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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคา
ของบริษัท ฟต แอนด เฟรมอิควิปเมนท จํากัด ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นครอบคลุม 6 กระบวนการทํางานหลัก 
ไดแก การรับสินคาเขาคลังสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา การเบิก-จายสินคา การจัดสงสินคา การตรวจนับ
สินคา และการแสดงผลขอมูลและจัดทํารายงาน  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใชหลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดวยเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม VB.NET, Microsoft.NET 
Framework และระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server ภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
Professional หลังจากนั้นไดนําระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการบริหารคลังสินคาของ
บริษัท ฟต แอนด เฟรมอิควิปเมนท จํากัด ทดลองใชและประเมินความพึงพอใจที่มีตอการทํางานของระบบ 
ผลการวิจัยที่ได คือ ไดระบบสารสนเทศที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารคลังสินคาของบริษัท ฟต 
แอนด เฟรมอิควิปเมนท จํากัด ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการทํางานของระบบ 4 หัวขอ ไดแก การนํา
ขอมูลเขาสูระบบ การคนหาและประมวลผลขอมูล การรายงานผล และภาพรวมของระบบ พบวาผูประเมินมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย คือ ควรใหนําเทคโนโลยีการนําขอมูลเขาแบบอัตโนมัติ โดยใช
อุปกรณสแกนเนอรแบบไรสายมาเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อชวยใหขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน
คลังสินคามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
คําสําคัญ :  ระบบสารสนเทศ  การบริหารคลังสินคา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop an information system for the warehouse 

management of Fit & Firm Equipments Co., Ltd. The system consisted of 6 business processes; namely 
goods receiving, quality control, picking and dispatching, goods delivery, stock-taking  and  output 
display and reporting. This study was research and development in nature. The system development 
life cycle methodology was used. The software development tools employed were VB.NET and 
Microsoft.NET Framework including Microsoft SQL Server, which was used as a database management 
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system. The system was developed under the environment of Microsoft Windows XP Professional 
operating system. The evaluation of the system was then performed by the staff members who were 
responsible for warehouse management. The result of this study was an information system that could 
support users in managing warehouses more efficiently. The results of the system evaluation revealed 
that most users were highly satisfied with the system in 4 aspects, which were data entry, searching 
and processing data, reporting and the overall system operation. The implication was that, automatic 
data entry should be operated by means of a wireless scanner in order to enhance the warehouse 
operation. 
 
Keywords : Information System, Warehouse Management 
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บทนํา 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคา หมายถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชเปนเครื่องมือ
สําหรับจัดการกับขอมูลสารสนเทศในแตละขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการคลังสินคา เพื่อ
สนับสนุนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังสินคาใหเปนไปอยางรวดเร็ว และมีความถูกตอง แมนยํา  ชวยใหการ
จัดเก็บสินคาและการเบิก-จายสินคาเพื่อจัดสงมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดการสูญเสียอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานผิดพลาด และระบบยังสามารถนําขอมูลสารสนเทศเหลานี้มาประมวลเพื่อสรางรายงานในรูปแบบตางๆ 
ที่เปนประโยชนตอผูบริหารคลังสินคาในการบริหารจัดการคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสรางตัว
วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานในคลังสินคาเพื่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่องไดดวย 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคายังชวยใหการบริหารการใชพื้นที่ในคลังสินคาเกิดความคุมคา
อีกดวย บริษัท ฟต แอนด เฟรมอิควิปเมนท จํากัด เปนผูแทนจําหนายสินคาประเภทเครื่องออกกําลังกายนําเขาจาก
ตางประเทศ โดยจัดจําหนายผานหางสรรพสินคาตางๆ ที่มีสาขาทั่วประเทศ และจําหนายตรงใหแกลูกคาในงาน
แสดงสินคาหรือตามพื้นที่เชาในหางสรรพสินคาทั่วไป สินคาที่นําเขาจะถูกจัดเก็บไวในคลังสินคาเพื่อรอคําสั่งซื้อของ
ลูกคาจากเจาหนาที่ขายที่ประจําตามจุดขายดังกลาว สินคาจะถูกเบิกจากคลังสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคาตาม
คําสั่งซื้อ ทั้งนี้ในปจจุบันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังสินคาเปนการปฏิบัติงานที่อาศัยความชํานาญของ
ผูปฏิบัติงานโดยไมมีการควบคุมดวยระบบสารสนเทศ จากการสํารวจพบวามีปญหาเกิดขึ้นในคลงัสินคา ดังนี ้ 

1. การจัดเก็บสินคาไมเปนระเบียบสินคาถูกจัดเก็บกระจัดกระจาย โดยไมมีการแบงพื้นที่ในการ 
จัดเก็บสินคาตามกลุมสินคาที่ชัดเจน 

2. พื้นที่ในคลังสินคาถูกใชอยางไมคุมคา 
3. การหยิบ-จัดสินคาใชเวลานาน เพราะเสียเวลาในการคนหาสินคาที่ตองการซึ่งถูกจดัเก็บปะปน 

กับสินคากลุมอื่น 
4. ไมสามารถควบคุมลําดับของการเบิก-จายสินคาใหสัมพันธกับลําดับในการรับสินคาเขาคลัง 
5. ปริมาณสินคาที่ไดจากการนับไมตรงกับปริมาณที่ควบคุมดวยการลงรายการบัญชีสินคาคง 

คลัง  
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ดวยสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคา 
สินคาที่มีความสามารถครอบคลุมกระบวนการทํางานหลักในคลังสินคาของบริษัท ฟต แอนด เฟรมอิควิปเมนท 
จํากัด เพื่อใหปญหาในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนตางๆ ในคลังสินคาไดรับการแกไข  

  
อุปกรณและวิธีการ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชงิพัฒนาระบบ ไดมีการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้    
 
ประชากร 
                   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยพนักงานในบริษัท ฟต แอนด เฟรมอิควิปเมนท จํากัด จํานวน 
6 คน ประกอบดวย 1) กลุมผูบริหารจํานวน 2 คน ไดแกผูจัดการทั่วไปจํานวน 1 คน และผูจัดการคลังสินคาจํานวน 
1 คน และ 2) กลุมผูปฏิบัติงานจํานวน 4 คนไดแก เจาหนาที่คลังสินคาจํานวน 2 คน เจาหนาที่บัญช-ีการเงินจํานวน 
1 คน และ เจาหนาที่ธุรการขอมูลจํานวน 1 คน กลุมตัวอยางในการตอบแบบสัมภาษณในงานวิจัยนี้ใชประชากร
ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  แบบสัมภาษณ และแบบประเมินการทํางานของระบบ 
สําหรับฮารดแวรและซอฟตแวร ที่ใชเปนเครื่องมือพัฒนาระบบสารสนเทศในงานวิจัยมีดังนี ้

       ฮารดแวรประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรพีซีซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) หนวยประมวลผลกลาง Intel Core 2 Duo Processor P8700 (2.53 GHz) 
2) หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 2 GB 
3) Hard Disk ขนาดความจุ 250 GB 
4) Network Adapter เชื่อมตอสัญญาณเครือขาย 
ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก  
1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional  
2) ชุดซอฟตแวรสําหรับเขียนโปรแกรมประยุกต  VB.NET ติดตั้งภายใตสภาพแวดลอมของ  

Microsoft .NET Framework  
3. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server  
4. โปรแกรม Crystal Report สําหรับสรางรายงาน  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
กับการบริหารคลังสินคาของบริษัท ฟต แอนด เฟรมอิควิปเมนท จํากัด ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  
 
การวิเคราะหขอมูล  
                    การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาทางสถิต ิไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลังสินคาที่พัฒนาขึ้น เปนระบบ

สารสนเทศที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชในการบริหารคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการ
ประเมินระบบสารสนเทศใน 4 หัวขอ ไดแก การนําขอมูลเขาสูระบบ การคนหาและประมวลผลขอมูล การรายงาน
ผล และภาพรวมของระบบ พบวาผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยผลการประเมินหัวขอภาพรวมของ
ระบบ ในขอยอยประโยชนที่ไดรับจากระบบในการบริหารพื้นที่คลังสินคา และประโยชนที่ไดรับจากระบบในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของสินคามีผลของการประเมินอยในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.33 และ 4.17 
ตามลําดับ ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคาที่พัฒนาขึ้นมานี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงจัดเก็บสินคาและวิธีการในการหยิบ-จัดสินคาจากตําแหนง
จัดเก็บมาใช ดังตอไปนี ้

1) วิชัย ไชยมี (2547) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการบริหารคลังสินคา 2 ประการ คือ 
(1) เพื่อเปนการใชพื้นที่ในคลังสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด (2) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และการใชเครื่องมืออุปกรณ ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขึ้นอยูกับหลายปจจัย ปจจัยหนึ่งคือการ
จัดการพื้นที่จัดเก็บสินคา (stock location) ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินคา คือ (1) เพื่อเตรียม
ความพรอมในการตอบสนองความตองการของลูกคา (2) เพื่อการเขาถึงสินคาทุกรายการที่จัดเก็บในคลังสินคา
อยางรวดเร็ว และ (3) เพื่อการเคลื่อนยายสินคาที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดนี้สอดคลองกับขอเสนอแนะในงานวิจัย
ของ Cara Edgar and Dilek Tanyildiz (2009) ซึ่งเปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคในการปรับปรุงการกระบวนการ
ทํางานในคลังสินคาของบริษัท Färggrossen จากศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหขอมูลของบริษัท Färggrossen และ
บริษัทอื่นอีก 2 บริษัทที่มีบริบทคลังสินคาคลายคลึงกันและวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑมาตรฐาน 
(benchmark) ผลจากการวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเขาถึงสินคาในคลังสินคาของ
บริษัท Färggrossen คือ ควรมีระบบกําหนดตําแหนงหรือ Locator Addressing System ซึ่งตองเปนระบบ
สารสนเทศที่มีขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชั้นวางสินคา  พื้นที่ระหวางชั้นวาง ตําแหนงของสินคา ฯลฯ ในฐานขอมูล 
ขอเสนอแนะดังกลาวมีจุดมุงหมายใหเกิดการปรับปรุงประสิทธภาพของการจัดเก็บและการหยิบ-จัดสินคา ซึ่งจะ
สงผลตอความพรอมของสินคาอันจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาในที่สุด 

2) อัลกอริธึมในการกําหนดตําแหนงในการจัดเก็บสินคาม ี2 แบบ คอื (1) แบบตําแหนงถาวร 
(fixed location) (2) แบบตําแหนงสุมหรือตําแหนงไมถาวร (random location) ซึ่งแตละแบบมีความแตกตางกัน
และการเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการจัดเก็บ ขนาดของการสั่ง ฯลฯ (Emmett 2550, วิชัย ไชยมี 
2547)  ผูวิจัยไดเลือกใชอลักอริธึมในการกําหนดตําแหนงการจัดเก็บแบบสุมหรือแบบไมถาวร (Random Location) 
เพื่อความเหมาะสมกับสินคาประเภทเครื่องออกกําลังกายและเครื่องนวดไฟฟาซึ่งไมมีการกําหนดตําแหนงสําหรับ
การเติมสินคาเพื่อหยิบ (pick faces) แบบตายตัว และการจัดวางสินคาในคลังสินคาเปนแบบวางกอง (bulk 
storage) ซึ่งการใชอัลกอริธึมแบบนี้จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพื้นที่ไดดีกวา และการควบคุมตําแหนงใน
การจัดเก็บและตําแหนงที่หยิบสินคาสามารถใหระบบทําหนาที่นี้แทนเจาหนาที่คลังสินคาได 
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3) ในการกําหนดวิธีการหยิบ-จัดสินคา (methods of picking) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการ 
กําหนดวิธีการหยิบ-จัดสินคาเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน ซึ่งมีวิธีที่แตกตางกันหลายวิธี (Emmette 
2550) และเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธีหยิบ-จัดแบบพื้นฐาน (basic order picking) ซึ่งเปนการหยิบ-จัดสินคา
ตามคําสั่งในเอกสารใบสั่งงานหยิบสินคาทีละใบ โดยหยิบสินคาทีละรายการจนครบทุกรายการในเอกสาร ทั้งนี้
เอกสารใบสั่งงานหยิบสินคาถูกสรางมาจากเอกสารใบสั่งซื้อของลูกคาใบตอใบ นอกจากการกําหนดวิธีหยิบ-จัดโดย
คํานึงถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแลว ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวคิดในการเลือกหยิบ-จัดสินคาโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมในดานอื่นๆ ซึ่งทําใหเกิดวิธีการหยิบ-จัดสินคาหลากหลายวิธีที่สามารถนํามาใชผสมผสานกันไดในระบบ
บริหารคลังสินคา (วิศิษฏ วัฒนานุกูล 2552)  ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการหยิบ-สินคาแบบเขากอน-ออกกอน (first in-
first out หรือ FIFO picking) โดยคํานึงถึงรายการสินคาที่จัดเก็บในคลังสินคาเปนรายการสินคาที่รับจากการนําสง
ของผูขายหลายครั้งซึ่งระบบสามารถแยกรายการสินคาที่รับเขามาแตละครั้งออกจากกันได ดังนั้นในการหยิบ-จัด
สินคาตามลําดับของการรับเขาคลังสินคาจึงสามารถทําได และถึงแมวาสินคาประเภทเครื่องออกกําลังกายและ
เครื่องนวดไฟฟาไมมีปญหาเรื่องอายุสินคาสั้น แตกระนั้นก็ยังเปนสินคาที่มีชิ้นสวนคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการ
ทํางานของสินคา (micro chip / controller) เปนสวนประกอบ ซึ่งถือไดวาเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปน
องคประกอบ พัฒนาการของสินคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี 

 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรขยายขอบเขตระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินคาใหเชื่อมโยงกันไดกับระบบ 

สั่งซื้อ ระบบการขาย ระบบจัดสง และระบบบัญชี ซึ่งจะชวยใหระบบมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะไดรับ
ประโยชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถติดตามกระแสขอมูลที่ไหลเขา-ออกตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดสงมอบสินคาได 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือควรขยายระบบใหครบทั้งวงจรของการดําเนินธุรกิจนั่นเอง  

2) ควรนําเทคโนโลยีบารโคดมาใชสําหรับการนําเขาขอมูลแบบอัตโนมัต ิณ จุดรับสินคาหาก 
ปริมาณการรับสินคาสูงขึ้นมากกวาปจจุบัน จะชวยลดเวลาในการปอนขอมูลไดมาก และขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานความถูกตองแมนยําใหสูงขึ้นดวย 

3) หากมีความเปนไปไดในแงของการลงทุนควรนําเทคโนโลยีไรสาย เชน เครื่องอานบารโคด 
แบบใชคลื่นวิทยุ หรือคอมพิวเตอรขนาดเล็กแบบพกพามาใชสําหรับการปฎิบัติงานในขั้นตอนการจัดเก็บและหยิบ-
จัดสินคา ณ จุดที่มีการปฏิบัติงานภายในคลังสินคาจะชวยใหกระบวนการทํางานรับสินคา และเบิกจายสินคาเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานความรวดเร็วและความถูกตองแมนยําไดเปนอยางดี รวมทั้งจะเปนการลดการใชเอกสารประเภท
ใบสั่งงานไดอีกดวย  
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