
 

การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้าและการจดัส่งตามแนวคดิลนี  
กรณศึีกษา บริษทั สยามไวเนอร่ี จ ากดั 

 
      เนาวรัตน์ อยู่ประเสริฐ 

                 ดร.รชฏ ข าบุญ 
 

1. บทน า 
กิจกรรมของโลจิสติกส์ประกอบดว้ย 5 กิจกรรมหลกัคือ การจดัการคลงัสินคา้ การจดัการสินคา้คง

คลงั การจดัซ้ือจดัหา การขนส่ง และ การบริการลูกคา้ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลกัของการจดัการดา้นโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน เน่ืองจากทุกบริษทัจะมีกิจกรรมหลกั 5 ตวัน้ีอยา่งแน่นอน และเป็นกิจกรรมท่ีเป็นเสมือน
ตน้ทุนของทางบริษทั หากมีการจดัการและการวางแผนท่ีดีจะท าให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีลดลง ซ่ึงท าให้เป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้น 5 กิจกรรมของโลจิสติกส์น้ีจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานของ
ธุรกิจ โดยทางบริษทัจะเนน้ให้ความส าคญัในดา้นการจดัการคลงัสินคา้ การขนส่ง และการบริการลูกคา้โดยจะ
เนน้ท่ีความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั 

บริษทั สยามไวน์เนอร่ี จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินการผลิตและน าเขา้ไวน์ หรือ สุราแช่ผลไม ้โดย
สินคา้ส่วนใหญ่ทางบริษทัจะผลิตเองซ่ึงจะมีเพียงสินคา้บางชนิดเท่านั้นท่ีน าเขา้มาจ าหน่าย บริษทั สยามไวน์เนอ
ร่ี จ  ากัด มี Line การผลิตสินค้า SPY 3 Line มี Line การผลิต Still Wine 1 Line จึงท าให้ต้องมีการผลิตสินคา้
ล่วงหนา้เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อรองรับจ านวนการสั่งซ้ือในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์
เป็นตน้ จึงท าให้บริษทัตอ้งใช้พื้นท่ีในการจดัเก็บเป็นจ านวนมากเพื่อจดัเก็บสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแล้วเพื่อรอการ
จ าหน่ายให้กบัตวัแทนและลูกคา้โดยตรง โดยบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งเองและจา้งบริษทัขนส่งรวมถึงการให้ลูกคา้
มารับสินคา้เองท่ีโรงงาน 

จากการศึกษากระบวนการท างานพบวา่บริษทั สยามไวน์เนอร่ี จ  ากดั  ประสบปัญหาดา้น การจดัการ
คลงัสินคา้และการกระจายสินคา้ล่าชา้ จึงท าให้มีสินคา้ลน้คลงัเน่ืองจากทางบริษทัมีพื้นท่ีการจดัเก็บไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนสินคา้ท่ีผลิตล่วงหนา้เพื่อรองรับจ านวนการสั่งซ้ือในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยสินคา้ท่ีไม่มีพื้นท่ีเพียงพอ
จะจดัเก็บจะถูกน าไปวางไวท่ี้หน้าโหลด และขา้งๆคลงัสินคา้เพื่อรอการเคล่ือนยา้ยไปยงัคลงัสินคา้ท่ีปทุมธานี
เพื่อจดัส่งให้ลูกคา้รวมถึงจดัเก็บซ่ึงอาจจะท าให้สินคา้มีประสิทธิภาพลดลงไดเ้พราะภายนอกคลงัสินคา้มีสภาพ
อากาศและอุณหภูมิไม่เหมาะสมแก่การจดัเก็บสินคา้ประเภทน้ี อาจท าให้รสชาติและกล่ินเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมท่ีไดม้าตรฐานในการผลิตมาแลว้ 
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2. วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
2.1 เพื่อลดความล่าชา้ในการน าสินคา้ออกจากคลงัโรงงาน 
2.2 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้และลดความเส่ียงในการโดนปรับจากการส่ง

สินคา้ล่าชา้ 
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2.4 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลงัสินคา้ 

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
3.1 ไดท้  างานเป็นทีมภายในแผนกคลงัสินคา้และขนส่ง 
3.2 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนกบัเพื่อนในแผนกเดียวกนั 
3.3 มีความคิดเป็นระบบมากข้ึนในการท างาน  
3.4 ทฤษฎี Lean เป็นแนวทางในการปรับปรุงท่ีเหมาะสม 

4. ขอบเขตของโครงงาน 
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบบัน้ีท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของบริษทั สยามไวน์เนอร่ี จ  ากดั โดย

มุ่งเนน้ไปท่ีหน่วยงานปฏิบติังานแผนกคลงัสินคา้และขนส่ง(Warehouse&Logistics) 

 
5. ระเบียบวธิีการวจิัย 

5.1ศึกษาระบบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์ 
 ศึกษากระบวนการท างานโดยรวมของบริษทั สยามไวน์เนอร่ี จ  ากดั ในหน่วยงานปฏิบติังาน

แผนกคลงั สินคา้และขนส่ง(Warehouse&Logistics) 
 น าขอ้มูลท่ีศึกษา มาเขียนเป็นแผนภาพการท า งานโดยรวมของทั้งบริษทั และ แผนกต่างๆ โดย

เขียนเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการไหลของบริการ  
 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมและเขียนเป็นแผนภาพมาตรวจสอบโดยรวมเพื่อมองหาจุดบกพร่องของ

แผนภาพ และมองหาปัญหาในจุดต่างๆของบริษทั 
5.2 ส่งขอ้เสนอโครงงานท่ีสมบูรณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 
 เลือกหวัขอ้การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ตามแนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษทั   สยาม

ไวเนอร่ี จ  ากดั และรวบรวมขอ้มูลโดยละเอียดของแผนก และการท างานเพื่อน าเสนอหวัขอ้โครงการท่ีสมบูรณ์
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 
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5.3 ด าเนินการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 น าขอ้มูลของหน่วยงานปฏิบติังานแผนกคลงัสินคา้และขนส่ง  มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

โดยใชเ้คร่ืองมือ QC7Tool ในการวิเคราะห์ จากนั้นเรียงล าดบัของปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนจากมากไป
นอ้ยและเลือกปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขมากท่ีสุด 

 น าขอ้มูลและปัญหาท่ีวเิคราะห์ไดใ้นเบ้ืองตน้ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และ บุคคลากรของบริษทั 
เพื่อน าทฤษฏีของการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาประยุกตใ์ชพ้ร้อมกบัทดลองปรับปรุง
กระบวนการเร่ิมตน้  

5.4 น าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 น าทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงกระบวนการ คือ ทฤษฎี Lean มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุง 

โดยยดึหลกัการปรับปรุงแบบ PDCA และ น าเสนอ 
5.5 ส่งเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 รวบรวมขอ้มูลท่ีปรับปรุงและผลหลงัการปรับปรุงจดัท าเป็นโครงงานฉบบัสมบูรณ์ผา่นอาจารยท่ี์

ปรึกษา 
5.6 น าเสนอผลการด าเนินงานให้กบับริษทั 
 น าเสนอผลการด าเนินงานให้กบั บริษทั สยามไวน์เนอร่ี จ  ากดัโดยรวบรวมขอ้มูลก่อนปรับปรุง 

และ หลงัการปรับปรุง โดยการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย และผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนกวา่ก่อนการปรับปรุง 
 

6.การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ปรับปรุง และสรุปผลการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ คือ QC 7 Tools โดยใช้
ควบคู่กบัแนวคิด  PDCA  โดยด าเนินการดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171



ตารางท่ี 6.1 ตารางคน้หาปัญหา 
 

ล าดับ 
ปัญหา 

หัวข้อปัญหา 
ความเป็นไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ความถี่ คะแนน
รวม 

คะแนน
สะสม 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 การประสานงานของ
พนกังานล่าชา้และไม่เป็น
ระบบ 

          
9 

 
9 

2 จ านวนพนกังานขบัรถส่ง
สินคา้ไม่เพียงพอ 

          
8 

 
17 

3 กระบวนการท างานท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัหนา้งานจริง 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 

 
23 

 
Pareto Graph แสดงการจ าแนกปัญหา 

 

 
 

กราฟท่ี 6.1 Pareto Graph แสดงการจ าแนกปัญหา 
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ไม่สอดคลอ้งกบัหนา้
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วเิคราะห์หาสาเหตุ 

 
ภาพท่ี 6.3 แผนภาพแสดงเหตุและผล 

 
7. ผลการศึกษา 

7.1 ลดเวลาในการเบิก-จ่ายสินคา้ จาก 7 วนั เหลือ 2 วนั โดยท่ีเตรียมการประสานงานกบัคลงัสินคา้
แห่งอ่ืนหลงั จากทราบแผนการผลิต โดยพนกังาน Planning จะประสานงานกบัคลงัสินคา้แห่งอ่ืนล่วงหนา้ก่อนท่ี
สินคา้จะผลิตเสร็จ เม่ือสินคา้ผลิตเสร็จจะสามารถเบิกสินคา้และน าข้ึนรถไปจดัเก็บยงัคลงัสินคา้แห่งอ่ืนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยประหยดัเวลาในการเบิกและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ในปัจจุบนัลดระยะเวลาเบิก-จ่ายสินคา้จาก 7 วนั เหลือ 2 วนั ลดลง 5 วนั และลดปริมาณสินคา้ลน้
คลงัลง 6,705,538 ขวดต่อปี และเม่ือเทียบเป็นร้อยละเท่ากบั 25.76 % ของสินคา้ท่ีลน้คลงั 

7.2 ลดจ านวนงานท่ีจดัส่งล่าชา้จาก 148 งานเหลือเพียง 74 งาน เทียบเป็นร้อยละ 50% ของงานท่ีส่ง
ล่าชา้ทั้งหมด 

7.3 ลดกระบวนการท างานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหน้างานจริงโดยการส่ือสารกนัระหว่างพนกังานให้
เข้าใจตรงกันและให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุดเน่ืองจากไม่สามารถปรับปรุงเก่ียวกับเอกสารท่ีใช้ใน
กระบวนการท างานได ้
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
8.1 การลดเวลาเบิก-จ่ายสินค้าท าได้จริง เน่ืองจากพนักงานประสานงานไวล่้วงหน้าพร้อมท่ีจะ

เคล่ือนยา้ยสินคา้เม่ือสินคา้ผลิตเสร็จ ซ่ึงต่างจากก่อนการปรับปรุงคือ พนกังานเพิกเฉยต่อการประสานงานเพื่อ
เตรียมพร้อมเพราะคิดวา่สามารถท างานไดท้นัเวลาจึงท าใหเ้กิดสินคา้ลน้คลงัเป็นจ านวนมาก 
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8.2 ลดจ านวนงานท่ีส่งล่าชา้จาก 148 งานให้เหลือ 74 งาน ซ่ึงลดไปจากเดิม 50% และยงัลดค่าปรับ
จากการจดัส่งล่าชา้และลดค่าจดัส่งสินคา้ ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 8.2 เปรียบเทียบค่าปรับและค่าขนส่งก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 

  ค่าปรับจากการส่งล่าชา้(บาท) ค่าขนส่ง(บาท) รวม(บาท) 
ก่อนปรับปรุง 1,065,600 1,002,000 2,067,600 
หลงัปรับปรุง 532,800 1,076,000 1,608,800 

 

8.3 การลดกระบวนการท างานท่ีไม่สอดคล้องกับหน้างานจริงสามารถท าได้จริงโดยการปรับ
ทศันคติในการส่ือสารกนัโดยใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงก่อนการปรับปรุงมีสินคา้ลน้คลงัเป็นจ านวน 8,672,066 ขวด และเม่ือท าการปรับปรุงแลว้พบวา่มี
สินคา้ลน้คลงัเหลือเพียง 6,070,446 ขวด 

 

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ระยะเวลาในการจดัท ามากข้ึนจะส่งผลให้สามารถศึกษาในหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกนัและจะท าให้
สามารถลดตน้ทุน และค่าเสียโอกาส ไดอี้ก 
 
10. แนวทางการปรับปรุงในคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากปัญหาท่ีได้ท าการแก้ไขไปแล้วนั้น ยงัไม่สามารถครอบคลุมการท างานทั้ งหมดของ
คลงัสินค้าได้จึงมีทางเลือกใหม่ทีจ่ะท าการปรับปรุงในคร้ังต่อไป ดังนี ้
 เร่ือง การก าหนดกระบวนการท างานใหเ้หมาะสมกบัหนา้งานจริง 
   1)จดัท าเอกสารใหเ้มาะสมกบักระบวนการท างานจริง 
   2)จดัอบรมพนกังานในการใชเ้อกสารใหใ้นการท างาน 
เหตุผลในการเลือกหัวข้อการก าหนดกระบวนการท างานให้เหมาะสมกบัหน้างานจริง  
   1)เกิดความผดิพลาดในการเช็คสินคา้บ่อยคร้ัง 
   2)เกิดความเสียหายแก่บริษทัเน่ืองจากจ่ายสินคา้ผดิใหก้บัลูกคา้ไป 
   3)การท างานท่ีไม่เป็นระบบ เก่ียงหนา้ท่ีงานกนั 
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