงสินค2า

ตามขนาด ประเภทของสินค2าแต=ละชนิด สินค2าขายดีและสินค2านิยม เพื ่อลงรายการสินค2าใน 

Planogram  

3.4.3 ติดต=อทีมจัดซื ้อและทีมออกแบบ Planogram เพื ่อทำการวางแผนออกแบบปรับปรุง

แผนผัง Planogram ใหม= โดยใช2โปรแกรม Microsoft excel 

3.4.4 ทีมจัดซื้อและทีมออกแบบ Planogram ทำการออกแบบแผนผัง Planogram ใหม= 

3.4.5 ใช2โปรแกรม Sap เป®ดดูอัตราการหมุนเวียนของการขายสินค2าและคียVรหัสรายการสินค2า

ขายดีเพื่อทำการเป®ด PR สั่งซื้อ 

3.4.6 ทำการเป®ด PR และนำไปให2แผนกจัดซื้อทำการสั่งซื้อสินค2าตามจำนวนรายการเป®ด PR 

3.4.7 สินค2าเข2ามาตามจำนวนสั่งซื้อ และทำการจัดเรียงสินค2าเข2าหน2าขาย โดยจัดเรียงตาม 

Planogram ที่ทำการปรับปรุงใหม=



	
	
	

	

 

บทที่ 4 

ผลการดำเนินงาน 

 

ผลการดำเนินงานโครงงานเรื่อง การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและ

การจัดเก็บ ผู2จัดทำได2วิเคราะหVผลการดำเนินงานจากฝ¦ายออกแบบ Planogram และฝ¦ายจัดซื้อ บริษัท 

ดูโฮม จำกัด (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

 

4.1 รูปแบบการจัดเก็บสินคNารูปคNารูปแบบเดิม 

การจัดเรียงสินค2าในหน2าขายรูปแบบเดิมของ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) พบว=าสินค2าประเภท

เดียวกัน ไม=ได2จัดเรียงตามลักษณะและขนาดของสินค2า สินค2าประเภทเดียวกันถูกแยกออกไปจัดเรียงปน

กับสินค2าประเภทอื่น พื้นที่ในหน2าขายไม=เพียงพอต=อการวางสินค2าตามรูปแบบ Planogram ทำให2

จัดเรียงสินค2าบางประเภทให2อยู=ในหน2าขายตามรูปแบบ Planogram ไม=ได2 และทำให2สินค2าจัดเรียงไม=

เปIนระเบียบ  

 

4.2 รูปแบบการจัดเก็บสินคNารูปแบบใหม( 

มีการวางแผนการปรับปรุง Planogram ใหม= โดยมีการออกแบบ Planogram ปรับการจัดเรียง

สินค2าบนหน2าขาย และขยายหน2าขาย ให2มีพื้นที่เพียงพอต=อการขายสำหรับสินค2าทุกชนิด จัดเรียงสินค2า

ให2เปIนหมวดหมู= เพื่อให2สินค2าวางอย=างเปIนระเบียบ อยู=ในหมวดหมู=และประเภทเดียวกัน เรียงตามหน=วย

และขนาดของสินค2า ทำให2สามารถมีพื้นที่จัดเก็บและจัดเรียงสินค2าได2เพียงพอเปIนไปตามรูปแบบ 

Planogram  
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  ภาพที่ 4-1 แสดงภาพการจัดเรียงเกรียงรูปแบบเดิม 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน 

จากภาพที่ 4-1 จะเปIนภาพของการจัดเรียงเกรียงที่ไม=เปIนระเบียบ ซึ่งไม=ได2แยกประเภทของ

เกรียงแต=ละชนิด และไม=ได2ปรับหน2าขายให2มีพื้นที่ที่เพียงพอต=อขนาดของสินค2า ทำให2สินค2าปะปนกัน

และไม=เปIนระเบียบ 
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ภาพที่ 4-2 แสดงภาพการจัดเรียงตะปูเกลียวรูปแบบเดิม 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน 

จากภาพที่ 4-2 เปIนการจัดเรียงตะปูเกลียวที่มีหลายชั้น จัดเรียงซ้ำกันหลายชั้น และไม=ได2จัดเรียง

ตามขนาดของตะปูเกลียว  ทำให2ยากต=อการหาตะปูเกลียวแต=ละขนาด 
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ภาพที ่4-3 แสดงภาพแผนผัง Planogram ตะปูเกลียว 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน 

จากภาพที่ 4-3 สินค2าในแผนผัง Planogram ตะปูเกลียว ถูกจัดให2มีทั้งหมด 6-8 ชั้น โดยแบ=ง

ตามหน=วย หน=วยลังจะอยู=ล=างสุด หน=วยกล=องจะอยู=ตรงกลาง ส=วนหน=วยแพ็คจะถูกแพ็คขึ้นแขวนบนชั้น

แขวนสินค2า จัดเรียงโดยแยกประเภทและขนาดของตะปูเกลียว เพื่อให2สะดวกต=อการหาสินค2าและทำให2

วางขายสินค2าได2ครบตามรูปแบบ Planogram ที่วางไว2 
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ภาพที ่4-4 แสดงภาพการจัดเรียงเกียงรูปแบบใหม=  

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน 

จากภาพที่ 4-4 จะเห็นได2ว=าการจัดเรียงเกรียงมีความเปIนระเบียบและไม=ปะปนกัน สินค2าเรียง

ตามขนาด และแยกประเภทของเกรียง จัดเรียงให2อยู=ในหมวดหมู=เดียวกัน ทำให2สะดวกต=อการหยิบและ

หาสินค2า 
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ภาพที ่4-5 แสดงภาพการจัดเรียงตะปูเกลียวรูปแบบใหม= 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาบ=อวิน 

จากภาพที่ 4-5 เปIนการจัดเรียงตะปูเกลียวที่มีการลดความสูงของชั้นวางสินค2าและปรับให2สินค2า

ที่แขวนบนชั้นวาง ให2มีเพียงสองชั้น และจัดเรียงตะปูเกลียวตามขนาด ทำให2ง=ายและสะดวกต=อการหยิบ

สินค2า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

	

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขNอเสนอแนะ 

 

การจัดทำโครงงานเรื่อง การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ 

สามารถสรุปผลได2 ดังนี ้

 

5.1 สรุปผล 

จากวัตถุประสงคVของการจัดทำโครงงานเรื่อง การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อ

การขายและการจัดเก็บ สามารถสรุปผลได2 ดงันี ้

5.1.1 เพื่อจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ 

ผลที่ได2คือ การจัดการสินค2าบนชั้นวางมีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ โดยใช2แผนผัง

พาโนแกรมในการจัดแยกประเภทสินค2า วางตามขนาด ประเภท และสินค2าที่อยู=ในกลุ=มเดียวกัน จัด

สินค2าให2เปIนหมวดหมู= เพื่อให2สินค2าวางอย=างเปIนระเบียบอยู=ในหมวดหมู=เดียวกัน เรียงตามหน=วยและ

ขนาดของสินค2า ทำให2สะดวกต=อการหาสินค2า และทำให2มีพื้นที่จัดเก็บสินค2าเพียงพอต=อการจัดเก็บและ

การขาย 

 

5.1.2 เพื่อให2มีสินค2าที่สามารถตอบสนองความต2องการของลูกค2าได2ทันท=วงท ี 

ผลที่ได2คือ เมื่อได2ทำการปรับปรุงการจัดการสินค2าบนชั้นวางมีความเพียงพอต=อการขายและการ

จัดเก็บแล2ว ผลที่ตามมาคือ ทำให2มีสินค2าเพียงพอต=อการขาย ตอบสนองความต2องการซื้อของลูกค2าได2

ทันท=วงที และยงัมีพื้นที่เพียงพอต=อการจัดเก็บสินค2าเพื่อขายในครั้งต=อไป 

 

5.1.3 เพื่อเพิ่มยอดขายให2กับบริษัทได2มากขึ้น เนื่องจากมีสินค2าที่เพียงพอต=อการขายและการ

จัดเก็บ 

ผลที่ได2คือ สามารถจัดเก็บสินค2าให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ ทำให2สามารถเพิ่ม

ยอดขายของให2บริษัทได2มากขึ้น เนื่องจากมีสินค2าที่เพียงพอต=อการขายให2ลูกค2า ทำให2บริษัทได2รับ

ผลประโยชนV และบรรลุเป¥าหมายของยอดขายที่ตั้งไว2 
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 5.2 อภิปรายผล 

จากผลของการศึกษาการจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ 

สามารถอภิปรายได2 ดังนี ้

5.2.1 การปรังปรุงแผนผังพาโนแกรม 

 เมื่อพิจารณาผลของการปรับปรุงชั้นวางสินค2า ช=วยให2การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความ

เพียงพอต=อการขายและการจัดเก็บ โดยใช2แผนผังพาโนแกรมในการจัดแยกประเภทสินค2า วางตามขนาด 

ประเภท และสินค2าที่อยู=ในกลุ=มเดียวกัน เพื่อให2สินค2าวางอย=างเปIนระเบียบอยู=ในหมวดหมู=เดียวกัน เรียง

ตามหน=วยและขนาดของสินค2า และทำให2มีพืน้ที่จัดเก็บสินค2าเพียงพอต=อการจัดเก็บและการขาย 

 

5.3 ขNอเสนอแนะ 

จากการจัดทำโครงการเรื่อง การจัดการสินค2าบนชั้นวางให2มีความเพียงพอต=อการขายและการ

จัดเก็บ มีข2อเสนอแนะการจัดทำโครงงานดังนี ้

 5.3.1 ควรปรับปรุงในเรื่องการจัดเรียงสินค2าตามขนาดและประเภทของสินค2าให2ถูกต2องและเปIน

ระเบียบมากกว=านี ้

5.3.2 ควรปรับความสูงและความกว2างของชั้นวางสินค2า ให2มีความพอดีกับสินค2าบนหน2าขาย 

5.3.3 ควรปรับปรุงแผนผังพาโนแกรมใหม=เพื่อเปIนแนวทางให2กับ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 

สาขาอื่น ใช2ในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค2าบนชั้นวาง  
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ภาคผนวก ก 

แผนผัง Planogram 
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ภาพที่ ก-1 แผนผัง Planogram 3M 
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ภาพที่ ก-2 แผนผัง Planogram รองเท2ายาง 
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ภาพที่ ก-3 แผนผัง Planogram ป¥ายสัญญาลักษณV 
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ภาพที่ ก-4 แผนผัง Planogram 3M 
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ภาพที่ ก-5 แผนผัง Planogram 3M 
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ภาพที่ ก-6 แผนผัง Planogram รองเท2านิรภัย 
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ประวัติผูTจัดทำ 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวภัทราวดี ทีนาคะ 

สาขาวิชา  : การจัดการโลจิสติกสVและซัพพลายเชน 

ปoการศึกษา  : 2564 

ประวัต ิ

วัน/เดือน/ปoเกิด  : 1 กันยายน พ.ศ. 2544 

สถานที่เกิด  : จังหวัดชลบุร ี

ที่อยู=ปsจจุบัน  :93/19 หมู= 6 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

ประวัติการศึกษา  : ปoการศึกษา 2557-2559 มัธยมศึกษาตอนต2น โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 

 : ปoการศึกษา 2559-2562 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 

ปsจจุบัน : ปoการศึกษา 2562-2564 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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    ประวัติผูTจัดทำ 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวอัมพร สิงหราช 

สาขาวิชา  : การจัดการโลจิสติกสVและซัพพลายเชน 

ปoการศึกษา  : 2564 

ประวัต ิ

วัน/เดือน/ปoเกิด  : 21 กันยายน พ.ศ. 2544 

สถานที่เกิด  : จังหวัดเลย 

ที่อยู=ปsจจุบัน  : 356 หมู= 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  

ประวัติการศึกษา  : ปoการศึกษา 2557-2559 มัธยมศึกษาตอนต2น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 

 : ปoการศึกษา 2559-2562 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ปsจจุบัน : ปoการศึกษา 2562-2564 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 



	
	

	
	

	

	

 

แบบคุณลักษณะผลงานโครงงาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ภาคเรียนที่ 2 ป^การศึกษา 2564 
โครงงาน ระดับ          ปวช.          ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส8และซัพพลายเชน 

  

ชื่อโครงงาน :  การจัดการสินค=าบนชั้นวางให=มีความเพียงพอตDอการขายและการจัดเก็บ งบประมาณ :   -   

บาท 

ชื่อผู5จัดทำ 

1. นางสาวภัทราวดี ทีนาคะ รหัส : 63302140063 ชั้น/กลุDม : ปวส. 2/3 

2. นางสาวอัมพร สิงหราช รหัส : 63302140089 ชั้น/กลุDม : ปวส. 2/4 

ชื่อครูที่ปรึกษา 

1. นางสาวสุภาวดี กัญญาภ ู                                              เบอร8โทรศัพท8 092-2949561 

2. นางสาวละมุล นากร                                                    เบอร8โทรศัพท8 093-8721541    

3. นางสาววัจนา เจริญสวัสดิ์                                              เบอร8โทรศัพท8 097-2398962 

บทคัดย?อ 

ตามที่บริษัท ดูโฮม จำกัด ( มหาชน ) ได=มีรูปแบบชั้นวางแบบเดิม ซึ่งเปcนชั้นวางที่ไมDเพียงพอตDอการวางสินค=า

หน=าขายและการจัดเก็บ ดังนั้นเราจึงศึกษาค=นคว=าหาวิธีการปรับเปลี่ยนชั้นวางให=มีความเพียงพอตDอการขาย

และการจัดเก็บ ผู=จัดทำโครงการจึงได=แก=ไขปeญหาที่เกิดขึ้นและวางแผนด=านการจัดเก็บสินค=าให=เหมาะสมกับ

พื้นที่และทำการสร=างตำแหนDงของสินค=า ทางเราจึงได=ทำการจัดประเภทสินค=าและจัดวางสินค=าให=มีระเบียบ

มากขึ้น ผลจากการศึกษา เรื่อง การจัดการสินค=าบนชั้นวางให=มีความเพียงพอตDอหน=าขายและการจัดเก็บเปcน

ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตD เดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธ8 พบวDาการแก=ไขปeญหาเรื่องพื้นที่ไมDเพียงพอโดย

ใช=พาโนแกรมในการปรับชั้นวางสินค=านั้นประสบความสำเร็จไปได=ด=วยด ี

ประโยชน@และ

คุณลักษณะ 

เพื่อนำไปเปcนนโยบายในการวางแผน แก=ไข และปรับปรุงมาตรฐานของชั้นวางสินค=าและชั้นจัดเก็บสินค=าให=มี

ความเพียงพอตDอการขายและการจัดเก็บ เพื่อเพิ่มยอดขายให=กับธุรกิจค=าปลีก 

สถานที่นำไปใช5

ประโยชน@ 
นำไปใช=ตามบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค=าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินค=าสินค=าหน=าขาย 
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