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รายการสัญลกัษณ์ 
 

TDt ระยะทางเดินเพื่อจ่ายพสัดุของแต่ละชั้นวาง เมตรต่อเดือน 
PDtp ระยะหยบิเพื่อหยบิจ่ายพสัดุของแต่ละห้ิงวาง เมตรต่อเดือน 
MPAm ปริมาณพสัดุท่ีสามารถหยบิไดใ้นการจ่ายแต่ละคร้ัง หน่วยนบัของพสัดุ 
ATTm จ านวนคร้ังในการหยบิต่อการเบิกแต่ละรายการ หน่วยนบัของพสัดุ 
IATm ปริมาณการจ่ายพสัดุแต่ละรายการ หน่วยนบัของพสัดุ 
MSLm ความยาวการใชห้ิ้งวางของพสัดุแต่ละรายการ เมตร 
SULtp ความยาวการใชห้ิ้งวาง เมตร 
SSLtp ความยาวห้ิงวางพร้อมใช ้ เมตร 
SI สัดส่วนการใชท่ี้จดัวาง ร้อยละ 
SAA จ านวนห้ิงวางคงเหลือ ห้ิงวาง 
TDM ระยะทางเดินเพื่อจ่ายพสัดุรวมต่อเดือน เมตรต่อเดือน 
ATTt จ านวนคร้ังในการเดินเพื่อหยบิพสัดุแต่ละชั้นวาง คร้ังต่อเดือน 
N จ านวนเดือนท่ีเก็บขอ้มูล เดือน 
PDM ระยะหยบิจ่ายพสัดุรวมต่อเดือน เมตรต่อเดือน 
IDM ระยะทางในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุรวมต่อเดือน เมตรต่อเดือน 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัเร่ืองการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุในส่วนรับผดิชอบของคลงัพสัดุ

หลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ปัญหาการจ่ายพสัดุใน
ระบบจดัวางพสัดุของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร และเพื่อพฒันาระบบ
การจดัวางพสัดุดว้ยการใชข้อ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร (ERP) 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีระเบียบวธีิวจิยัไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากร
องคก์าร และขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานจริง โดยใชข้อ้มูลจากระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วนของคลงัพสัดุหลกัสมุทรสาคร ปี 2551 จากนั้น
จึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวดัสภาพพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการจดัวาง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาระบบ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางการพฒันาระบบแบบวงจรการพฒันาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) เขา้มาท าการปรับปรุงขั้นตอนและวธีิการจดัวางพสัดุ ในการ
วเิคราะห์ถึงลกัษณะของการเปรียบเทียบความเขม้การไหลของพสัดุมาพฒันาเป็นโปรแกรมส าหรับ
ประมวลผลเพื่อหาจุดจดัวางพสัดุท่ีเหมาะสม 

สรุปผลการวจิยัพบวา่ การจดัวางพสัดุในรูปแบบเดิมดว้ยการปฏิบติังานโดยใชดุ้ลยพินิจ
ของพนกังานท าใหข้าดประสิทธิภาพในการจดัวางเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดยใช้
ขอ้มูลจากระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์าร (ERP) ซ่ึงท าใหก้ารปฏิบติังานจดัวางมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถลดระยะทางในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุลง 4,365.09 เมตรต่อเดือน คิดเป็น 24.58% โดย
จากเดิมมีระยะทางปฏิบติังานจ่ายพสัดุ 17,758.66 เมตรต่อเดือน เหลือเพียง 13,393.57 เมตรต่อเดือน 
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ABSTRACT 

 
The objective of research, Inventory Storage Control System Improvement for 

Provincial Electricity Authority’s Samutsakorn Section Warehouse, concern to analyze problems 
of inventory issue activities, affect from inventory storage. The research direction needs to 
develop storage system by using data from Enterprise Resource Planning (ERP). 

The research methodology are analysis both data from real situation in issue activity 
and ERP system. Step of analysis important variant data is load ERP data, transactions data in 
2008 about issue activity from Samutsakorn section warehouse, and record by measurement in 
equipment and area activity distance. System Development Life Cycle (SDLC) is a main 
research’s developed process, to used for analyze and compare material intensity for implement 
new system that working with software. New system can be use to support decision making for 
improve efficiency in storage inventory activity. 

Summarize storage inventory activity in old system that use employee experience is 
less efficiency than new system that uses ERP’s data to process in new system. Effort of new 
system can improve more inventory storage efficiency that causes to make distant shorter than old 
inventory issue activity. The issue activity distant showed that make shorter than 4,365.09 meters 
per month (24.58%), from old system 17,758.66 miters per month to 13,393.57 meters per month.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในสภาวะ การปฏิบติังานประจ าวนัของ คลงัพสัดุหลกัก ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สมุทรสาครนั้นได้ด าเนินโดยยดึหลกัของการจดัการโซ่อุปทาน ( Supply Chain Management) เป็น
หลกัส าคญัส าหรับใชเ้ป็นแนวทางบริหารขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างผลก าไรต่อ
องคก์รใหสู้งข้ึน 

รูปแบบท่ีใชส้ าคญัส าหรับใชเ้ป็นแนวทางบริหารของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาครนั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกจะเป็นการมุ่งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหร้วดเร็ว ( Responsiveness) ดว้ยการใหบ้ริการต่อพนกังานช่างในการเบิกพสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับน าไปใชใ้นการก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้กิดความ
สะดวกและรวดเร็ว อนัเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อพนกังานช่างผูข้อเบิกพสัดุ ส่งผลใหส้ามารถ
น าพสัดุไปใชง้านตอบสนองต่อลูกคา้ภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดการสร้างภาพลกัษณ์
อนัดีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในส่วนท่ีสองคือ การมุ่งลดตน้ทุนการด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิด
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนต่อองคก์ร ทั้งในดา้นของการลดเวลา แรงงาน และตน้ทุนการปฏิบติังานใน
ส่วนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 

จากแนวโนม้การพฒันา องคก์รซ่ึงยดึหลกับริหารดว้ยหลกัจดัการแบบโซ่อุปทาน ท่ี
เกิดข้ึนนั้น  ไดส่้งผลก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ต่อองคก์ร ในหลาย ดา้น จึงเป็น
ประเด็นหลกัท่ีผลกัดนัต่อการเกิดแนวคิดส าหรับพฒันาระบบการบริหารสินคา้คลงัและคลงัสินคา้
อนัเป็นองคป์ระกอบของการจดัการโซ่อุปทาน โดยผูว้จิยัได้ส ารวจรูปแบบการ ปฏิบติังานปัจจุบนั 
(กุมภาพนัธ์ 2552) ภายในคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่มีหนา้ท่ี
หลกัประกอบดว้ยการจดัซ้ือ จดัหา และการบริหารพสัดุคงคลงั ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การน าระบบการ
บริหารทรัพยากรองคก์ารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นสารสนเทศหลกัในการปฏิบติังานประจ าวนั 
โดยในการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรองคก์ารนั้นยงัขาดประสิทธิภาพของการสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งสารสนเทศท่ีเกิดจากระบบกบัการปฏิบติังานจริงในการควบคุมพสัดุคงคลงั ดงันั้น จึงเป็น
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เป้าหมายในการมุ่งท่ีจะปรับปรุงระบบงานตามหนา้ท่ีดั งกล่าว เพื่อใหเ้กิดการบริหารพสัดุท่ี ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

ในระบบท่ีจะพฒันา ไดมุ้่งเนน้ใน ดา้นการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานเดิมท่ี อาศยั
ความรู้สึก และความช านาญในการจดัวางพสัดุเพื่อรอจ่ายจากการขอเบิกจากพนกังานช่าง เขา้สู่การ
ปฏิบติังานใน รูปแบบใหม่ดว้ยการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรองคก์ารเป็น สารสนเทศส าหรับใชใ้น
การตดัสินใจปรับปรุงระบบควบคุม การจดัวางพสัดุ โดยวธีิการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มา เป็น
เคร่ืองมือส าหรับท าการจดัเก็บและประมวลผล  ซ่ึงคาดหวงัท่ีจะ พฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัวางพสัดุท่ีสูงข้ึน  พร้อมสนบัสนุน การใชท้รัพยากรในองคก์ร ท่ีจ ากดัอยา่งมี
คุณค่า  รวมถึงเป็นการ สร้างศกัยภาพผลกัดนัองคก์รตอบสนองความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยท่ีีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูงในปัจจุบนั 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1  วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการควบคุมพสัดุจากระบบการจดัวางพสัดุของคลงั
พสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร 

1.2.2  พฒันาระบบควบคุมการจดัวางพสัดุดว้ยการใชข้อ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร 
(ERP) ใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการปรับปรุงระบบการจ่ายพสัดุของคลงัพสัดุหลกัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
1.3  ขอบเขตการวจัิย 

การปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัสมุทรสาครนั้น มีขอบเขตในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุคงคลงัของพื้นท่ี
จดัเก็บคลงัทึบ (ในท่ีร่ม) ในท่ีจดัเก็บแบบชั้นวาง (Rack) โดยแบ่งการจดัวางเป็นห้ิงวาง ( Shelf) ซ่ึงมี
การจดัวางพสัดุมูลค่าสูงท่ีบรรจุหีบห่อดว้ยกระดาษ เพื่อป้องกนัการช ารุดเสียหายจากการเปียกช้ืน 
รวมถึงยงัใชจ้ดัวางพสัดุท่ีมีขนาดเล็กซ่ึงมีความถ่ีในการใชง้านบ่อยคร้ัง เพื่อใหส้ะดวกในการหยบิ
จ่ายไดง่้ายและรวดเร็ว พร้อมมีสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีจดัเก็บท่ีสามารถป้องกนัการสูญหายจากการ
โจรกรรม โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวาง ดงัน้ี 

1.3.1  ท าการน าขอ้มูลรายการธุรกรรมประจ าวนั ( Transactions) จากระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ารในดา้นระบบบญัชีของการจ่ายพสัดุจากท่ีจดัวางประเภทชั้นวางของพื้นท่ีจดัเก็บ
คลงัทึบมาจดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูล 
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1.3.2  ท าการพฒันาโปรแกรมเพื่อประมวลผลใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับใช้
ก าหนดการจดัวางพสัดุ โดยท าการวเิคราะห์ถึงขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ของการ
ปฏิบติังาน พร้อมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากจดัวาง 

1.3.3  น าสารสนเทศท่ีไดข้ึ้นมาท าการปรับปรุงจดัวางพสัดุ ใหส้ามารถจดัวางและหยบิ
จ่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
1.4  แผนการด าเนินงาน 

แผนในการพฒันาระบบไดมุ้่งในการพิจารณาองคป์ระกอบส าหรับการปรับปรุงระบบ
ควบคุมการจดัวางพสัดุดว้ยการวเิคราะห์ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีส าคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการ
พฒันาระบบ ดงัน้ี 

1.4.1  กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ  
การปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุในส่วนรับผดิชอบของคลงัพสัดุ

หลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้บ่งออกเป็นขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนยอ่ยต่าง ๆ 
ตามกระบวนการวเิคราะห์และออกแบบระบบของวงจรการพฒันาระบบ ( System Development 
Life Cycle: SDLC) โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน คือ 

1)  การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ 
เป็นขั้นตอนในการก าหนดทางเลือกส าหรับการพฒันาระบบ เพื่อคน้หา

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ จากนั้นจะท าการก าหนดระยะเวลา
ในการพฒันา และศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา พร้อมวเิคราะห์ถึงประมาณการในดา้น
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนในการพฒันา เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาครในการพิจารณาอนุมติัหลกัการส าหรับด าเนินการ เพื่อเขา้สู่
กระบวนการต่อไปในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงดว้ยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ พร้อม
ทั้งท าการศึกษาแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ จากการปฏิบติังานดา้นการบริหารพสัดุของการในรูป
แบบเดิม (As-Is System) 

2)  การวเิคราะห์ระบบจดัวางพสัดุ 
เป็นขั้นตอนของการศึกษาดว้ยการวเิคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบติังานดา้นการ

บริหารพสัดุในรูปแบบเดิม ดว้ยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเก็บมาท าการศึกษาและวเิคราะห์ถึง 
เวลา ตน้ทุน แรงงาน วธีิการ ตลอดจนความจ าเป็นในการใชเ้คร่ืองมือในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ปฏิบติังาน เพื่อศึกษาปัญหา และถึงจุดปรับเปล่ียนของพฒันาท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการจดัวาง
สูงสุด 
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3)  การออกแบบระบบใหม่ 
เป็นขั้นตอนในการออกแบบวธีิและขั้นตอนการปรับปรุงระบบควบคุมการจดั

วางพสัดุตามแนววเิคราะห์ท่ีจดัท าไวจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบ ทั้งในดา้นรูปแบบของขอ้มูล
จากการปฏิบติังานในการจดัวางพสัดุตามรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยการใชข้อ้มูลจากระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์าร  รวมถึงการเลือกระบบจดัการฐานขอ้มูล ( Database Management System: 
DBMS) ส าหรับใชจ้ดัท าโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัระบบท่ีจะพฒันา  

4)  การพฒันาและติดตั้งระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ 
เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกแบบระบบมาท าการพฒันา

โปรแกรม ทดสอบโปรแกรม และคน้หาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม เพื่อใชส้ าหรับติดตั้งเป็น
สารสนเทศในการจดัวาง พร้อมท าการปรับปรุงการจดัวางจากทางเลือกท่ีไดห้ลงัการประมวลผล
โดยโปรแกรม รวมถึงการก าหนดมาตรฐาน และการฝึกอบรมการใชง้านแก่ผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบการจดัวางท่ีพฒันาข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5)  การบ ารุงรักษาระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุหลงัจากท่ี

ไดติ้ดตั้งและใชใ้นการปฏิบติังานจริง โดยจะท าการเก็บรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากค าร้องขอของ
ผูใ้ชใ้นดา้นความตอ้งการของระบบเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลค าร้องขอดงักล่าวมาท า
การวเิคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ดา้นการบริหารการจดัวางพสัดุต่อผูใ้ช ้และองคก์รอยา่งแทจ้ริง 

1.4.2  การจดัตารางด าเนินการ 
การปรับปรุงระบบควบคุมและจดัวางพสัดุไดก้ าหนดแผนงานเพื่อสร้างแนวทาง

ของขั้นตอนท่ีตอ้งด าเนินการ รวมน าแผนงานท่ีไดเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและประเมินผล
การพฒันาไดต้ามตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1  แผนภูมิ Gantt Chart แสดงขั้นตอนและเวลาในการปรับปรุง 
 
ล าดบั ขั้นตอน วัน ปี 2552 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

1) การเร่ิมต้นและวางแผนโครงการ 40       
   1.1) การก าหนดโครงสร้างการพฒันา  12       
   1.2) การศึกษาความตอ้งการของการ

พฒันา 
10       

   1.3) วเิคราะห์ความเป็นไปได ้ 10       
   1.4) การวางแผนงาน 8       
2) วิเคราะห์ระบบการจัดวางพสัดุ 35       
   2.1) ศึกษาระบบการจดัวางพสัดุแบบเดิม  15       
   2.2) ก าหนดความตอ้งการของระบบการ

จดัวางท่ีจะพฒันา 
10       

   2.3) ก าหนดความตอ้งการขอ้มลูและ
ระบบฐานขอ้มลู รวมถึงรูปแบบ
โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการจดัวาง 

10       

3) การออกแบบระบบใหม่ 45       
   3.1) ออกแบบระบบการจดัเก็บขอ้มลู 20       
   3.2) ออกแบบระบบฐานขอ้มลูและ

โปรแกรม 
15       

   3.3) ออกแบบระบบการจดัวางแบบใหม่ 10       
4) การพฒันาและติดตั้งระบบ ควบคุม

การจัดวางพสัดุ 
51       

   4.1) พฒันาโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับประมวล
สารสนเทศในการจดัวาง 

31       

   4.2) ติดตั้งโปรแกรมและทดสอบ 10       
   4.3) ปรับปรุงการจดัวาง 7       
   4.4) สรุปและประมวลผลของการพฒันา 3       
5) การบ ารุงรักษาระบบ ควบคุม การจัด

วางพสัดุ 
28       

   5.1) จดัเก็บขอ้มลูการจดัวางและการ
ด าเนินการหยบิจ่ายพสัดุ 

15       

   5.2) วเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดและก าหนด
วธีิแกไ้ข 

5       

   5.3) ปรับปรุงระบบการจดัวางเพ่ิมเติม 8       

6 – 17 ม.ค. 

18 – 27 ม.ค. 

28 ม.ค. – 6ก.พ. 

7 – 14 ก.พ. 

6 ม.ค. – 14 ก.พ. 

15 ก.พ. – 21 ม.ีค. 

15 ก.พ. – 1 มี.ค. 

2 – 11 มี.ค. 

12 – 21 มี.ค. 

22 มี.ค. – 10 เม.ย. 

11 - 25 เม.ย. 

11 - 20 เม.ย. 

22 ม.ีค. – 25 เม.ย. 

26 เม.ย. – 26 พ.ค. 

27 พ.ค. – 5 ม.ิย. 

6  – 12 ม.ิย. 

13  – 15 ม.ิย. 

21  เม.ย. – 15 ม.ิย. 

27 พ.ค. – 10 ม.ิย. 

13 – 17 ม.ิย. 

18 - 25 ม.ิย. 

27 พ.ค. – 25  ม.ิย.
 
G,.ค. – 5 พ.ค. 
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จากแผนภูมิ Gantt Chart แสดงล าดบัขั้นตอน และเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงานจะ
พบวา่ ในการพฒันาแต่ละขั้นตอนจะถูกก าหนดเรียงตามความส าคญัของงานท่ีตอ้งท า ซ่ึงเป็นเวลาท่ี
สามารถด าเนินการพฒันาใหแ้ลว้เสร็จไดเ้ร็วท่ีสุด อนัหมายถึงกิจกรรมจะพฒันาใหแ้ลว้เสร็จโดยใช้
เวลาอยา่งนอ้ย 171 วนั  
 
1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.5.1  สามารถทราบถึงปัญหาและวธีิแกไ้ขของการควบคุมพสัดุในระบบการจดัวางพสัดุคง
คลงัของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร  

1.5.2  สามารถพฒันาระบบควบคุมการจดัวางพสัดุดว้ยการใชข้อ้มูลจากระบบการบริหาร
ทรัพยากรองคก์าร ( ERP) เพื่อลดระยะทางการปฏิบติังานดา้นจ่ายพสัดุก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในระบบการจดัวางพสัดุของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร  
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  การเกบ็รักษาสินค้า  

ดาํรง  ชยัสนิท (2538 : 4) ไดก้ล่าววา่ การเก็บรักษาสินคา้อาจจดัทาํข้ึนดว้ยวตัถุประสงค์
หลาย ๆ ประการดว้ยกนั หรืออาจจะกาํหนดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์ดเป็นหลกัใหญ่ก็ได ้ดงัน้ี คือ 

1)  เพื่อป้องกนัสินคา้ท่ีเก็บรักษาไวใ้หพ้น้ภยัในรูปแบบต่าง ๆ  
กล่าวคือ การเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้จะตอ้งเก็บอยูใ่นลกัษณะท่ีสามารถ

ป้องกนัสินคา้นั้น ๆ จากการลกัขโมย ไฟไหม ้การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ นํ้าท่วม ส่ิงเปรอะ
เป้ือนต่าง ๆ กล่ิน ฝน มูลสัตว ์ฯลฯ 

2)  เพื่อใหบ้รรลุ 6R’s อยา่งมีประสิทธิภาพ  
กล่าวคือ ทั้งผูผ้ลิตหรือพอ่คา้คนกลางทุกระดบัจะตอ้งมีการจดัเก็บสินคา้ใหมี้ปริมาณ

เพียงพอและสมํ่าเสมอ (Right Quantity) ในเวลาท่ีเกิดความตอ้งการข้ึน ( Right Times) โดยสินคา้ท่ี
จะนาํมาจดัเก็บจะตอ้งมีราคาท่ีถูกตอ้งหรือมีราคาตํ่าสุด ( Right Price) สินคา้นั้นจะตอ้งมีคุณภาพใน
ระดบัท่ีตรงกบัความตอ้งการ (Right Quality) โดยตอ้งซ้ือจากผูข้ายท่ีถูกตอ้ง ( Right Source of 
Supply) และนาํส่งไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้งหรือท่ีมีความตอ้งการ (Right Place)  

3)  เพื่อใหร้ะบบการเก็บสินคา้มีความสะดวกและประหยดัท่ีสุด  
กล่าวคือ เพื่อใหมี้การใชเ้น้ือท่ีใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ใหมี้การใชแ้รงงานและเวลาให้

ไดป้ระโยชน์สูงสุด 
ดาํรง  ชยัสนิท ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเก็บรักษาสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 
1)  ก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา ( Time Utility) การเก็บรักษาสินคา้เป็นการ

สร้างความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานอีกวธีิการหน่ึง กล่าวคือ ในช่วงท่ีเวลาสินคา้นั้นมี
อุปทานหรือมีปริมาณมากเกินความตอ้งการของตลาด เราก็จะเก็บสินคา้นั้นไวแ้ลว้ค่อย ๆ นาํออกมา
จาํหน่ายทีละนอ้ย จนถึงช่วงเวลาท่ีความตอ้งการของตลาดมีมากข้ึนกวา่ปกติ เราก็สามารถระบาย
สินคา้ท่ีเก็บรักษาไวน้ั้นออกสู่ตลาดมากข้ึน ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การเก็บรักษาสินคา้ก่อใหเ้กิด
อรรถประโยชน์ดา้นเวลา ( Time Utility) โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรม 
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ปริมาณผลผลิตมีความแปรผนัตามฤดูกาล ( Seasonal Variation) มาก การเก็บรักษาสินคา้จึงมี
บทบาทและความสาํคญัมากยิง่ขั้น 

2)  เพื่อเก็บสินคา้ท่ีรวบรวมไวใ้หไ้ดป้ริมาณมากพอท่ีจะนาํเขา้ขบวนการแปรรูป บรรจุ
หีบห่อ หรือจาํหน่ายออกไป 

3)  เก็บรักษาสินคา้ไวเ้พื่อรอราคาปรับตวัสูงข้ึน หรือเพื่อกกัตุนสินคา้ท่ีมีแนวโนม้ราคา
สูงข้ึน หรือสินคา้ท่ีอาจเกิดการขาดแคลนในอนาคต ซ่ึงจะทาํใหเ้จา้ของสินคา้นั้นสามารถขายสินคา้
ไดร้าคาสูงข้ึน และไดก้าํไรมากข้ึนกวา่เดิม 

4)  เป็นแหล่งใหเ้ครดิตแก่เจา้ของสินคา้ กล่าวคือ ผูท่ี้เก็บรักษาสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้
สาธารณะ  สามารถใชสิ้นคา้ของตนนั้นจาํนาํไวก้บัเจา้ของคลงัสินคา้หรือธนาคารพาณิชยไ์ด ้เพื่อขอ
เครดิตหรือกูเ้งินมาเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินกิจการของตนต่อไปไดอี้กดว้ย 

5)  สามารถป้องกนัและบรรเทาความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขั้นกบัสินคา้นั้นได้  เช่น 
การโจรกรรม ไฟไหม ้ฝนตก นํ้าท่วม ฯลฯ 

6)  ใชเ้ป็นมูลภณัฑก์นัชน (Buffer Stock) สาํหรับรักษาเสถียรภาพของราคา ไม่ใหสิ้นคา้
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เช่น สินคา้ราคาสูงข้ึน หรือลดลงตํ่าอยา่งรวดเร็ว ทาํใหผู้บ้ริโภคซ่ึง
มีรายไดค้งท่ีปรับตวัไม่ทนั  

คลงัสินคา้ ( Warehouse) เป็นท่ีเก็บรักษาเพื่อใชใ้นการผลิต หรือการบริโภค ( Storage) 
คลงัสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีอยูก่บัท่ี (Fixed Facility) และเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของระบบการกระจาย
สินคา้เพื่อขาย ( Physical Distribution System) การเก็บรักษาสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้อาจเก็บไวเ้พื่อ
ความปลอดภยั เพื่อปรับปริมาณ Supply ของสินคา้นั้น ๆ ใหไ้ดส่้วนกบั Demand หรือเพื่อกกัตุน
สินคา้ไวเ้พื่อรอ Demand ท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว ( Season) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อทั้งฝ่ายผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค 

คลงัสินคา้ยงัเป็นท่ีรวมผลิตผลนานาชนิดและสินคา้ท่ีคลงัสินคา้น้ีอาจมีการรวบรวม 
บรรจุหีบห่อ ตลอดจนจดัหมวดหมู่สินคา้เสียใหม่ เพื่อความสะดวกในการขนส่งในขั้นต่อไปอีกดว้ย 
เพื่อใหก้ารประสานงานระหวา่งการขนส่งกบัคลงัสินคา้เป็นไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย คลงัสินคา้ทุก
แห่งก็จะมีผูบ้ริหารคลงัสินคา้มีระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจคลงัสินคา้ไวด้ว้ย ปัจจยั
แวดลอ้มเก่ียวกบัการเก็บรักษาคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย 

1)  ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ (Location)  
คลงัสินคา้เหมือนกบัโรงงานอุตสาหกรรม คือ ตั้งอยูก่บัท่ี แต่อาศยับริการการขนส่ง

เป็นส่ือในการติดต่อกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูห่่างไกลออกไป ทาํเลท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมี
ความสาํคญัต่อประสิทธิภาพของบริการขนส่งท่ีอุตสาหกรรมจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งไร ทาํเลท่ีตั้งของ
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คลงัสินคา้ก็มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพของการบริการขนส่งท่ีติดต่อกบัคลงัสินคา้เช่นกนั 
กล่าวคือ ถา้ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้อยูใ่นท่ี ๆ การขนส่งเขา้ถึงไดย้ากก็จะทาํใหเ้สียค่าขนส่งแพง 
บริการขนส่งไม่รวดเร็ว ไม่ปลอดภยั ก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการของคลงัสินคา้นั้นดว้ย 
จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้เป็นอนัดบัแรก  การเลือกทาํเลท่ีตั้งสินคา้ มีปัจจยั
ท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี คือ 

-  ลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ ไดแ้ก่ โรงงานผลิตสินคา้ต่าง ๆ ผูส่้งออก ผูน้าํเขา้ และ
ตลาดจาํหน่าย ดงันั้นท่ีเก็บรักษาสินคา้จึงควรอยูใ่กลก้บักิจการเหล่าน้ี 

-  ระบบการคมนาคมขนส่งและระบบการติดต่อส่ือสาร สถานท่ีเก็บรักษาสินคา้ควร
ตั้งอยูใ่กลจุ้ดท่ีมีระบบเครือข่ายการขนส่งและการส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ 
ทางนํ้า ทางอากาศ มีเครือข่ายโทรศพัท ์โทรสาร อยา่งครบถว้น 

-  ชุมชน สถานท่ีเก็บรักษาสินคา้ไม่ควรตั้งอยูใ่นใจกลางยา่นชุมชน เพราะอาจ
ประสบปัญหาดา้นทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อท่ีเก็บรักษาสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้จาํพวกไวไฟ 
วตัถุระเบิด อีกประการหน่ึงราคาท่ีดินในยา่นชุมชนมกัมีราคาค่อนขา้งสูง ทาํใหต้อ้งลงทุนมากเกิน
ความจาํเป็นอีกดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงการขยายตวัของชุมชนและเร่ืองของผงัเมืองดว้ย 
ปัญหาการโจรกรรมลกัขโมย การก่อวนิาศกรรมก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่ง
รอบคอบ 

2)  การกาํหนดผงั (Layout)  
เม่ือกาํหนดทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ก็จะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะ

งานท่ีตอ้งดาํเนินไปภายในคลงัสินคา้นั้น ๆ เป็นลาํดบัต่อไป โดยพิจารณาวา่จะใชภ้ายในคลงัสินคา้
อยา่งไร จึงจะเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเพราะสินคา้แต่ละประเภทก็มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 

การกาํหนดผงัจะตอ้งคาํนึงถึงเน้ือท่ี ( Space) ท่ีใชเ้ก็บรักษาสินคา้ กบัเน้ือท่ีเพื่อใช้
สาํหรับการลาํเลียง การขนยา้ย ลกัษณะและวธีิการเก็บ ปริมาณและลกัษณะของสินคา้ ความ
คล่องตวัในการทาํงาน ความสะดวกในการคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการ และความเป็นระเบียบดว้ย 

3)  เคร่ืองทุ่นแรง (Material Handling)  
การปฏิบติังานในคลงัสินคา้สมยัใหม่น้ี มกัจะใชเ้คร่ืองทุนแรงเป็นเคร่ืองมือในการ

ยกัยา้ยถ่ายเท ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้เอง และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ต่อเน่ือง
กบัการขนส่ง การพิจารณาวา่จะใชเ้คร่ืองทุนแรงประเภทใด อยา่งไร จาํเป็นตอ้งพิจารณาประกอบ
กบัการกาํหนดผงัคลงัสินคา้ เพราะเป็นเร่ืองของการทาํงานท่ีเช่ือมโยงกนั เน่ืองจากการทาํงานของ
เคร่ืองทุ่นแรงแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนั ยอ่มตอ้งการพื้นท่ีในการทาํงานแตกต่างกนัออกไป 

DPU



 

10 

เคร่ืองทุนแรง ไดแ้ก่ รถยก ( Forklift) รอก สายพานลาํเลียง รถตกั ฯลฯ โดยตอ้ง
คาํนึงถึงราคาของอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ความทนัสมยั ประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา ความคงทน นอกจากน้ียงัตอ้งเตรียมบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกฝน
มาเป็นอยา่งดี เพื่อการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวดว้ย 

4)  การออกแบบอาคาร (Design)  
เพื่อทราบวา่คลงัสินคา้จะตอ้งมีผงัอยา่งไร และทราบวา่คลงัสินคา้จะใชเ้คร่ืองทุน

แรงประเภทใดแลว้ งานขั้นต่อไป ไดแ้ก่ การออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ การพิจารณาใน
เร่ืองน้ีจะตอ้งพิจารณาภายหลกัจากการทราบผงัการจดัวางสินคา้และลกัษณะของเคร่ืองมือใน
คลงัสินคา้แลว้ เพื่อใหแ้บบของอาคารท่ีออกไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ 

ตวัอาคารตอ้งมีลกัษณะมัน่คงแขง็แรง ฝาผนงัตอ้งทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ
วสัดุท่ีมีความแขง็แรง ทนทานจรดหลงัคา โดยมีช่องลมซ่ึงมีลวดตาข่ายกนัสัตว ์หลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ืองสังกะสี หรือวสัดุในท่ีมีความแขง็แรงทนทาน ตอ้งมีพื้นท่ีเก็บสินคา้มากพอ ควรมีลกัษณะ
เป็นท่ีโล่งติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 200 ตารางเมตร พื้นตอ้งทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับนาํ
หนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 เมตริกตนั ต่อ 1 ตารางเมตร 

5)  การจดัการ (Management)  
เพื่อใหง้านในคลงัสินคา้ดาํเนินไปอยา่งมีระเบียบสามารถประสานกบัการบริการการ

ขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนบัสนุนประสิทธิภาพของระบบการจดัจาํหน่ายรวมทั้ง
ระบบ ( Physical Distribution System) จึงจาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารงานในคลงัสินคา้ มีการกาํหนด
ระเบียบการประกอบธุรกิจและการดาํเนินงานของคลงัสินคา้ในทาํนองเดียวกบักิจการอ่ืน ๆ 
 
2.2  การวเิคราะห์การเคลือ่นที่ 
 สมศกัด์ิ  ตรีสัตย ์( 2521 : 84 - 88) พบวา่ หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและเขา้ใจถึงการจดัแบ่ง
วสัดุออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ แลว้  และยงัทราบถึงเร่ืองของผงัโรงงานท่ีบอกใหท้ราบตาํแหน่งของ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้วา่  จุดท่ีเอาของข้ึน  – ลงหรือจุดตน้ทาง – ปลายทางอยูท่ี่ใด ระยะทางเท่าใด 
ขั้นตอนต่อมาก็เป็นขั้นตอนการวเิคราะห์การ เคล่ือนท่ีของการปฏิบติัการ SHA (Systematic 
Handling Analysis) 

1)  วสัดุ แผนปฏิ บติัการ SHA จะตอ้งทาํการจดักลุ่มของวสัดุใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ก่อนท่ี
จะทาํการวเิคราะห์การเคล่ือนท่ีจดักลุ่มโดยอาศยัการพิจารณาคุณสมบติัทางกายภาพ 5 ประการคือ  
ขนาด นํ้าหนกั รูปร่าง ความเส่ียงต่อการเสียหาย และสภาพของวสัดุนอกจากนั้นยงัไดพ้ิจารณาถึง
คุณสมบติัอ่ืน ๆ อีก 3 ประการ คือ ปริมาณ ช่วงเวลา และการควบคุมเป็นพิเศษ 
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2)  เส้นทางการเคล่ือนท่ี ในแผนปฏิบติัการ SHA จะระบุเส้นทางการขนถ่าย โดยการ
ระบุจุดตน้ทาง (จุดเอาของข้ึน) กบัจุดปลายทาง (จุดเอาของลง) การระบุทั้งจุดตน้ทางและจุด
ปลายทางจะใชส้ัญลกัษณ์และตวัอกัษร และ/ หรือตวัเลขแทนตาํแหน่ง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีง่ายและ
กะทดัรัด นอกจากนั้นจะตอ้งทราบถึงส่ิงต่อไปน้ี 

2.1)  ระยะทางการเคล่ือนท่ี ความยาวของแต่ละเส้นทางก็คือ ระยะทางของจุดตน้
ทางถึงจุดปลายทางท่ีวดัออกมาเป็นหน่วยของความยาว เช่น เมตร กิโลเมตร ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกัจะ
วดัเป็นเส้นตรง หากวา่ตาํแหน่งของกิจกรรมต่าง ๆ มีทางแยกไปจากถนน ก็จะวดัความยาวของ
ระยะทางออกมาเป็นเส้นตรงตามแนวนอน แมว้า่ระยะทางจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม หรือระยะทางเป็น
แนวตั้ง (ระหวา่งชั้นของอาคาร) ก็สามารถวดัออกมาเป็นเส้นทางได ้

2.2)  ลกัษณะและสภาพของเส้นทางทางกายภาพ เส้นทางการเคล่ือนท่ี นอกจาก
จะตอ้งทราบระยะทางแลว้ ยงัตอ้งทราบถึงลกัษณะและสภาพเส้นทางนั้นดว้ย ดงัเช่น 

(1)  ความตรงของเส้นทาง วา่เป็นแนวนอน  แนวตั้ง  เอียงข้ึน  ตรง  โคง้  หรือ
ซิกแซก 

(2)  ความแออดัและพื้นผวิของเส้นทาง ความแออดัของการจราจร  และส่ิงกีด
ขวางต่าง ๆ พื้นผวิถนน พื้นผวิถนนท่ีตอ้งไดรั้บการซ่อม ถนนลูกรัง หรือถนนเตม็ไปดว้ยโคลน 

(3)  สภาพอากาศและบริเวณรอบ ๆ ภายในโรงงาน ภายนอกโรงงาน  หอ้งเยน็ 
หอ้งปรับอากาศ พื้นท่ีเก่ียวกบังานสุขาภิบาล ความสะอาดของหอ้ง 

(4)  สภาพของจุดตน้ทางและปลายทาง ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงบริหาร 
จาํนวนของจุดหรือสถานท่ีท่ีเอาของข้ึนและลง ผงัโรงงานบริเวณสถานท่ีเอาของข้ึนและลง  (งาน
เอกสารและงานบริหารกิจกรรมดงักล่าวท่ีมีประสิทธิภาพ) 

3)  การไหลหรือการเคล่ือนท่ี ในระบบของ SHA ไดมี้การยอมรับวา่การไหลของวสัดุ
ในแต่ละเส้นทางนั้น จาํเป็นตอ้งทราบความเขม้ของการไหล และเง่ือนไขการไหล เช่นเดียวกบัเร่ือง
ของเส้นทางท่ีตอ้งทราบถึงระยะทางและสภาพของเส้นทาง 

3.1)  ความเขม้ของการไหล ( Intensity of Flow) คาํวา่ “ความเขม้” เราใชอ้ธิบายถึง
จาํนวนของวสัดุท่ีไหลท่ีในช่วงเวลาหน่ึงของแต่ละเส้นทาง ความเขม้ของการไหลนั้น จะวดัออกมา
เป็นหน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร/ เวลา เช่น เป็นตนั/ ชัว่โมง ลูกบาศกเ์มตร/วนั หรืออาจวดัเป็นช้ิน/ 
สัปดาห์ ฐานรอง/ สัปดาห์ โดยปกติแลว้ การเก็บขอ้มูลมกัจะแสดงหน่วยของเวลาเป็นต่อชัว่โมง
หรือต่อวนั เพราะลกัษณะขอ้มูลท่ีไดจ้ะต่างไปจากต่อเดือนหรือต่อปี 

3.2)  เง่ือนไขการไหล ( Condition of Flow) ส่ิงหน่ึงท่ีตามมาคู่กบัความเขม้ของการ
ไหลก็คือ จะตอ้งรู้บางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัเง่ือนไขการไหล อนัไดแ้ก่ 

DPU



 

12 

(1)  เง่ือนไขดา้นปริมาณ ท่ีจะตอ้งกาํหนดภาระงานท่ีจะขนถ่ายวา่เป็นก่ีช้ิน/ 
เท่ียว ขนาดของวสัดุจะขนถ่าย ขนถ่ายปริมาณนอ้ยแต่ขนหลายเท่ียว หรือจะขนถ่ายปริมาณมากแต่
ขนถ่ายเพียงไม่ก่ีเท่ียวความถ่ีในการขนถ่าย ความต่อเน่ือง การขน ๆ หยดุ ๆ  หรือขนเป็นคร้ังคราว 
ปริมาณ/ ช่วงเวลา (กรณีท่ีเป็นฤดูกาล) และความสามารถในการขน บางคร้ังก็จาํเป็นตอ้งทราบวา่มี
รายการใดบา้งท่ีแตกต่างกนัในวสัดุท่ีจะทาํการขนถ่าย 

(2)  เง่ือนไขดา้นการบริการ กฎเกณฑห์รือนโยบายเก่ียวกบัเง่ือนไข  การ
ควบคุมการเคล่ือนท่ีเป็นอยา่งไร รวมทั้งการจดัลาํดบัดา้นการบริการ 

(3)  เง่ือนไขดา้นเวลา ความเร็วท่ีตอ้งการของการเคล่ือนท่ี หรือความเร่งด่วน
ของตอ้งการ (เด๋ียวน้ีหรือตามปกติ) ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มคน สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์  และ
ความตอ้งการของกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งคงท่ีและสมํ่าเสมอในการทาํงานแต่ละวนั เง่ือนไขต่างๆ 
ดงักล่าว เช่น ปริมาณ ( Quantity) บริการ ( Service) และช่วงเวลา ( Timing) จะแทนดว้ยรหสัอกัษ ร 
Q, S และ T ของกุญแจไขปัญหาดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงไดก้ล่าวคลอบคลุมถึง P ในการจดักลุ่ม
ของวสัดุ และ R ในเร่ืองของเส้นทาง จะเห็นไดว้า่หลกัการพื้นฐานเบ้ืองตน้ของกุญแจไขปัญหา P, 
Q, R, S และ T ไดน้าํมาพิจารณาในทุกจุดท่ีมีการเคล่ือนทีเช่นเดียวกบัการเคล่ือนท่ีทั้งหมด 

ในดา้นการวดัการไหล โดยทัว่ไปแลว้ การวดัปริมาณการไหลหรือการเคล่ือนท่ีของ
วสัดุนั้น มกัจะวดัเป็นหน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร เช่น กิโลกรัม ตนั ลูกบาศกเ์มตร บาร์เรล ลิตร เป็น
ตน้ แต่ก็มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีเราวดัการไหลของวสัดุบางประเภทเป็นคอนเทนเนอร์ ฐานรอง ลงั กล่อง 
หีบ กระสอบ ถุง เป็นตน้  ดว้ยเหตุผลท่ีหน่วยวดัดงักล่าวแตกต่างกนั กรณีเช่นน้ี หน่วยวดัเป็นแมก็ 
(Mag Count) จะสามารถช่วยเราได ้และเป็นวธีิท่ีเหมาะในทางปฏิบติัท่ีสามารถวดัวสัดุท่ีมีหน่วย
แตกต่างกนัได ้

เส้นทางการเคล่ือนท่ี จะระบุช่ือโดยใชช่ื้อของจุดตน้ทางหรือจุดท่ีเอาของข้ึน กบัจุด
ปลายทางหรือจุดท่ีเอาของลง ส่วนระยะทางของเส้นทางต่าง ๆ มกัจะใชห้น่วยวดัเป็นเมตรหรือ
กิโลเมตร 

สภาพของเส้นทางการเคล่ือนท่ี การอธิบายรายละเอียดของสภาพเส้นทางนั้น ไดแ้บ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวแลว้ แต่ในทางปฏิบติัอาจกาํหนดเป็นรหสั โดยใชต้วัเลขหรือ
ตวัอกัษร เช่น สภาพของเส้นทาง โดยใชร้หสัหมายเลข 1 ซ่ึงหมายถึงบริเวณประตูเขา้ออกท่ีมี
การจราจรแออดัมาก เป็นตน้ 

ความเขม้ของการไหลก็คือ ปริมาณของวสัดุท่ีเคล่ือนท่ีต่อช่วงเวลา ซ่ึงเขียนเป็นสูตรทาง
คณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
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I =  
n . P

t
 

 
เม่ือ I คือ ความเขม้ของการไหล 
 n คือ จาํนวนหน่วยของผลิตภณัฑห์รือวสัดุ 
 p คือ หน่วยวดัปริมาณของผลิตภณัฑห์รือวสัดุ  อาจเป็นหน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร หรือ  

จาํนวนของรายการ 
 t คือ ช่วงเวลา (สัปดาห์ วนั ชัว่โมง) 

       
งานการขนยา้ย (Transport Work) ใชต้วัยอ่เป็น TW คืองานท่ีไดจ้ากการเคล่ือนยา้ยวสัดุ

สามารถหาค่าไดจ้ากผลคูณของความเขม้ของการไหลต่อเวลากบัระยะทาง 
                        

TW =  I . D 

  
เม่ือ TW  คือ งานการขนยา้ย (Transport  work) 
 I คือ ความเขม้ของการไหล (Intensity) 
 D คือ ระยะทาง (Distance) 
 
2.3  ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ( http://www.ecitthai.net) ได้อธิบาย
ไวว้า่ ERP ยอ่มาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องคก์รโดยรวม  เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร  ดงันั้น 
ERP จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารธุรกิจเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร อีกทั้งยงั
ช่วยใหส้ามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององคก์รโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ERP จะช่วยทาํใหก้ารเช่ือมโยงทางแนวนอนระหวา่งการจดัซ้ือจดัจา้ง การผลิต และการขายทาํได้
อยา่งราบร่ืน ผา่นขา้มกาํแพงระหวา่งแผนก และทาํใหส้ามารถบริหารองคร์วมเพื่อใหเ้กิดผล
ประโยชน์สูงสุด 

ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององคก์รท่ีนาํแนวคิดและวธีิการบริหารของ  ERP 
มาทาํใหเ้กิดเป็นระบบเชิงปฏิบติัในองคก์ร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลกั  
(Core Business Process) ต่าง ๆ ในบริษทัทั้งหมด ไดแ้ก่ การจดัจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี และ
การบริหารบุคคล เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบท่ีสัมพนัธ์กนัและสามารถเช่ือมโยงกนัอยา่ง Real Time 
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องคก์รธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการส่งมอบสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้  
กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรม “สร้างมูลค่า” ของทรัพยากรธุรกิจใหเ้กิดเป็นสินคา้หรือบริการและ
ส่งมอบ “มูลค่า” นั้นใหแ้ก่ลูกคา้ โดยกระบวนการสร้างมูลค่าจะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วน
จะรับผดิชอบงานในส่วนของตน และมูลค่าสุดทา้ยจะเกิดจากการประสานงานระหวา่งแต่ละส่วน
หรือแผนกยอ่ย ๆ ดงันั้นกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่านั้น ประกอบดว้ยการเช่ือมโยงของกิจกรรมของแผนก
ต่าง ๆ ในองคก์ร การเช่ือมโยงของบริษทัเพื่อใหเ้กิดมูลค่าน้ี เรียกวา่ “ห่วงโซ่ของมูลค่า  (Value 
Chain)”  

2.3.1  ลกัษณะสาํคญัของระบบ ERP 
1)  การบูรณาการระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP 

จุดเด่นของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ตั้งแต่การ
จดัซ้ือ จดัจา้ง การผลิต การขาย บญัชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซ่ึงแต่ละส่วนงานจะมีความ
เช่ือมโยงในดา้น การไหลของวตัถุดิบสินคา้ (Material Flow) และการไหลของขอ้มูล  (Information 
Flow) ERP ทาํหนา้ท่ีเป็นระบบการจดัการขอ้มูล ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริหารงานในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เช่ือมโยงกนัใหผ้ลลพัธ์ออกมาดีท่ีสุด พร้อมกบัสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ 
ไดท้นัที ทาํใหส้ามารถตดัสินใจแกปั้ญหาองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2)  รวมระบบงานแบบ Real Time ของระบบ ERP  
การรวมระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP จะเกิดข้ึนในเวลาจริง (Real Time) 

อยา่งทนัที เม่ือมีการใชร้ะบบ ERP ช่วยใหส้ามารถทาํการปิดบญัชีไดทุ้กวนั เป็นรายวนั คาํนวณ 
ตน้ทุนและกาํไรขาดทุนของบริษทัเป็นรายวนั  

3)  ระบบ ERP มีฐานขอ้มูล (Database) แบบสมุดลงบญัชี 
การท่ีระบบ ERP สามารถรวมระบบงานต่าง ๆ เขา้เป็นระบบงานเดียว    แบบ  

Real Time ไดน้ั้น ก็เน่ืองมาจากระบบ  ERP มี Database แบบสมุดลงบญัชี ซ่ึงมีจุดเด่น คือ 
คุณสมบติัของการเป็น 1 Fact 1 Place ซ่ึงต่างจากระบบแบบเดิมท่ีมีลกัษณะ 1  Fact Several Places 
ทาํใหร้ะบบซํ้ าซอ้น ขาดประสิทธิภาพ เกิดความผดิพลาดและขดัแยง้ของขอ้มูลไดง่้าย 

2.3.2  ปัญหาจากการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรองคก์าร 
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่  การเช่ือมโยงของกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าของแต่ละแผนก 

มกัจะมีปัญหาเร่ืองการสูญเปล่าและการขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งการใชเ้วลาระหวา่งกิจกรรมท่ียาว
เกินไป  ทาํใหผ้ลผลิตตํ่าลง เกิดความยากลาํบากในการรับรู้สถานภาพการทาํงานของแผนกต่าง ๆ 
ได ้ทาํใหก้ารตดัสินใจในการลงทุนและบริหารทรัพยากรต่างๆ ทาํไดย้ากข้ึน การบริหารเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รไม่สามารถทาํไดโ้ดย  
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1)  การขยายขอบเขตการเช่ือมโยงของกิจกรรม เม่ือบริษทัเติบโตใหญ่ข้ึน 
กิจกรรมการสร้างมูลค่าใหก้บัลูกคา้จะเพิ่มข้ึน การเช่ือมโยงของกิจกรรมจะยาวข้ึน 

2)  โครงสร้างการเช่ือมโยงของกิจกรรมซบัซอ้นข้ึน เม่ือบริษทัโตข้ึน การแบ่ง
งานของกิจกรรมสร้างมูลค่าใหก้บัแผนกต่างๆ และการเช่ือมโยงของ กิจกรรมจะซบัซอ้นข้ึน 

3)  เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรมและความรวดเร็วในการทาํงานลดลง  เม่ือการ
เช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ ขยายใหญ่และซบัซอ้นข้ึน จะเกิดกาํแพงระหวา่งแผนก เกิดการสูญ
เปล่าของกิจกรรม  ความสัมพนัธ์ในแนวนอนระหวา่งกิจกรรมจะชา้ลง  ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการ
เช่ือมโยงกิจกรรมทั้งหมดตํ่าลง 

4)  การรับรู้สภาพการเช่ือมโยงของกิจกรรมทาํไดย้าก เม่ือการเช่ือมโยงของ
กิจกรรมต่าง ๆ ขยายขอบเขตใหญ่ข้ึน  ความซบัซอ้นในการเช่ือมโยงกิจกรรมมากข้ึน  การรับรู้
สภาพหรือผลของกิจกรรมในแผนกต่าง ๆ  ทาํไดย้ากข้ึน ไม่สามารถส่ง    ขอ้มูลใหผู้บ้ริหารรับรู้ได้
ทนัที 

5)  การลงทุนและบริหารทรัพยากรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทาํไดย้าก ทาํให้
ผูบ้ริหารไม่สามารถตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว และทนัเวลาในการลงทุน และบริหารทรัพยากรของ
องคก์รเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการ 

 
2.4  วงจรการพฒันาระบบ 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์  (อา้งถึงใน  Igor Hawryszkiewycz, 1997) ไดก้ล่าววา่ การพฒันา
ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาเพื่อใชส้าํหรับแกปั้ญหาหรือ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจ และดว้ยระบบสารสนเทศในยคุปัจจุบนั นบัวนัจะทวคีวามซบัซอ้นยิง่
ขั้นและมีขนาดใหญ่ ดั้งนั้น โครงการพฒันาระบบสารสนเทศจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการวางแผนท่ีดี 
และหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ยิง่สมควรไดรั้บการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ถึงแมว้า่ทีมงานจะเป็นผูมี้
ประสบการณ์ก็ตาม 

ปกติแลว้ คาํวา่ “วงจรชีวติ ( Life Cycle)” มกัจะใชก้บัส่ิงมีชีวติบนพื้นโลก ในทาํนอง
เดียวกนั เม่ือนาํวงจรชีวติน้ีมาใชก้บัซอฟตแ์วร์ ซ่ึงริเร่ิมจากการวางแผนเพื่อวเิคราะห์ถึงปัญหาของ
ระบบงานเดิม จากนั้นจึงดาํเนินการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่าง ๆ จนกระทัง่นาํซอฟตแ์วร์
มาใชง้าน และเม่ือมีการนาํซอฟตแ์วร์มาใชง้านไปตามกาลเวลา ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี
ก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวอาจไม่ตอบสนองความตอ้งการใชง้านท่ีดีได้
ต่อไปอีก ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการปลดระวางซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีออกไปเม่ือถึง
กาลเวลา และดาํเนินการวางแผนเพื่อเร่ิมตน้ศึกษาปัญหาใหม่ ดว้นการพฒันาระบบใหม่หรือนาํ
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ซอฟตแ์วร์ใหม่ท่ีเหมาะสมมาใชแ้ทน และดว้ยเหตุดงักล่าว ซอฟตแ์วร์จึงมีลกัษณะท่ีเป็นวงจรชีวติ
เช่นเดียวกนั ท่ีเรียกวา่ วงจรการพฒันาระบบ ( System Development Life Cycle) หรือมกัเรียกสั่น ๆ 
วา่ SDLC 

ขั้นตอนตามแบบแผนของ SDLC นั้น ถือวา่เป็นวธีิการพฒันาระบบแบบเก่าหรือแบบ
ดั้งเดิม ท่ีมกันาํมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาระบบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีกรอบการทาํงานท่ี
เป็นโครงสร้างชดัเจน โดยมีลาํดบัของกิจกรรมในแต่ละระยะท่ีเป็นลาํดบัแน่นอน ดั้งนั้น วงจร 
SDLC จึงทาํใหเ้ขา้ใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน ขอบเขต และรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละระยะของการ
พฒันาระบบ 

สาํหรับระยะ หรือเฟสต่าง ๆ ตามแบบแผนของ SDLC นั้น ประกอบดว้ย 5 ระยะ
ดว้ยกนั โดยแต่ละระยะจะประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ระยะที ่1:  การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)  
จดัเป็นกระบวนการพื้นฐานบนความเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่ ทาํไม (Why) ตอ้งสร้างระบบ

ใหม่ ทีมงานตอ้งพิจารณาวา่จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรเก่ียวกบักระบวนการสร้างระบบใหม่ 
ขั้นตอนแรกคือ ตอ้งมีจุดกาํเนิดของระบบงาน ( Project Initiate) ซ่ึงโดยปกติแลว้ จุดกาํเนิดของ
ระบบงานมกัเกิดข้ึนจากผูใ้ชร้ะบบ เน่ืองจากผูใ้ชร้ะบบจะเป็นผูท่ี้คลุกคลีและปฏิบติักบัระบบ
โดยตรง ทาํใหมี้ความใกลชิ้ดกบัระบบงานท่ีดาํเนินอยูม่ากท่ีสุด เม่ือผูใ้ชร้ะบบมีความตอ้งการ
ปรับปรุงระบบงาน ดงันั้น จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในบทบาทของตวันกัวเิคราะห์ระบบ วา่จะตอ้ง
ทาํการศึกษาถึงขอบเขตปัญหาท่ีผูใ้ชร้ะบบกาํลงัประสบอยู ่และจะดาํเนินการแกไ้ขอยา่งไร ศึกษาถึง
ความเป็นไปไดว้า่ ระบบใหม่ท่ีจะตอ้งพฒันาข้ึนมานั้นมีความเป็นไปไดแ้ละคุม้ค่าท่ีจะลงทุน
หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม ระยะของการวางแผนโครงการ ปกติมกัจะมีระยะเวลาท่ีค่อนขา้งสั้น แต่ก็จดั
ไดว้า่เป็นระยะท่ีสาํคญัมากทีเดียวเก่ียวกบัภาพรวมของระบบท่ีจะก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จ ดงันั้น ใน
ระยะของการวางแผนโครงการน้ีเอง จึงจาํเป็นตอ้งพึ่งพานกัวเิคราะห์ระบบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สูง เน่ืองจากวา่ หากนกัวเิคราะห์ระบบไม่สามารถเขา้ใจถึงปัญหาอนัแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน 
ก็คงไม่สามารถพฒันาระบบข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหาใหต้รงจุดได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ โครงการพฒันา
ระบบหลายโครงการหลงัจากท่ีไดด้าํเนินการพฒันาและนาํมาใชง้านแลว้ ปรากฏวา่ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการแกผู้ใ้ชไ้ดจ้ริง ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียทั้งดา้นการลงทุน 
ระยะเวลา และตอ้งสูญเสียโอกาสไปโดยใช่เหตุ 
 สรุประยะของการวางแผนโครงการ จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 -   กาํหนดปัญหา (Problem Definition) 
 -  ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
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 -  จดัทาํตารางกาํหนดเวลาโครงการ (Project Scheduling) 
 -  จดัตั้งทีมงานโครงการ (Staff the Project) 
 -  ดาํเนินการโครงการ (Launch the Project) 

 ระยะที ่2:  การวเิคราะห์ (Analysis Phase)  
ระยะการวเิคราะห์จะตอ้งมีคาํตอบท่ีเก่ียวกบัคาํถามวา่ใคร (Who) เป็นผูใ้ชร้ะบบ และมี

อะไรบา้ง (What) ท่ีระบบตอ้งทาํ ในระยะน้ี นกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งดาํเนินการใชข้ั้นตอนของการ
วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั (Current System) เพื่อนาํมาพฒันาตามแนวคิดสาํหรับระบบใหม่ (New 
System) 

วตัถุประสงคห์ลกัของระยะการวเิคราะห์ระบบคือ จะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจใน
ความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมมา ดงันั้น การรวบรวมความตอ้งการ ( Requirements Gathering) 
จึงจดัเป็นงานส่วนพื้นฐานของการวเิคราะห์ โดยขอ้มูลความตอ้งการเหล่าน้ี นกัวเิคราะห์ระบบจะ
นาํมาวเิคราะห์เพื่อประเมินวา่ควรมีอะไรท่ีระบบใหม่ตอ้งดาํเนินการ และดว้ยเหตุน้ีเอง การกาํหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้(User Requirements) จะทวคีวามสาํคญัมากข้ึนเป็นลาํดบั
สาํหรับระบบงานท่ีมีความซบัซอ้นสูง  และหลกัจากท่ีไดน้าํความตอ้งการต่าง ๆ มาสรุปเป็น
ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ นาํขอ้กาํหนดเหล่านั้นไปพฒันาออกมาเป็นความตอ้งการ
ของระบบใหม่ สรุประยะของการวเิคราะห์ จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดั้งน้ี 

 -  วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
 -  รวบรวมความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ และนาํมาวเิคราะห์เพื่อสรุปเป็น

ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน 
 -  นาํขอ้กาํหนดมาพฒันาออกเป็นความตอ้งการของระบบใหม่  

 ระยะที ่3:  การออกแบบ (Design Phase)  
ระยะการออกแบบ เป็นการพิจารณาวา่ ระบบจะดาํเนินการไปไดอ้ยา่งไร (How) ซ่ึงขอ้ง

เก่ียวกบัยทุธวธีิการออกแบบท่ีวา่ดว้ยการตดัสินใจวา่จะพฒันาระบบใหม่ดว้ยแนวทางใด เช่น 
พฒันาข้ึนเอง ซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูป หรือวา่จา้งบริษทัพฒันาระบบให ้เป็นตน้  นอกจากน้ีระยะการ
ออกแบบจะขอ้งเก่ียวกบัการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ( Architecture Design) ท่ีขอ้งเก่ียวกบั
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่าย การออกแบบรายงาน ( Output Design) การออกแบบ
จอภาพเพื่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้( User Interface) การออกแบบผงัระบบงาน (System Flowchart) 
รวมถึงรายละเอียดโปรแกรม ( Specific Program) ฐานขอ้มูล (Database) และไฟลข์อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่กิจกรรมบางส่วนของระยะการออกแบบน้ี ส่วนใหญ่จะถูกดาํเนินการไปบา้ง
แลว้ในระยะของการวเิคราะห์ และระยะการออกแบบน้ีจะมุ่งเนน้ถึงการดาํเนินการแกปั้ญหา

DPU



 

18 

อยา่งไรมากกวา่ ดว้ยการนาํผลลพัธ์ของแบบจาํลองทางลอจิคลั ( Logical Model) ท่ีไดจ้ากระยะการ
วเิคราะห์ มาพฒันาเป็นแบบจาํลองทางฟิสิคลั ( Physical Model) สรุประยะของการออกแบบ จะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 -  พิจารณาแนวทางในการพฒันาระบบ 
 -  ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 
 -  ออกแบบระบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
 -  ออกแบบเอาตพ์ุต (Output Design) 
 -  ออกแบบอินพุต (Input Design) 
 -  ออกแบบยสูเซอร์อินเตอร์เฟส (User Interface Design) 
 -  จดัทาํตน้แบบ (Prototype) 
 -  ออกแบบโปรแกรม (Structure Chart) 

ระยะที ่4:  การนาํไปใช ้(Implementation Phase)  
ในระยะการนาํไปใช ้จะทาํใหร้ะบบเกิดผลข้ึนมาดว้นการสร้างระบบ ทดสอบระบบ 

และการติดตั้งระบบ โดยวตัถุประสงคห์ลกัของกิจกรรมในระยะน้ี ไม่ใช่เพียงแค่ความเช่ือถือของ
ระบบ หรือระบบสามารถทาํงานไดดี้เพียงเท่านั้น แต่ตอ้งมัน่ใจวา่ผูใ้ชร้ะบบตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
เพื่อใชง้านระบบ และความคาดหวงัในองคก์รท่ีตอ้งการผลตอบแทนในดา้นดีกบัการใชร้ะบบใหม่ 
ลาํดบักิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมตอ้งเขา้มาดาํเนินการร่วมกนัในระยะน้ีเพื่อใหร้ะบบการปฏิบติังาน
ลงเอยในท่ีสุด สรุประยะของการนาํไปใช ้จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  -  สร้างระบบข้ึนมาดว้ยการเขียนโปรแกรม  
  -  ตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งทางดา้น  Verification  และ  Validation  และ

ดาํเนินการทดสอบระบบ 
-  แปลงขอ้มูล (Convert Data) 

  -  ติดตั้งระบบ (System Installation) และจดัทาํเอกสารคู่มือ 
  -  ฝึกอบรมผูใ้ช ้และประเมินระบบใหม่  
ระยะที ่5:  การบาํรุงรักษา (Maintenance Phase)  
โดยปกติแลว้ ระยะการบาํรุงรักษา จะไม่นาํเขา้ไปรวมในส่วนของ SDLC จนกระทัง่

หลกัจากท่ีระบบไดมี้การติดตั้งเพื่อใชง้านแลว้เท่านั้น ระยะน้ีจะใชเ้วลายาวนานท่ีสุดเพื่อเทียบกบั
ระยะอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา เน่ืองจากระบบจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชร้ะบบ 
ส่ิงท่ีคาดหวงัของหน่วยงานก็คือ ตอ้งการใหร้ะบบสามารถใชง้านไดย้าวนานหลายปี ระบบมี
ความสามารถรองรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในอนาคตได ้ดงันั้น ในการปรับปรุงโปรแกรม ในกรณีท่ี
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เกิดขอ้ผดิพลาดท่ีเพิ่งคน้พบ และการเขียนโมดูลการทาํงานเพิ่มเติม เป็นตน้  สรุประยะของการ
บาํรุงรักษา จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 -  การบาํรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
 -  การเพิ่มเติมคุณสมบติัใหม่ ๆ เขา้ไปในระบบ (Enhance the System) 
 -  การสนบัสนุนงานของผูใ้ช ้(Support the Users) 

 
2.5  ระบบฐานข้อมูล 

วเิชียร  เปรมชยัสวสัด์ิ ( 2547 : 2) ไดก้ล่าววา่ ฐานขอ้มูล หมายถึง ชุดของขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัท่ีถูกนาํมาจดัเก็บไวด้ว้ยกนั เพื่อใหส้ามารถใชข้อ้มูลเหล่านั้นร่วมกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยการจดัเก็บขอ้มูลจะมีประสิทธิภาพไดก้็ต่อเม่ือ มีวธีิการจดัการ
ขอ้มูลท่ีดี กล่าวคือ วธีิการจดัเก็บและคน้คืนขอ้มูลจะตอ้งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซ่ึงโดยทัว่ไป
เม่ือขอ้มูลมีขนาดใหญ่ข้ึนการสร้างฐานขอ้มูลมกัจะกระทาํโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  และวเิชียร  
เปรมชยัสวสัด์ิ ยงัไดก้ล่าววา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System: DBMS) 
หมายถึง ซอฟตแ์วร์ระบบท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ การสร้างสภาวะ
แวดลอ้มท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงและจดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูล โดยระบบ
จดัการฐานขอ้มูลมีหนา้ท่ีหลายอยา่งท่ีตอ้งกระทาํ เพื่อใหม้ัน่ใจในความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั
ของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ การจดัพจนานุกรมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การแปลงและ
นาํเสนอขอ้มูล ความมัน่คง การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลจากผูใ้ชห้ลายคน การสาํรองและกูคื้นขอ้มูล 
การควบคุมบูรณภาพของขอ้มูล ภาษาท่ีใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล การติดต่อกบัโปรแกรมประยกุต ์ 
และการติดต่อส่ือสารกบัฐานขอ้มูล 

 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Xavier Drèze. Stephen J. Hoch and Mary E. Purk. (1994 : 2-3) ไดก้ล่าวในงานวจิยั
เร่ือง Shelf Management and Space Elasticity วา่ระบบการจดัการชั้นวางนั้นเป็นเร่ืองท่ียากในการ
นาํทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการทดลองวดัประสิทธิภาพผา่นตวัแปรต่าง ๆ 
ในดา้นของการใชพ้ื้นท่ีชั้นวางและการเคล่ือนท่ีของสินคา้เพื่อท่ีจะทาํการปรับชั้นวางและเส้นทาง
การเคล่ือนท่ีใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มแต่ละรูปแบบ 
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บทที่ 3 
โครงสร้างองค์กร 

 
3.1  ข้อมูลองค์กร 

คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาครเป็นองคก์รของรัฐประเภท
รัฐวสิาหกิจ โดยมีขอ้มูลองคก์รท่ีส าคญัดงัน้ี 

3.1.1  ช่ือองคก์ร 
คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร 

3.1.2  วสิัยทศัน์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองคก์รชั้นน าของภูมิภาคท่ีไดม้าตรฐานระดบัสาก ล 

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจพลงังาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
3.1.3  ส านกังาน 

ส านกังานของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร (คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1062 ถนนวเิชียรโชฏก ต าบลมหาชยั อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร รับผดิชอบการสนบัสนุนพสัดุใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกระทุ่มแบน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบา้นแพว้ และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต าบลโคกขาม เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้านพสัดุภายในส่วนรับผดิชอบอยา่งทัว่ถึง 

3.1.4  พนกังาน 
ปีงบประมาณ 2552 มีพนกังานในสังกดัจ านวน 6 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนกังาน

ท่ีมีคุณวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ลูกจา้งรายวนัจ านวน 4 คนในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพและมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3.1.5  ลกัษณะการด าเนินงาน  
หนา้ท่ีของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครนั้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบงาน

ดา้นการบริหารพสัดุ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การจดัหา และจดัซ้ือพสัดุ เพื่อรองรับความตอ้งการในการ
ขอเบิกส าหรับใชง้านอยา่งเพียงพอและเหมาะสมต่อกิจกรรมทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัสมุทรสาครและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกดั ทั้งในดา้นระบบสนบัสนุนพสัดุในการ
ก่อสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับกระบวนงานทางธุรกิจ
หลกัส าหรับในการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน พร้อมทั้งการ
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สนบัสนุนกิจกรรมในดา้นของการบ ารุงรักษาสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า และระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหมี้สภาพพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอดว้ยการด าเนินรายการธุรกรรมดา้นระบบบญัชีพสัดุในการ รับ โอน จ่าย ขาย ท่ีสอดคลอ้งกบั
การปฏิบติังาน  

คลงัพสัดุหลกั การไฟฟ้าสมุทรสาค ร สังกดั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สมุทรสาคร  ซ่ึงเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี ตั้งอยูใ่นภูมิล าเนาดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมี
หนา้ท่ีในการสนบัสนุนพสัดุส าหรับใชใ้นการก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคดา้นการ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าแก่หน่วยธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยูอ่าศยัภายในขอบเขตจงัหวดั
สมุทรสาคร  อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบา้นแพว้ และต าบลโคกขาม (ก าหนดโดยการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) โดยมีหนา้ท่ีหลกัประกอบดว้ยการจดัซ้ือ จดัหา และการควบคุมพสัดุคงคลงั ดงัน้ี 

1)  หนา้ท่ีในการจดัซ้ือ จดัหา พสัดุ  
หนา้ท่ีดา้นการจดัซ้ือ จดัหา เป็นหนา้ท่ีท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัใหมี้ซ่ึงพสัดุ

คงคลงัส าหรับการตอบสนองความตอ้งการใชง้านในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อการใชง้านท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองภายใตส้ภาวะของการด าเนินงานท่ี
ประกอบดว้ย 

1.1)  การจดัซ้ือ  
ในส่วนของการจดัซ้ือเป็นขั้นตอนของการไดม้าซ่ึงพสัดุจากการจดัซ้ือ

จากคู่คา้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดว้ยการตอบสนองต่อตอ้งการพสัดุของการจดัท าใบขอเสนอซ้ือ 
(Purchasing Requisition: PR) รวมถึงความตอ้งการท่ีเกิดจากกิจกรรมการเติมเตม็ของระดบัพสัดุ
ส ารองคลงั ( Minimum Stock) ท่ีต  ่ากวา่ระดบัก าหนด ซ่ึงไดมี้การควบคุมระดบัของมูลค่าในการ
จดัซ้ือโดยตอ้งด าเนินการจดัซ้ือภายใตก้รอบงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากตน้สังกดั 

1.2)  การจดัหา  
ในดา้นของการจดัหาเป็นขั้นตอนในการติดต่อประสานงานเพื่อขอ

จดัสรรพสัดุในระดบัท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการใชง้าน โดยจะตอ้งติดต่อประสานงานกบัคลงัพสัดุ
ส่วนกลางท่ีเป็นคลงัพสัดุตน้สังกดั เน่ืองจากคลงัพสัดุส่วนกลางเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดัซ้ือพสัดุท่ี
มีปริมาณและมูลค่าสูง เพื่อกระจาย จดัสรร สู่ส่วนภูมิภาค รวมถึงการจดัหาจากคลงัพสัดุหลกัของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีอยูใ่นภูมิล าเนาขา้งเคียงในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้านพสัดุดงักล่าว
เร่งด่วนฉุกเฉิน 
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2)  หนา้ท่ีในการควบคุมพสัดุคงคลงั  
ดา้นการควบคุมพสัดุคงคลงัเป็นหนา้ท่ีการปฏิบติังานในการรับ โอน จ่าย ขาย 

และบริจาค โดยการไฟฟ้าไดก้  าหนดการควบคุมดว้ยการใชร้ะบบบญัชีพสัดุ เพื่อควบคุมปริมาณ
และมูลค่าในการรับเขา้และจ่ายออกควบคู่กบัความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานดา้นภาคสนามใน
การหยบิจ่ายพสัดุใหพ้นกังานช่างผูข้อเบิกส าหรับใชใ้นงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามความตอ้งการใชง้านจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1  แผนภาพโซ่อุปทานของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร 
     

จากรูปแบบหนา้ท่ีของการปฏิบติังานขา้งตน้ จะพบวา่หนา้ท่ีทั้งในดา้นการจดัซ้ือ 
จดัหา และในดา้นของการควบคุมพสัดุคงคลงัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงในปัจจุบนัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้การพฒันาติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร (Enterprise Resource 
Planning: ERP) ตั้งแต่ปี 2549 เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการไหลของขอ้มูลและสารสนเทศ 

Manufacturing 
(บริษัทผู้ผลิตอปุกรณ์ไฟฟ้า) 

Warehouse 
(คลงัพสัดหุลกั) 

Construction 
(ก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า) 

Consumer 
(จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า) 

Internal Organization 

External Organization 

Material Flow 

Financial Flow 

Information Flow 

Collaborative Planning 

Distribution Center 
(คลงัพสัดสุว่นกลาง) 
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(Information Flow) ดา้นโลจิสติกส์ หากแต่ยงัขาดการน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด
ในดา้นการควบคุมการไหลของพสัดุ ( Material Flow) ซ่ึงประเด็นดงักล่าวเป็นส่วนส าคญัในการ
วจิยัฉบบัน้ีคือการประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากระบบสารสนเทศองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการจดัวางพสัดุ 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการหยบิจ่าย อนัเป็นหนา้ท่ีในความรับผดิชอบของคลงัพสัดุ
หลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครโดยตรงท่ีจะตอ้งด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
3.2  การบริหารองค์กร 

โครงสร้างการบริหารตามสายงานการบงัคบับญัชาของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้า
สมุทรสาครไดข้ึ้นอยูก่บัผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร โดยไดมี้การมอบอ านาจ
ใหผู้ช่้วยผูจ้ดัการดา้นบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลและควบคุมผลการด าเนินงาน รวมถึงอ านาจใน
การอนุมติัเอกสารท่ีส าคญัต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2  โครงสร้างองคก์รของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาคร 
 

ผู้จดัการ

ผู้ช่วยผู้จดัการ

ด้านบริหาร

แผนกคลงัพสัดหุลกั

แผนกบญัชี

และประมวลผล

แผนกบริหารงานทัว่ไป

ผู้ช่วยผู้จดัการ

ด้านเทคนิค

แผนกบริการลกูค้า

แผนกมิเตอร์

แผนกก่อสร้าง

และบ ารุงรักษา

แผนกปฏิบติัการ

แผนกการตลาด
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3.3  การบริหารคลงัพสัดุ 
คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครเป็นหน่ึงในจ านวนคลงัพสัดุหลกัของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคทั้งหมด 39 แห่ง และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคือ แผนกบริหารพสัดุ (ภาคละ 3 แผนก) 
ท าหนา้ควบคุมและสั่งการดา้นขอ้มูลพสัดุส าหรับคลงัพสัดุหลกัและคลงัพสัดุบริการ (กรณีคลงั
พสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครจะไม่มีคลงัพสัดุบริการ) ในดา้นของระบบการกระจายปริมาณพสัดุ
นั้น จะถูกควบคุมและด าเนินการจดัสรรจากคลงัพสัดุส่วนกลาง ซ่ึงมีกองบริหารพสัดุท าหนา้ท่ีใน
การควบคุมและสั่งการดา้นขอ้มูลเพื่อก าหนดสัดส่วนในการจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ใชง้านใหก้บัคลงัพสัดุหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 39 แห่ง อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3  โครงสร้างของส่วนงานท่ีรับผดิชอบงานดา้นการบริหารพสัดุ  
 

จากภาพท่ี 3.3 จะพบวา่รูปแบบงานในการบริหารพสัดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ ดา้นการบริหารขอ้มูลพสัดุ และดา้นการบริหารพสัดุทาง
กายภาพ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

3.3.1  ดา้นการบริหารขอ้มูลพสัดุ  
เป็นการบริหารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นคลงัพสัดุท่ีอยูใ่นสังกดั

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งในดา้นของการบริหารพสัดุคงคลงัและการจดัซ้ือ จดัหา ซ่ึงจะอยูใ่น
ความรับผดิชอบของ กองบริหารพสัดุ และแผนกบริหารพสัดุตามสายงานบงัคบับญัชา โดยจะมี
หนา้ท่ีหลกัในการ 

คลังพัสดุส่วนกลาง 
กองบริหารพัสดุ 

แผนกบริหารพัสดุ 
คลังพัสดุหลัก 

คลังพัสดุบริการ 
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-  ตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลและใหบ้ริการในการจดัหา เบิกจ่าย ควบคุมพสัดุให้
เพียงพอต่อการใชง้าน 

-  ด าเนินการดา้นการจดัซ้ือ  จดัหา  พสัดุส าหรับใชใ้นงานก่อสร้างขยายเขต  และ
ปรับปรุงซ่อมแซมในระบบจ าหน่าย 

-  จดัหา ควบคุมสัญญาซ้ือ พสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภณัฑค์อนกรีตใหมี้
จ านวนเพียงพอเหมาะสมกบัการใชง้าน 

-  ตรวจสอบติดตาม การรับ  เบิกจ่ายพสัดุทุกประเภท เพื่อใชง้านภายใน สังกดั
และตามประมาณการงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

-  รวบรวมความตอ้งการใชพ้สัดุ และสถิติดา้นการบริหารพสัดุ 
-  ตรวจนบัยอดคงเหลือประจ าเดือน เปรียบเทียบกบัขอ้มูล ในระบบ บริหาร

ทรัพยากรองคก์าร 
-  สรุปรวบรวมขอ้มูลการรับ จ่าย ของคลงัพสัดุในสังกดั 
-  ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกตอ้งและติดตามเอกสารใบส่งของ  ใบส่งคืนพสัดุ 

โดยก าหนดหมายเลขบญัชี พร้อมบนัทึกมูลค่าในใบส่งคืนพสัดุทุกฉบบัท่ีจะน ามาลงบญัชี 
-  รวบรวมใบส่งของ  ใบส่งคืน พสัดุ ท่ีระบุมูลค่าแลว้ และส าเนาบุก๊ก้ิงโนต้ 

(Booking Note) จากรายการ รับ  จ่ายพสัดุเพื่อจดัส่งใหแ้ผนกบญัชีงานก่อสร้างและทรัพยสิ์น และ
จดัเก็บส าหรับการตรวจสอบ 

-  ควบคุมเอกสารใบสัญญาสั่งซ้ือพสัดุ พร้อมตรวจสอบบญัชีเจา้หน้ีซ้ือ
ภายในประเทศ 

-  ควบคุมและใหร้หสัพสัดุท่ียงัไม่มีรหสั เช่น ครุภณัฑจ์ดัส่งมาจากส่วนกลาง 
หรือท่ีจดัซ้ือหนา้งาน 

-  ตรวจสอบรายงานยอดคงเหลือใหถู้กตอ้งกบับญัชีแยกประเภท และตรงกบั
ยอดพสัดุคงเหลือของแผนกบริหารพสัดุ 

3.3.2  ดา้นการบริหารพสัดุทางกายภาพ  
เป็นการบริหารการเคล่ือนไหว จดัวาง และขนส่งพสัดุ โดยจะมีส่วนงานรับผดิ

ของคือ คลงัพสัดุส่วนกลาง ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีหลกัเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center: DC) 
ในการกระจายพสัดุสู่คลงัพสัดุหลกั และคลงัพสัดุบริการ เพื่อใชส้ าหรับการก่อสร้างระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค รวมถึงการมีหนา้ท่ีในการขนส่งพสัดุไปยงัเส้นทางเป้าหมายใหร้วดเร็ว 
ถูกตอ้ง และปลอดภยั 
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ภาพท่ี 3.4  หนา้ท่ีและการประสานงานของหน่วยงานดา้นการบริหารพสัดุ 

 
 หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการบริหารพสัดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการ

ประสานงานกนัทั้งในส่วนของการบริหารขอ้มูลพสัดุและการบริหารพสัดุทางกายภาพ โดย
หน่วยงานสังกดัส านกังานใหญ่จะมีหนา้ท่ีในการควบคุมและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในสังกดัทั้งหมด ทั้งในการควบคุมขอ้มูลหลกัดา้นการบริหารพสัดุ รวมถึงการประสานงานในดา้น
การขนส่งเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งรวดเร็ว และปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 
3.4  การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 

จากขอ้ก าหนดการเช่าระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (2546 
: 34-39) ไดก้ าหนดระบุวา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดด้ าเนินนโยบายดา้นระบบสารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนหลกัในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัใหมี้
ประสิทธิภาพ  มีความยดืหยุน่ และคล่องตวั เพื่อใหส้ามารถบริการผูใ้ชไ้ฟไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อ
ความตอ้งการ สามารถสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมทั้งแข่งขนักบัเอกชนราย
อ่ืนในอนาคต โดยปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนบัสนุนงานในสองส่วน
หลกัคือ สนบัสนุนการบริหารงานดา้นบญัชีและการเงิน และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนุนงาน
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ดา้นการปฏิบติังานและงานวศิวกรรม ในส่วนของระบบบญัชีการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบ
รวมศูนยก์ารประมวลผลท่ีมีขอ้มูลค่อนขา้งจะสมบูรณ์ ขอ้มูลจะถูกบนัทึกจากหน่วยงานของการ
ไฟฟ้า และรวมศูนยข์อ้มูลอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนุนงานดา้น
การปฏิบติังานและงานวศิวกรรม ยงัคงไม่มีระบบคอมพิวเตอร์รองรับมากนกั ระบบส่วนใหญ่เป็น
ระบบท่ีพฒันาส าหรับใชง้านเฉพาะหนา้ท่ีงานในส านกังานการไฟฟ้าเท่านั้น ขาดการเช่ือมต่อกบั
ระบบอ่ืน และการส่งขอ้มูลระหวา่งส านกังานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นจุดน าเขา้ ขอ้มูลและ
ส านกังานใหญ่ซ่ึงเป็นจุดประมวลผลและรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานเพื่อการบริหาร โดยการ
ส่งขอ้มูลจะท าโดยส่งไฟลข์อ้มูลผา่นทางดิสกเ์ก็ต อิเล็กทรอนิกส์เมล ์หรือ ICQ เป็นตน้ และใน
หลายระบบ เช่น การวางแผนงานซ่อมบ ารุงงานโครงการก่อสร้าง การบนัทึกและจดัการดา้นไฟฟ้า
ขดัขอ้ง การบนัทึกประวติัและขอ้มูลทรัพยสิ์นในระบบเครือข่าย เป็นตน้ ระบบเหล่าน้ียงัขาดการน า
ระบบคอมพิวเตอร์เขา้ช่วยในการบริหารจดัการ อยา่งไรก็ตามการไฟฟ้าภูมิภาคก าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การด าเนินโครงการติดตั้งศูนยส์ั่งการจ่ายไฟ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
ไฟฟ้าทั้งระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า เพื่อการควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์แบบระยะไกล  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดด้ าเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปส าหรับ
ธุรกิจหลกั โดยมีระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยระบบสามารถสนบัสนุนกระบวนการปฏิบติังานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใหข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรองรับการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าในอนาคตได ้ 

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลกั ประกอบดว้ยระบบงาน 
(Module) ดงัต่อไปน้ี 

1)  กลุ่มท่ี 1  ระบบการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
1.1)  ระบบการบริหารขอ้มูลลูกคา้ (Customer Information System)  

ครอบคลุมระบบหลกัดงัต่อไปน้ี 
1.1.1)  ระบบขอ้มูลลูกคา้ 

สามารถจดัเก็บรายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ จดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลการ
ร้องเรียน โดยจุดประสงคข์องระบบน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงรวมถึงการรับขอ้มูลใบค าร้องเพื่อขอใชบ้ริการ จนเสร็จส้ินการติดตั้ง
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.1.2)  ระบบใบแจง้หน้ี  
สามารถรับขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าจากมิเตอร์ประเภทต่าง  ๆ ค านวณอตัราค่า

ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา ส าหรับแต่ละประเภทการใหบ้ริการซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอยูใ่น
ปัจจุบนั และการใหบ้ริการอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งค  านวณอตัราภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.3)  ระบบบริหารการจดัเก็บรายได ้ 
สามารถรองรับการช าระเงินผา่นช่องทางต่าง  ๆ สนบัสนุนขอ้มูลในการ

วเิคราะห์อายลูุกหน้ี  นอกจากน้ี ระบบงานจะตอ้งสามารถใหข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจดา้น
การตลาด และเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.2)  ระบบการช าระหน้ีซ้ือขายไฟฟ้า (Settlement System)  
ระบบงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรองรับการการช าระหน้ีซ้ือขายไฟฟ้า โดยระบบงาน

จะตอ้งสามารถรองรับการค านวณขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และการก าหนดอตัราค่า
ไฟฟ้าส าหรับแต่ละช่วงเวลา อยา่งนอ้ยทุก 30 นาที นอกจากน้ี ระบบงานจะตอ้งสามารถจดัพิมพ์
รายงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั และสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อประกอบการวเิคราะห์และ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.3)  ระบบการบริหารไฟฟ้าขดัขอ้ง (Outage Management System)  
ระบบงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยเหลือในการบริหารไฟฟ้าขดัขอ้ง รวมทั้ง

ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อลูกคา้ในกรณีท่ีกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง  โดยครอบคลุมตั้งแต่ การรับแจง้
ไฟฟ้าขดัขอ้ง จนเสร็จส้ินขั้นตอนการแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ โดยระบบงานจะตอ้ง
สามารถระบุถึงสถานท่ีท่ีเกิดไฟฟ้าขดัขอ้ง สาเหตุ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีไดรั้บผลกระทบ  ก าหนด
ล าดบัความส าคญัในการแกไ้ข จดักลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัเก็บประวติั และรายละเอียดการเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งแต่ละคร้ัง รวมทั้งสามารถติดตามสถานะของการแกไ้ขสาเหตุของ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งได ้ นอกจากน้ี ระบบงานจะตอ้งสามารถจดัพิมพร์ายงานเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานประจ าวนั และสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อประกอบการวเิคราะห์และตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.4)  ระบบการบริหารงานบริการ (Work Management System)  
ระบบงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ ตั้งแต่

ขั้นตอนในการวางแผน จนเสร็จส้ินการใหบ้ริการ โดยระบบงานตอ้งสร้างและจดัพิมพใ์บสั่งงานใน
ลกัษณะต่าง  ๆ ใหข้อ้มูลเพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน จดัท าตารางการปฏิบติังาน 
ประมาณการใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งครอบคลุมงานทุกประเภท ไดแ้ก่ การแกไ้ขไฟฟ้า
ขดัขอ้ง การบ ารุงรักษา และงานโครงการ เป็นตน้ นอกจากน้ี ระบบงานจะตอ้งสามารถจดัพิมพ์
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รายงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั และสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อประกอบการวเิคราะห์และ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2)  กลุ่มท่ี 2  ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร 
2.1)  ระบบการบริหารพสัดุ (Material Management System)  

ครอบคลุมระบบงานหลกัดงัต่อไปน้ี 
2.1.1)  ระบบการวางแผนการจดัหาพสัดุ  

 สามารถสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อใหก้ารจดัหาพสัดุเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประหยดัค่าใชจ่้าย และทนัต่อความตอ้งการในการใชง้าน 

2.1.2)  ระบบการจดัซ้ือ จดัหา  
 สามารถรองรับการปฏิบติังานในการจดัซ้ือจดัหา เช่น การจดัซ้ือ การจดั

จา้ง การเช่า เป็นตน้ สามารถรองรับการจดัท าสัญญาการซ้ือ ติดตามสถานะ การสั่งซ้ือ การวดั
ประสิทธิภาพผูข้าย การจดัเก็บขอ้มูลผูข้าย ขอ้มูลการจดัซ้ือ และรวบรวมประวติัการจดัซ้ือต่าง ๆ   

2.1.3)  ระบบการบริหารพสัดุ  
 สามารถรองรับการบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลพสัดุ สถานะของพสัดุ 

สถานท่ีเก็บ ขอ้มูลการเคล่ือนไหวของพสัดุ การตรวจนบัพสัดุประจ างวด  
นอกจากน้ี ระบบงานตอ้งสามารถจดัพิมพร์ายงานเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัซ้ือ และ

ขอ้มูลพสัดุ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการปฏิบติังาน และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงาน
ต่างท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2.2)  ระบบการบริหารการเงิน (Financial Management System)  
ครอบคลุมระบบงานหลกัดงัต่อไปน้ี 
2.2.1)  ระบบบญัชีการเงิน 

(1)  ระบบบญัชีแยกประเภท  
 สามารถก าหนดโครงสร้างของรหสับญัชีท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้

บนัทึกขอ้มูลค าอธิบายส าหรับแต่ละรหสับญัชีได ้รองรับรอบบญัชีท่ีแตกต่างจากปีปฏิทิน รวมทั้ง
สามารถประมวลผลรายการหลายสกุลเงิน (Multi-currency) 

(2) ระบบบญัชีเจา้หน้ี  
 สามารถบนัทึกขอ้มูลผูข้าย ค านวณภาษี ประมวลผลรายการแบบ

หลายสกุลเงิน สามารถรองรับการจ่ายเงินไดห้ลายวธีิ 
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(3)  ระบบบญัชีลูกหน้ี  
 สามารถบนัทึกหรือเช่ือมโยงขอ้มูลลูกคา้จากระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค านวณภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าเอกสารการเพิ่ม/ลดหน้ี ประมวลผลการรับช าระหน้ีจากช่องทางต่าง ๆ  
(4)  ระบบสินทรัพยถ์าวร  

 สามารถบนัทึกขอ้มูลสินทรัพยถ์าวร การค านวณค่าเส่ือมราคา การ
ค านวณมูลค่าซาก การตดัจ าหน่าย สถานะ การโอนยา้ยสินทรัพย ์

(5)  ระบบงบประมาณ  
 สามารถก าหนดโครงสร้างของงบประมาณ การแบ่งประเภทของ

งบประมาณ การสรุปผลต่างของงบประมาณและยอดท่ีใชจ้ริง 
(6)  ระบบบริหารการเงิน  

 สามารถประมาณการรับ /จ่ายเงินส าหรับในช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งการ 
รวมทั้งสามารถรองรับการกระทบยอดกบัธนาคารได ้

2.2.2)  ระบบบญัชีบริหาร  
 สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลงบประมาณกบัรายการท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้ง

รายได ้ค่าใชจ่้าย และก าไรซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับแต่ละหน่วยงาน สนบัสนุนขอ้มูลตน้ทุนตาม
กิจกรรม (Activity-Based Costing) ขอ้มูลบญัชีโครงการ การวเิคราะห์ผลก าไร รวมทั้งขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการวดัผลของศูนยต์น้ทุน และศูนยก์ าไร 

ระบบงานต่าง  ๆ ท่ีกล่าวถึงในขั้นตน้ จะตอ้งสามารถจดัพิมพร์ายงานเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั และสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อประกอบการวเิคราะห์และตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2.3)  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) 
ระบบงานน้ีประกอบดว้ยระบบงานหลกั 2 ระบบงานดงัน้ี 
2.3.1)  ระบบทรัพยากรบุคคล  

 สามารถบนัทึกขอ้มูลบุคลากร ประวติัการท างาน การประเมินผลงาน 
การขาด ลา มาสาย ประวติัการรักษาพยาบาล ขอ้มูลการฝึกอบรม รวมทั้งใหข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุน
การวเิคราะห์และการประมาณอตัราก าลงัของพนกังาน 

2.3.2)  ระบบเงินเดือน  
 สามารถบนัทึกรายขอ้มูลเงินเดือน รายได ้และค่าใชจ่้าย ค านวณการหกั

ภาษีเงินได ้ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวสัดิการต่างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3)  กลุ่มท่ี 3  ระบบบริหารระบบไฟฟ้า 
3.1)  ระบบการบริหารงานบ ารุงรักษา (Maintenance Management System) 

ระบบงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารงานบ ารุงรักษา 
ในการจดัการค่าใชจ่้าย  การประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  โดย
ครอบคลุมถึงการปฏิบติังานเร่ิมตั้งแต่ การก าหนดตารางการบ ารุงรักษา รายละเอียดงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายละเอียดทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ เวลา รวมทั้งงบประมาณท่ีก าหนดไว ้ สามารถจดัเก็บรายละเอียด
ประวติัการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากน้ี ระบบงานจะตอ้งสามารถจดัพิมพร์ายงานเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั และสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อประกอบการวเิคราะห์และตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3.2)  ระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย/์อุปกรณ์ไฟฟ้า (Asset Database)  
ระบบงานน้ี เป็นระบบงานท่ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบสายส่งและระบบจดัจ าหน่าย  สามารถจดักลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้าย รวมทั้งการวดัประสิทธิภาพการท างาน การ
บ ารุงรักษา  โดยระบบงานจะตอ้งสามารถจดัพิมพร์ายงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั 
และสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อประกอบการวเิคราะห์และตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงตอ้งจดัเก็บส าหรับโครงการน้ี ไดแ้ก่ 
หมอ้แปลง มิเตอร์ และฟีดเดอร์ ส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ จะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการขยายขอบเขตงานเพิ่มเติมต่อไป 

ระบบการบริหารไฟฟ้าขดัขอ้ง ระบบการบริหารงานบริการ และระบบการบริหารงาน
บ ารุงรักษา จะมีพฒันาบนเคร่ืองมือส าหรับพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS รวมทั้งเป็น
สถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architecture) เพื่อเช่ือมโยงกบัระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนระบบส าหรับธุรกิจหลกั ซ่ึงรองรับการ
ปฏิบติังานส าหรับระบบงานทั้ง 9 ระบบงาน จะ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 3 ระดบั (3-tier 
Architecture) ประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใหบ้ริการฐานขอ้มูล (Database Server) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใหบ้ริการโปรแกรมประยกุต ์ (Application Server) และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) 

ระบบงานทุกระบบงานจะถูกจดัเก็บท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีส านกังานใหญ่ เป็น
ลกัษณะการท างานแบบรวมศูนย ์ (Centralized System) ซ่ึงตอ้งการความสามารถในการส่ือสารเพื่อ
ส่งขอ้มูลมายงัศูนยก์ลางดว้ยความเร็วค่อนขา้งสูง ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้โครงการส่ือใยแกว้
น าแสง (Fiber Optic) ท าใหก้ารส่ือสารของส านกังานใหญ่ ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 
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และส านกังานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ทุกแห่งมีระดบัความเร็วเพียงพอในการปฏิบติังานในระบบ
รวมศูนย ์

 นอกจากน้ี ยงัมีการจดัเตรียมศูนยป์ระมวลผลส ารอง (Backup Site) เพื่อรองรับการ
ปฏิบติังานในกรณีท่ีระบบศูนยก์ลางเกิดขดัขอ้ง โดยยา้ยการด าเนินการทุกอยา่งไปท าการ
ประมวลผลท่ีศูนยป์ระมวลผลส ารอง ท าใหร้ะบบสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ศูนย์
ประมวลผลส ารองน้ีจะตอ้งมีการส่ือสารโดยตรงกบัระบบศูนยก์ลางเพื่อปรับปรุงขอ้มูลซ่ึงจดัเก็บอยู่
ทั้งสองแห่งใหมี้ความทนัสมยัเหมือนกนั DPU
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บทที่ 4 
ระบบงานปัจจุบัน 

 
4.1  การวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

ในขั้นตอนของการวเิคราะห์ระบบงานประจ าวนัจะเป็นขั้นตอนการศึกษาถึงระบบงาน
ปัจจุบนัวา่มีวธีิด าเนินงานท่ีส าคญัแต่ละขั้นตอนอยา่งไร โดยจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

4.1.1  การจดัเก็บขอ้มูลส าหรับวเิคราะห์ระบบงาน 
ในการวเิคราะห์ถึงระบบงานปัจจุบนั ( As-Is System) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัเก็บ

ขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานดา้นการบริหารพสัดุ ของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร 
ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

1)  การจดัเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)  
การจดัเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์โดยแยกออกเป็น

กลุ่มเป้าหมายท่ีปฏิบติังานในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1.1)  การสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานในคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร จ านวน 

4 คน โดยสัมภาษณ์เก่ียวกบัระบบงานบริหารพสัดุในดา้นของขั้นตอนการปฏิบติังาน ทั้งในส่วนของ
ระบบงานยอ่ยการบริหารพสัดุคงคลงั และการจดัซ้ือ จดัหา 

1.2)  การสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานในส่วนของระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้
ขอ้มูลจากระบบงานบริหารพสัดุ อนัประกอบดว้ย ระบบงานดา้นการเงิน ( Financial Module: FI 
Module) ระบบงานดา้นการบริหารโครงการ ( Project System Module: PS Module) และระบบงาน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา ( Plant Maintenance Module: PM Module) จ  านวน 3 คน โดยไดส้ัมภาษณ์
ถึงรูปแบบของขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งระบบในดา้นความถ่ีและปริมาณของการเบิกจ่าย 

1.3)  การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการควบคุมการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติัในคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร จ านวน 4 คน โดยสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงาน รวมถึงความตอ้งการท่ีส าคญัในระบบงานดา้นพสัดุ 

2)  การจดัเก็บขอ้มูลจากขอ้มูลและเอกสาร (Data and Documentation)  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัเก็บขอ้มูลรายการทางธุรกรรมประจ าวนัในดา้นต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในระบบงานดา้นการบริหารพสัดุจากด าเนินการของคลงัพสัดุหลกั

DPU



 

 
 

34 

สมุทรสาครในปี 2551 รวมถึงเอกสารและรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ คู่มือการปฏิบติังาน
ประจ าวนั เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น พร้อมทั้ง รายงานต่าง ๆ ท่ีผูป้ฏิบติัไดด้ าเนินการจดัท าในรูปแบบ
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

3)  การจดัเก็บขอ้มูลจากการสังเกต (Observation)  
ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลดว้ยการติดตามสังเกตขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 

ในระบบบริหารพสัดุในช่วงเวลาตั้งแต่ 16 – 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ในดา้นการบนัทึกขอ้มูลการ รับ 
โอน จ่าย ขาย พสัดุ และวธีิในการจดัวางพสัดุ รวมถึงขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการรับ จ่ายพสัดุ 

4.1.2  ขั้นตอนปฏิบติังานในระบบงานบริหารพสัดุ 
จากการปฏิบติังานดา้นการบริหารพสัดุในปัจจุบนัซ่ึงใชร้ะบบบริหารทรัพยากร

องคก์ารเป็นสารสนเทศหลกั  ไดมี้กิจกรรมการปฏิบติังานประจ าวนัของคลงัพสัดุหลกัสมุทรสาคร
แยกเป็นกลุ่มได ้ดงัน้ี 

1)  กิจกรรมดา้นการรับพสัดุ  
เป็นกิจกรรมในการน าเขา้ปริมาณพสัดุเพื่อจดัเก็บส าหรับรองรับการใชง้าน

ตามความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตามภาพท่ี 4.1 
  

 
 

ภาพท่ี 4.1  ขั้นตอนการรับพสัดุเขา้สู่คลงัพสัดุ 
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จากภาพจะเห็นไดว้า่ การรับเขา้พสัดุนั้นจะประกอบดว้ยสาเหตุของกิจกรรม 
3 ลกัษณะ คือ  

1.1)  การรับพสัดุจากการขอเสนอซ้ือและสั่งซ้ือ  
การรับพสัดุจากการขอเสนอซ้ือและสั่งซ้ือจะเกิดจากกรณีเกิดความ

ตอ้งการในการใชง้านพสัดุซ่ึงพนกังานช่างจะท าการส่งใบขอเสนอซ้ือพสัดุ ( Purchasing 
Requisition: PR) ในรายการท่ีตอ้งการพสัดุ เพื่อแจง้มายงัคลงัพสัดุหลกัส าหรับเป็นหลกัฐานในการ
ออกเอกสารการจดัซ้ือ ( Purchasing Order: PO) ส าหรับเติมเตม็รองรับการใชพ้สัดุของงานดงักล่าว 
หรือกรณีการขอเสนอซ้ือท่ีเกิดจากพนกังานพสัดุผูค้วบคุมปริมาณพสัดุคงคลงัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้
พบวา่ มีปริมาณพสัดุคงคลงัต ่ากวา่ระดบัพสัดุส ารองคลงั (Minimum Stock) 

1.2)  การรับพสัดุจากการขอโอนจากคลงัพสัดุส่วนกลางหรือคลงัพสัดุขา้งเคียง  
โดยจะเป็นกระบวนการท่ีมีการประสานงานกบัคลงัพสัดุส่วนกลางเพื่อ

ขอจดัสรรพสัดุท่ีคลงัพสัดุส่วนกลางไดด้ าเนินการจดัซ้ือ จดัหา ตามสัดส่วนของสถิติและความ
จ าเป็นในการใชง้าน รวมถึงการขอโอนพสัดุในรายการท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใชง้านเร่งด่วนฉุกเฉิน 

1.3)  การรับพสัดุจากการส่งคืนของพนกังานช่าง  
เป็นกรณีท่ีเกิดจากส่งคืนพสัดุท่ีเหลือใชง้านจากการเบิกเพื่อน าไปใชใ้น

การก่อสร้างซ่อมแซมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของพนกังานช่าง ซ่ึงจะตอ้งท าการส่งคืนเพื่อใช้
เป็นพสัดุส ารองคลงัในการรองรับการใชง้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

จากกรณีการรับพสัดุดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งผา่นการอนุมติัโดยผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเสนอความเห็นชอบและรับรองความถูกตอ้งในแต่ละกิจกรรมของการรับพสัดุ จากนั้น
จะเขา้สู่กระบวนการของการจดัซ้ือ ขอโอน และรับคืนพสัดุตามแต่ละกรณี โดยเม่ือไดรั้บพสัดุจาก
กรณีดงักล่าวแลว้พนกังานพสัดุจะท าการตรวจรับพสัดุทั้งในดา้นปริมาณ ( Quantity) และคุณภาพ 
(Quality) ใหถู้กตอ้งตามหลกัฐานเพื่อด าเนินการสู่ขั้นตอนต่อไปในการรับปริมาณพสัดุเขา้บญัชีบน
ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารและน าพสัดุดงักล่าวเขา้สู่การจดัเก็บใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามพื้นท่ีเก็บ
แต่ละท่ีจดัวางแต่ละประเภทต่อไป 

2)  กิจกรรมดา้นการโอน จ่าย ขาย พสัดุ  
เป็นกิจกรรมในการลดปริมาณพสัดุดว้ยการตดัจ่ายทางบญัชีพสัดุออกจาก

ปริมาณคงเหลือ เพื่อเป็นการน าพสัดุไปใชง้านตามวตัถุประสงค ์โดยมีขั้นตอนคือ  
2.1)  รับใบเบิก  

โดยเป็นขั้นตอนในการรับใบเบิกจากพนกังานช่างรวมถึงใบขอโอนจาก
คลงัพสัดุขา้งเคียง เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณส ารองคลงั  
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2.2)  ตรวจสอบและอนุมติั  
เป็นขั้นตอนในการผา่นความเห็นชอบของผูบ้ริหารในการยนิยอมใหจ่้าย

พสัดุ โดยผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงแผนงานและความตอ้งการท่ีจ าเป็นในอนาคตวา่เหมาะสมท่ีจะจ่าย
พสัดุรายการดงักล่าวหรือไม่ 

2.3)  ท าการตดัจ่ายบนระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร  
เป็นการสร้างรายการทางบญัชีในการตดัจ่ายพสัดุออกจากปริมาณส ารอง

คลงัเพื่อท่ีจะสร้างระบบการควบคุมบญัชีพสัดุใหถู้กตอ้ง 
2.4)  ตรวจสอบเพื่อท าการรวมจ่าย  

โดยพนกังานผูต้ดัจ่ายบญัชีจะท าการตรวจสอบและรวมพสัดุในรายการ
ท่ีซ ้ ากนัเพื่อใหส้ามารถจ่ายพสัดุรายการดงักล่าวในคราวเดียวดว้ยการสร้างใบรวมจ่าย ( Picking 
Ticket) ส าหรับส่งใหพ้นกังานผูค้วบคุมพสัดุด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

2.5)  ท าการหยบิพสัดุจากท่ีจดัเก็บ  
หลกัจากท่ีพนกังานผูค้วบคุมพสัดุไดรั้บใบรวมจ่ายแลว้ ก็จะท าการหยบิ

พสัดุตามรายการจากท่ีจดัเก็บพสัดุในหมวดหมู่นั้น ๆ เพื่อจ่ายใหก้บัผูข้อเบิกตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
2.6)  ผูเ้บิกรับพสัดุและลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน  

ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท ารายการธุรกรรมในการจ่าย
ดว้ยการรับรองความถูกตอ้งของปริมาณและคุณภาพของพสัดุท่ีขอเบิกจากผูข้อเบิกเพื่อขนถ่ายไป
ใชง้านตามความตอ้งการ 
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ภาพท่ี 4.2  ขั้นตอนการโอน จ่าย ขาย พสัดุเพื่อจ่ายจากคลงัพสัดุ 
 

3)  กิจกรรมดา้นการควบคุมความถูกตอ้งของระบบบญัชีพสัดุ  
เป็นกิจกรรมส าหรับตรวจสอบการด าเนินการตามขอ้ 1) และขอ้ 2) ขา้งตน้ 

ดว้ยกระบวนการตรวจนบัพสัดุ (Inventory Count) โดยด าเนินการตามช่วงเวลาท่ีก าหนด เช่น ราย
สัปดาห์ รายเดือน และรายปี 

4.1.3  คุณลกัษณะของพสัดุ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายการพสัดุส าหรับใชใ้นองคก์ร จ านวน 2,544 รายการ 

โดยไดก้ าหนดหมวดหมู่ไวอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน ซ่ึงมีการก าหนดประเภทพสัดุไวจ้  านวน 18 ประเภท 
และก าหนดจ านวนกลุ่มพสัดุไวจ้  านวน 156 กลุ่ม  เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานดา้นขอ้มูลพสัดุในคลงั
พสัดุทุกแห่งไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกนั โดยสามารถยกตวัอยา่งไดต้ามตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1  ตวัอยา่งการก าหนดหมวดหมู่พสัดุและกลุ่มพสัดุ 
 
ประเภทพสัดุ กลุ่มพสัดุ หน่วยนับ 

1) ผลิตภณัฑค์อนกรีต 1.1) เสา คอร. ตน้ 
 1.2) เสาเขม็ ตน้ 
 1.3) เสาตอม่อ ตน้ 
 1.4) คอนสาย ท่อน 
 1.5) คานรับอุปกรณ์ ท่อน 
2) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ประกอบ 2.1) เหลก็ฉาก ท่อน 
 2.2) สลกัเกลียว อนั 
 2.3) แหวนรอง อนั 
3) สายและอุปกรณ์ประกอบ 3.1) สาย เมตร 
 3.2) เทปพนัสาย อนั 
 3.3) แคลม้ป์ต่อสาย อนั 
 3.4) หลอดต่อสาย อนั 
 3.5) หางปลาเขา้ปลายสาย อนั 
4) อุปกรณ์ฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ 4.1) ลูกถว้ย ลูก 
 4.2) ลูกรอก  ลูก 
 4.3) ท่ีจบัลูกรอก อนั 
 4.4) ลูกถว้ยแยกสาย อนั 
5) อุปกรณ์ตดัตอนและอุปกรณ์ประกอบ 5.1) ล่อฟ้า อนั 
 5.2) สวทิซ์ตดัตอน อนั 
 5.3) ฟิวส์ อนั 
6) หมอ้แปลงและอุปกรณ์ประกอบ 6.1) หมอ้แปลง เคร่ือง 
 6.2) คาปาซิเตอร์ เคร่ือง 
7) อุปกรณ์ไฟสาธารณะและอุปกรณ์ประกอบ 7.1) ชุดโคมไฟถนน ชุด 
 7.2) สวทิซ์ควบคุมดว้ยแสง อนั 
8) อุปกรณ์ท่อ และอุปกรณ์ประกอบ 8.1) ท่อร้อยสาย อนั 
 8.2) เหลก็แขวนท่อ อนั 

 
การก าหนดหมวดหมู่พสัดุขา้งตน้จะถูกก าหนดดว้ยรหสัตามล าดบั ซ่ึงประกอบไปดว้ย

ประเภทพสัดุซ่ึงหมายถึงคุณสมบติัหลกัของพสัดุวา่เป็น คอนกรีต หมอ้แปลง หรือสาย และพสัดุแต่
ละประเภทยงัสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มไดห้ลายกลุ่ม เช่น พสัดุประเภทคอนกรีตสามารถจ าแนก
กลุ่มไดเ้ป็น กลุ่มเสา กลุ่มคอน กลุ่มคาน เป็นตน้ นอกจากนั้นพสัดุแต่ละประเภทยงัถูกก าหนดเป็น
รายการ โดยจะก าหนดรหสัพสัดุแต่ละรายการเรียงจากนอ้ยไปหามากตามขนาด เช่น พสัดุกลุ่มเสา
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18 ประเภท 156 กลุ่ม 2,544 รายการ 

ประกอบไปดว้ย เสาขนาด 8 เมตร เสาขนาด 22 เมตร โดยโครงสร้างของการก าหนดหมวดหมู่
สามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 4.3 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.3  โครงสร้างของการก าหนดหมวดหมู่พสัดุ 
 

การก าหนดหมวดหมู่ของพสัดุท่ีถูกก าหนดไวน้ั้น เป็นพสัดุท่ีอยูใ่นมาตรฐานการ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษา และมีหรือเคยใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของการ
ก าหนดหมวดหมู่พสัดุนั้นสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของรายการพสัดุท่ีเกิดจะข้ึนใหม่ได ้

ประเภทพสัด ุA

กลุม่พสัด ุA-A

กลุม่พสัด ุA-B

กลุม่พสัด ุA-C

พสัด ุA-C-A

พสัด ุA-C-B

พสัดุ A-C-B

พสัด ุอ่ืน ๆ

กลุม่พสัด ุอ่ืน ๆ

ประเภทพสัด ุB

กลุม่พสัด ุB-A

กลุม่พสัด ุB-B

กลุม่พสัด ุB-C

พสัด ุB-C-A

พสัด ุB-C-B

พสัดุ A-C-B

พสัด ุอ่ืน ๆ

ประเภทพสัด ุอ่ืน ๆ
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นอกเหนือจากการท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดก้ าหนดหมวดหมู่พสัดุส าหรับการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างเพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในดา้นขอ้มูลแลว้ ยงัสามารถใชใ้น
การก าหนดรูปแบบการจดัเก็บท่ีแตกต่างกนัตามคุณลกัษณะของอุปกรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4  ตวัอยา่งพสัดุ 
 
4.1.4  สภาพแวดลอ้มของคลงัพสัดุและการจดัเก็บพสัดุ 

คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาครไดมี้การจดัวางพสัดุใน
พื้นท่ีจดัเก็บตามแผนผงั ดงัภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  แผนผงัพื้นท่ีคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร 
 

พื้นท่ีความรับผดิชอบของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าจงัหวดัสมุทรสาครมีทั้งส้ิน
ประมาณ 5 ไร่ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีในการจดัเก็บพสัดุ พื้นท่ีเป็นอาคารส านกังาน ( Office Site) 
ลานจอดรถส าหรับบริการรถขนถ่าย และลานพกัพสัดุส าหรับการตรวจรับเพื่อรอขนยา้ยจากการ
เบิกจ่าย โดยภายในพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บพสัดุนั้นยงัแบ่งไดอ้อกเป็น 

1)  คลงักลางแจง้  
พื้นท่ีของคลงักลางแจง้เป็นพื้นท่ีพสัดุท่ีอยูใ่นลานกลางแจง้ท่ีมีการจดัวาง

พสัดุไวบ้นพาเลท (Pallet) พร้อมมีช่องทางส าหรับใชร้ถยกฟอร์คลิฟท ์(Forklift) ในการขนถ่าย โดย
พสัดุท่ีจดัเก็บไวใ้นคลงักลางแจง้จะเป็นพสัดุขนาดใหญ่ และสามารถจดัเก็บในสภาวะท่ีทนแดนทน
ฝนได ้
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ภาพท่ี 4.6  ตวัอยา่งการจดัเก็บพสัดุในคลงักลางแจง้ 
 

2)  คลงัทึบ  
ในส่วนของคลงัทึบจะเป็นคลงัพสัดุในท่ีร่มท่ีภายในประกอบดว้ยชั้นส าหรับ

การจดัเก็บพสัดุ ( Rack) กระบะรูปตวัแอล ( L-Tray) และลานเก็บยอ่ย ซ่ึงคุณลกัษณะของพสัดุท่ี
จดัเก็บอยูใ่นคลงัทึบคือ พสัดุท่ีมีมูลค่าสูง พสัดุท่ีมีขนาดเล็กง่ายต่อการสูญหาย และพสัดุท่ีมีสภาวะ
ไม่ทนต่อแดดและฝน หรือกรณีเป็นพสัดุการบรรจุหีบห่อดว้ยกระดาษท่ีไม่สามารถป้องกนัการ
เปียกช้ืน 

 

  
 

ภาพท่ี 4.7  ตวัอยา่งการจดัเก็บพสัดุในคลงัทึบ 
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3)  คลงัโปร่ง  
คลงัโปร่งจะเป็นคลงัพสัดุกลางแจง้ท่ีมีหลงัคา ซ่ึงมีการจดัเก็บพสัดุดว้ยการ

วางบนพาเลท การใชง้านจดัเก็บพื้นท่ีคลงัโปร่งนั้น มีคุณสมบติัในการจดัเก็บพสัดุเช่นเดียวกบัคลงั
กลางแจง้ และคลงัทึบ แต่ตอ้งสามารถทนต่อสภาวะของการเปียกช้ืนได ้ซ่ึงจะจดัเก็บในลกัษณะท่ี
เตม็ขนาดบรรจุหีบห่อ เพื่อวตัถุประสงคต่์อการใชป้ระโยชน์เพื่อจดัเก็บพสัดุส ารองคลงัท่ีมีเกิน
ความตอ้งการใชง้านในช่วงเวลาปัจจุบนั โดยจะท าการขนถ่ายไปยงัคลงักลางแจง้ และคลงัทึบ เพื่อ
เติมเตม็อยูเ่สมอ 

 

  
 
ภาพท่ี 4.8  ตวัอยา่งการจดัเก็บพสัดุในคลงัโปร่ง 

 
4)  คลงัเก็บพสัดุช ารุด  

คลงัเก็บพสัดุช ารุดเป็นพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีจดัเก็บพสัดุไวบ้นพาเลทเช่นเดียวกบั
คลงักลางแจง้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัเก็บพสัดุช ารุดท่ีร้ือถอนจากระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
และพสัดุท่ีช ารุดจากการใชง้าน 
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ภาพท่ี 4.9  ตวัอยา่งการจดัเก็บพสัดุในคลงัพสัดุช ารุด 

 
5)  จุดกองหมอน 

ในส่วนของจุดกองหมอนเป็นพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีใชใ้นการจดัเก็บผลิตภณัฑ์
คอนกรีตประเภทเสา และเสาตอม่อ (ใชป้ระกอบเสา) โดยมีการจดัเก็บแยกตามขนาดและมีการเรียง
เป็นชั้น เพื่อความสะดวกในการจ่ายโดยใชร้ถประเครนยก เพื่อจดัวางในรถขนถ่ายส าหรับน าไป
ปฏิบติังาน 

 

  
 
ภาพท่ี 4.10  ตวัอยา่งการจดัเก็บพสัดุในจุดกองหมอน 
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4.1.5  บุคลากรและหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
บุคลากรท่ีสังกดัอยูใ่นคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าจงัหวดัสมุทรสาครมีพนกังานท่ี

เก่ียวขอ้งจ านวน 6 อตัรา และลูกจา้งรายวนัจ านวน 4 อตัรา ซ่ึงแบ่งสายงานรับผดิชอบดงัภาพท่ี 4.11 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11  บุคลากรและหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 

ลกัษณะของการแบ่งอตัราก าลงัจะแปรผนัตามรูปแบบงาน ดงันั้นคลงัพสัดุ
หลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครจึงใหค้วามส าคญัในการจดัสรรอตัราก าลงัใหก้บังานดา้นระบบควบคุม
พสัดุ ซ่ึงมีหนา้ท่ีภาคปฏิบติัในการ รับ จ่าย พสัดุ จากการหยบิ เติมเตม็ และจดัเรียงพสัดุ ซ่ึงจะไดรั้บ
การสนบัสนุนโดยงานขอ้มูลวชิาการพสัดุวชิาการส าหรับวางแผนในการจดัซ้ือ จดัหา และด าเนิน
กิจกรรมการรับ โอน จ่าย ขาย จากงานควบคุมดว้ยระบบบญัชีพสัดุ 

ในการปฏิบติังานการเบิก จ่าย พสัดุทางกายภาพนั้น หนา้ท่ีในส่วนรับผดิชอบ
พนกังานควบคุมพสัดุ โดยจะใชแ้รงงานลูกจา้งรายวนัของพนกังานช่างท่ีมาขอเบิกพสัดุ เป็น
ผูด้  าเนินการหยบิพสัดุซ่ึงจะถูกควบควบคุมโดยพนกังานควบคุมพสัดุ เพื่อรวมพสัดุใหไ้ดใ้นทุก
รายการท่ีขอเบิก จากนั้นพนกังานช่างจะตรวจสอบเพื่อรวมและขนยา้ยไปใชง้านตามความตอ้งการ 
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4.1.6  เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจะประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

เคร่ืองพิมพ ์รวมถึงอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเคร่ืองข่าย ( Network) ส าหรับด าเนินงานดา้นการจดัซ้ือ 
และงานดา้นระบบบญัชีพสัดุในการรับ จ่าย ดว้ยการเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร 
นอกจากนั้นในงานดา้นปฏิบติัจะมีชั้นวางและพาเลทต่าง ๆ ส าหรับจดัเก็บพสัดุ รวมถึงมี
ยานพาหนะท่ีใชใ้นการล าเลียงและขนส่ง คือ รถบรรทุก 6 ลอ้ จ านวน 1 คนั และรถยกฟอร์คลิฟท ์
จ านวน 2 คนั และรถเขน็สองลอ้ จ านวน 2 คนั 

4.1.7  สถิติการปฏิบติังานในดา้นท่ีส าคญั 
จากการเก็บขอ้มูลด าเนินงานของคลงัพสัดุหลกัสมุทรสาครในปี 2551 พบวา่มี

อตัราหมุนเวยีนพสัดุ ( Turnover Ratio) เท่ากบั 2.00 เท่า โดยมีมูลค่าพสัดุจากการจ่ายเท่ากบั 172.69 
ลา้นบาท และมีมูลค่าพสัดุคงเหลือเฉล่ีย ณ ส้ินปี 2551 เท่ากบั 86.28 ลา้นบาท โดยมีสถิติของการ
ปฏิบติังานในดา้นท่ีส าคญั สามารถสรุปไดด้งัตาราท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นพสัดุท่ีส าคญั 
 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(คร้ัง) 
จ านวน 

(รายการ) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

1) การจดัซ้ือ 513   1,481 49.94 
2) การจดัหา (ขอโอน) 554 1,665 171.50 
3) การจ่ายพสัดุ 31,625 58,141 172.69 
4) การรับพสัดุส่งคืน 10,056 11,484 15.78 

 
ท่ีมา :  ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารในระบบงานบริหารพสัดุระบบงานยอ่ยการจดัการ 

 สินคา้คงคลงั โปรแกรมงานรายการเอกสารวสัดุ (MB51)” ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2551 
 
จากตารางขา้งตน้จะพบวา่กิจกรรมการด าเนินงานในดา้นการจ่ายพสัดุมีความถ่ี

และผลรวมของมูลค่าสูงสุด ( 31,625 คร้ัง 172.69  ลา้นบาท ) นัน่หมายถึงเป็นกิจท่ีใชเ้วลาและ
แรงงานเป็นสัดส่วนท่ีมากกวา่กิจกรรมในดา้นอ่ืน ๆ 
 
 

DPU



 

 
 

47 

4.2  การวเิคราะห์ปัญหา 
จากการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ พบวา่ ในระบบงานปัจจุบนัซ่ึง การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคไดมี้การพฒันาติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารในระบบบริหาร  อนัเป็นการสร้าง
ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติังานในปัจจุบนัจะใชข้อ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากร
องคก์ารเป็นสารสนเทศหลกัขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของการไหลของโลจิสติกส์ ( Logistic 
Flows) ในดา้นการไหลของขอ้มูลและสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา่ยงัคงประสบปัญหาจากการ
ใชง้านขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อพฒันาเช่ือมโยงระหวา่งการไหลของขอ้มูลสารสนเทศใหส้ัมพนัธ์
สอดคลอ้งกบัระบบการไหลของวสัดุ ( Material Flow) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ส่งผลใหเ้กิดการใชต้น้ทุนท่ี
สูญเปล่าต่อกิจกรรมการปฏิบติังานประจ าวนั 

4.2.1  การหาความรุนแรงและความถ่ีของปัญหา 
ในการใชง้านระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาครนั้น ไดมี้กิจกรรมหลกัในการด าเนินธุรกรรมประจ าวนัในการบนัทึก
ขอ้มูลการรับ จ่าย ขาย โอน ซ่ึงพบวา่สารสนเทศหลกัท่ีไดจ้ะมีเพียงรายงานสรุปในรูปแบบตาม
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ เช่น มูลค่าจากการจดัซ้ือ ความตอ้งการพสัดุในแต่ละช่วงเวลา เป็นตน้ ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบในการสร้างเคร่ืองมือประมวลสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงระหวา่งการ
ไหลของขอ้มูลสารสนเทศ จากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารกบัระบบบริหารพสัดุใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์มากขั้น โดยสร้างจุดวเิคราะห์ใหก้ารเลือกหากิจกรรมท่ีมีความถ่ีและความรุนแรงโดย
ใชข้อ้มูลจากการด าเนินงานในปี 2551 (ตามตารางท่ี 4.2) ไดด้งัน้ีคือ 

  
ตารางท่ี 4.3  ความถ่ีและความรุนแรงของกิจกรรมด าเนินงานดา้นพสัดุท่ีส าคญั 
 
ล าดบั กจิกรรม จ านวน 

(รายการ) 
(1) คะแนน 
ความถี ่

มูลค่า 
(บาท) 

(2) คะแนน 
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 
(1) x (2) 

1) การจดัซ้ือ 1,481 1 49.94 2 2 

2) การจดัหา (ขอโอน) 1,665 2 171.50 3 6 

3) การจ่ายพสัดุ 58,141 4 172.69 4 16 

4) การรับพสัดุส่งคืน 11,484 3 15.78 1 3 

 
หมายเหตุ คะแนน สูงสุด = 4, สูง = 3, กลาง = 2 และ ต ่า = 1 
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หลงัจากไดท้  าการวเิคราะห์หาความถ่ีและความรุนแรงพบวา่การจ่ายพสัดุมี
คะแนนรวมเป็นอนัดบัหน่ึง กล่าวคือเป็นกิจกรรมท่ีมีความถ่ีและมูลค่าจากปฏิบติังานในปี 2551 สูง 
จึงควรใหค้วามสนใจในการควบคุม 

ในดา้นการวเิคราะห์ถึงกิจกรรมการจ่ายพสัดุจากคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้า
สมุทรสาคร พบวา่มีกิจกรรมการเบิกจ่ายพสัดุจากท่ีจดัเก็บทั้งคลงักลางแจง้ คลงัทึบ คลงัโปร่ง และ
จุดกองหมอน โดยมีคุณสมบติัของพื้นท่ี และวธีิการจดัวางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.4  ลกัษณะการจดัวางในแต่ละพื้นท่ีจดัเก็บ 
 
ล าดบั พืน้ทีจ่ดัเกบ็ สภาพแวดล้อม ทีจ่ดัวาง ลกัษณะการจดัวาง 

1) คลงักลางแจง้ กลางแจง้ พาเลท จดัเรียงตามประเภทกลุ่ม 

2) คลงัทึบ ในท่ีร่ม พาเลท จดัเรียงตามประเภท 

   ชั้นวาง จดัเรียงตามประเภทและกลุ่มในห้ิงวาง 

   กระบะ จดัเรียงตามกลุ่ม 

3) จุดกองหมอน กลางแจง้ หมอนหนุน จดัเรียงตามกลุ่ม 

 
จากการวเิคราะห์ลกัษณะการจดัวางในพื้นท่ีจดัเก็บแต่ละท่ีจดัวาง พบวา่การ

จดัเก็บในคลงัทึบบนชั้นวางมีขั้นตอนและความซบัซอ้นสูงสุด อนัเป็นผลใหเ้กิดการจดัวางท่ียาก
ท่ีสุด ผูว้จิยัจึงเลือกจุดใจการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางคือ  “การจดัวางบนชั้นวางในท่ีจดัเก็บ
คลงัทึบ” 

4.2.2  การวเิคราะห์ขั้นตอนดว้ยแผนภูมิการไหลของงาน 
จากการก าหนดพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันา ผูว้จิยัได้

ท าการศึกษาถึงขั้นตอนของการด าเนินการเบิกจ่ายพสัดุ โดยใชแ้ผนภูมิการไหลของงาน  (Flow 
Process Chart) ในการวเิคราะห์หาจุดดอ้ยเพื่อพฒันา โดยสามารถอธิบายกระบวนการในแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบติังานไดด้งัตารางท่ี 4.5 (ขอ้มูลการจากการจบัเวลาและค านวณระยะทางเฉล่ียใน
กิจกรรมการเบิกพสัดุแต่ละคร้ัง) 
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ตารางท่ี 4.5  แผนภูมิการไหลของงานแสดงขั้นตอนยอ่ยในการเบิกจ่ายจากชั้นวาง 
 
ขั้นตอน ระยะทาง 

(เมตร) 
เวลา สญัลกัษณ์ ค าอธิบายกระบวนการ 

1 -  00:00:30  รับใบเบิก 
2 - 00:01:00  ตรวจสอบความเหมาะสมในการเบิก 
3 - 00:00:30  อนุมติัใบเบิก 
4 6.0 00:00:20  ส่งใบเบิกสู่การตดัจ่าย 
5 - 00:07:30  ท าการตดัจ่ายในบญัชีบนระบบ ERP 
6 - 00:02:00  ตรวจสอบรายการจ่าย 
7 - 00:03:00  ท าการออกใบสรุปจ่าย 
8 8.0 00:00:30  ส่งใบสรุปจ่ายเพ่ือจ่ายพสัดุ 
9 15.5 00:16:00  ท าการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวาง 
10 - 00:01:30  ผูเ้บิกพสัดุตรวจสอบจ านวนและคุณภาพพสัดุ 
11 - 00:09:00  ผูเ้บิกลงนามรับพสัดุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
12 10 00:10:30  ผูเ้บิกรวมขนถ่ายพสัดุไปยงัยานพาหนะขนส่ง 
รวม 39.5 00:52:20  6    4     2     -    -  

ค าอธิบายสญัลกัษณ์   ปฏิบติัการ            ขนส่ง           ตรวจสอบ            หยดุรอ           จดัเก็บ        

 
ผลจากการวเิคราะห์ขั้นตอนยอ่ยในการปฏิบติังานท าใหส้ามารถทราบถึงสัดส่วน

ของเวลาและระยะทางในแต่ละขั้นตอนพบวา่ มีขั้นตอนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการไหลของขอ้มูล
สารสนเทศและการไหลของวสัดุคือ ขั้นตอนในการหยบิพสัดุจากท่ีจดัเก็บซ่ึงใชร้ะยะทางมาก โดย
มีปัจจยัท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัระยะทางในการจ่ายพสัดุท่ีประกอบดว้ย 

1)  จ  านวนคร้ังในการเบิก 
2)  จ  านวนรายการในการเบิกแต่ละคร้ัง 
3)  ปริมาณในการเบิกแต่ละรายการ 
4)  ลกัษณะการจดัเก็บพสัดุแต่ละรายการ 
เม่ือวเิคราะห์ถึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ จ  านวนคร้ัง จ านวนรายการ และ

ปริมาณในการเบิก เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากความตอ้งการของพนกังานช่างในการขอเบิกพสัดุอนัเป็น
ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่ปัจจยัในดา้นของลกัษณะการจดัเก็บพสัดุแต่ละรายการนั้น ได้
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ข้ึนอยูก่บัความรับผดิชอบของพนกังานควบคุมพสัดุโดยตรง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถท าการพฒันา
ในการลดตน้ทุนเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัสอดคลอ้งต่อเหตุผลในการเลือกพฒันาประสิทธิภาพ
ของการจดัวางและหยบิจ่ายจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารในดา้นการไหลของขอ้มูล
สารสนเทศใหค้วามสัมพนัธ์กบัการไหลของวสัดุ 
 
ตารางท่ี 4.6  การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาและระยะในการหยบิจ่ายพสัดุ 
 
ปัจจยั สาเหตุ ผู้รับผดิชอบ สามารถแก้ไข 

1 จ านวนคร้ังในการเบิก พนกังานช่าง ไม่ได ้
2 จ านวนรายการในการเบิกแต่ละคร้ัง พนกังานช่าง ไม่ได ้
3 ปริมาณในการเบิกแต่ละรายการ พนกังานช่าง ไม่ได ้
4 ลกัษณะการจดัเก็บพสัดุแต่ละรายการ พนกังานควบคุมพสัดุ ไดด้ว้ยการปรับปรุง 

การจดัวางพสัดุ 

 
ผลจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ในการขั้นตอนการจ่ายพสัดุพบวา่ ขั้นตอนท่ีมี

ความส าคญัและมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือการจ่ายสินคา้จากชั้นวาง ( Rack) ดงันั้นจึงเป็นจุดหลกัท่ี
ตอ้งท าการพฒันาโดยมุ่งท่ีจะปรับปรุงของการจ่ายสินคา้จากชั้นวางใหเ้กิดความรวดเร็วดว้ยการ
จดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพงานต่อการหยบิจ่าย ซ่ึงสามารถก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส าหรับ
วดัผลในขั้นตอนการหยบิจ่ายดว้ยการใชร้ะยะทางเป็นหน่วยของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ เน่ืองจากเป็นตวั
แปรท่ีสามารถเก็บเพื่อวดัเปรียบเทียบไดจ้ากเคร่ืองมือวดัมาตรฐานสากล ซ่ึงไม่วา่พนกังานผูห้ยบิ
จ่ายคนใดก็ตามจะสามารถใชร้ะยะทางการหยบิจ่ายพสัดุท่ีเท่ากนั 

ดงันั้นหวัขอ้ปัญหาท่ีถูกก าหนดส าหรับการพฒันาคือ “การจ่ายพสัดุจากชั้นวางมี
ระยะทางไกล ” จากนั้นน าหวัขอ้ปัญหาดงักล่าวมาท าการวเิคราะห์โดยการใชแ้ผนภูมิเหตุผล 
(Cause-and-Effect Diagram) ในการวเิคราะห์เพื่อคน้หาถึงสาเหตุของปัญหาไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 4.12  แผนภูมิเหตุผลแสดงการวเิคราะห์ปัญหา 
 

ปัญหาหลกั: การหยบิจ่ายพสัดุจากชั้นวางมีระยะทางไกล 
สาเหตุ (1): ดา้นพนกังาน 
-  จดัเรียงไม่สัมพนัธ์กบัการจ่าย เน่ืองจากพนกังานผูค้วบคุมคลงัพสัดุด าเนินการจดัวาง

พสัดุโดยอาศยัความรู้สึกส่วนบุคคลในการจดัวาง โดยอาศยัประสบการณ์ในการจ่ายสินคา้ในการ
ตดัสินจดัวางพสัดุ 

-  ไม่รู้จกัพสัดุ ซ่ึงจะเกิดในกรณีท่ีตอ้งจ่ายท่ีเคล่ือนไหวชา้จึงจ าเป็นท่ีตอ้งคน้หาจุด
จดัเก็บ รวมถึงกรณีท่ีคนรายงานวนัท่ีท าการหยบิพสัดุขาดประสบการณ์ในการเบิกจ่ายซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความไม่ราบร่ืนในการหยบิจ่าย 

สาเหตุ (2):  เคร่ืองมือ 
-  ขาดเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เน่ืองจากโดยขอ้จ ากดัในการเป็นองคก์รรัฐวสิาหกิจจึงท าให้

ขาดการลงทุนในดา้นเทคโลยแีละพื้นท่ีส าหรับคลงัสินคา้ท่ีทนัสมยั ท าใหจ้  าเป็นตอ้งใชก้ารหยบิจ่าย
โดยแรงงานคนแบบไม่มีเคร่ืองมือเป็นหลกั 

-  พื้นท่ีจดัเก็บนอ้ย โดยตอ้งจดัเก็บพสัดุในหลายรายการ (SKUs) ก่อใหเ้กิดความยากต่อ
การหยบิจ่าย รวมถึงไม่เหมาะสมกบัการใชอุ้ปกรณ์สนบัสนุนการหยบิจ่าย เช่น ไม่สามารถใช้
รถเขน็ หรือตะกร้าในการรวมหยบิไดไ้ด ้รวมถึงการตอ้งออกแบบชั้นวางใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีจ  ากดัซ่ึง
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ตอ้งการการหยบิจ่ายในลกัษณะมีศูนยก์ลางคือ ลานพกัพสัดุเป็นจุดรวมในการหยบิจ่ายแต่ละ
รายการ 

สาเหตุ (3):  พสัดุ 
-  มีขนาดใกลเ้คียงกนั เน่ืองดว้ยมีการออกแบบพสัดุท่ีใชง้านในแต่ละรายการเรียงขนาด

กนัจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความยากต่อการหยบิจ่าย 
-  มีน าหนกัมาก ท าใหต้อ้งหยบิล าเลียงไดค้ร้ังละไม่มาก เช่น พสัดุกลุ่มสวทิซ์ตดัตอน

แรงสูงมีน ้าหนกัประมาณ 10 กิโลกรัม และมีการบรรจุหีบห่อในกล่องกระดาษขนาดใหญ่ซ่ึง
สามารถหยบิจ่ายไดเ้พียงคร้ังละ 1 ช้ิน ท าใหต้อ้งใชเ้ส้นทางในการเคล่ือนท่ีส าหรับหยบิจ่ายมาก 

-  มีความหลากหลาย โดยพสัดุท่ีจดักบัอยูใ่นชั้นวางมีหลายรายการท าใหต้อ้งใชเ้วลาใน
การหยบิจ่ายมากกวา่การมีพสัดุนอ้ยรายการ  

สาเหตุ (4):  วธีิการ 
-  ถูกจ ากดัดว้ยพื้นท่ีและแรงงาน ดว้ยสาเหตุของการมีอยูอ่ยา่งจ ากดัของพื้นท่ีท าใหก้าร

เบิกจ่ายตอ้งมีการหยบิเพื่อรวมเก็บไวท่ี้ศูนยก์ลาง (ลานพกัพสัดุ) ในเกือบทุกรายการ รวมถึงจ านวน
พนกังานควบคุมพสัดุท่ีมีอยูน่อ้ยและตอ้งรับผดิชอบงานในปริมาณมาก จึงท าใหเ้กิดความเหน่ือยลา้
อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 

จากแผนภูมิเหตุผลตามภาพท่ี 4.12 พบวา่ ปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดคื้อ ปัญหาท่ีมีสาเหตุ
เกิดจากพนกังานในการจดัเรียงพสัดุไม่สัมพนัธ์กบัการจ่าย ซ่ึงสามารถท าการแกไ้ขดว้ยการ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมในการปฏิบติังานดา้นการจดัวางพสัดุจากการใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัวาง สู่การ
จดัวางอยา่งมีระบบดว้ยการใชส้ารสนเทศ 
  
4.3  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ดว้ยสาเหตุของปัญหาในการหยบิจ่ายพสัดุใชเ้วลามากท าใหผู้ว้จิยัมุ่งพฒันาในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวดว้ยการลดระยะทางการเคล่ือนท่ีของพสัดุในการหยบิจ่าย โดยมีเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจดัวางใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเขม้ในการไหล ( Intensity Flow) ของพสัดุ 
ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะยะทางท่ีใชใ้นการปฏิบติังานหยบิจ่ายอนัแปรผนัโดยตรงกบัเวลาการหยบิจ่าย  โดย
มีแนวทางแกไ้ขปัญหาการพฒันาคือการสร้างระบบสารสนเทศส าหรับการจดัวางพสัดุดว้ยการใช้
ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารเป็นขอ้มูลหลกัส าหรับการประมวลผล ซ่ึงสามารถใชใ้น
การคน้หาความเขม้ของการไหล ระยะทางการจดัเก็บท่ีใกลท่ี้สุด รวมทั้งสามารถสรุประยะทางท่ีใช้
ในการหยบิจ่ายพสัดุ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดการจดัวางและปรับปรุงชั้นวางใหเ้กิด
ตน้ทุนการปฏิบติังานท่ีนอ้ยท่ีสุด   
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4.4  เป้าหมาย 
จากการวเิคราะห์ถึงระบบงานดา้นการจ่ายพสัดุอนัประกอบดว้ยวธีิการ และ

สภาพแวดลอ้มในการท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถแนวทางแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยจากการวเิคราะห์ระบบงานและปัญหารวมถึงแนวทางแกไ้ขขา้งตน้นั้น 
ท าใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุโดยก าหนดเป้าหมาย
ในการวจิยัไวคื้อการ “ลดระยะทางในการหยบิจ่ายพสัดุจากชั้นวางต่อเดือนลง 10% 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13  แผนภูมิแสดงเป้าหมายของการวจิยั 
 

ในการก าหนดเป้าหมายนั้น เป็นการก าหนดประสิทธิภาพในการวจิยัเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ โดยในเบ้ืองตน้นั้นยงัไม่สามารถก าหนด
ระยะทางในการหยบิจ่ายพสัดุจากชั้นวางได ้แต่ระยะทางดงักล่าวจะสามารถแสดงค่าไดจ้ากการ
ประมวลผลของโปรแกรมจะพฒันาข้ึนในขั้นตอนของการพฒันาระบบ ซ่ึงจะใชข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ี
จดัเก็บเพื่อบนัทึกลงในโปรแกรมใหส้ามารถแสดงถึงระยะทางในการหยบิจ่ายพสัดุต่อเดือน 
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บทที่ 5 
การออกแบบระบบงานใหม่ 

 
จากแนววเิคราะห์ท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุอนั

ประกอบดว้ย การวเิคราะห์ถึงหวัขอ้ปัญหา ความรุนแรงของปัญหา รวมถึงแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา อนัสามารถสนองตอบวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการของระบบควบคุมการจดัวางพสัดุใน
คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร อนัเป็นความตอ้งการท่ีส าคญัในการพฒันาระบบ เพื่อท่ีจะ
สามารถลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความตอ้งการท่ีส าคญัของการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุจะถูกน ามา
ออกแบบขั้นตอน วธีิการ รวมถึง ก าหนดขอ้มูลและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีส าคญั เพื่อสร้างเป็นตวัแบบ
ส าหรับใชใ้นการพฒันาตามล าดบังานของขั้นตอนต่อไป กล่าวคือ ในขั้นตอนน้ีจะท าการสร้างตวั
แบบในการพฒันาเสมือนการสร้างพิมพเ์ขียว ท่ีจะตอ้งก าหนดรายละเอียดของระบบท่ีจะพฒันาให้
ชดัเจนและถูกตอ้งครบถว้น เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นตวัแบบส าหรับการพฒันา 

การออกแบบการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุนั้น มีองคป์ระกอบของความ
ตอ้งการในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานจดัวางพสัดุในดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งท าการปรับปรุงให้
เกิดเป็นรูปธรรม โดยท าการก าหนดรายละเอียดของทางเลือกในการปรับปรุงท่ีจะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการใหส้ัมฤทธ์ิผล อนัมีองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี   
 
5.1  คุณลกัษณะของข้อมูลทีต้่องจัดเกบ็ 

จากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเพื่อลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์จากการ
ประยกุตใ์ชก้ารไหลของขอ้มูลและสารสนเทศ มาจดัการการไหลของวสัดุ จึงเกิดแนวทางหลกั
ส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการในการพฒันาระบบสารสนเทศอนัตอ้งมีขอ้มูลเป็นวตัถุดิบ
ส าหรับสนบัสนุน 

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครไดมี้การพฒันาติดตั้งระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ารซ่ึงมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานประจ าวนัในทุกหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัของคลงั
พสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร ทั้งในดา้น การจดัซ้ือ จดัหา และการควบคุมระบบบญัชีพสัดุดว้ย
การ รับ โอน จ่าย ขาย ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลในระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารในทุก
ขั้นตอนท่ีตอ้งการควบคุม ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด ผูว้จิยัจึงได้
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ก าหนดการพฒันาระบบโดยการใชข้อ้มูลของระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารเป็นขอ้มูลส าหรับการ
ประมวลผล 

ส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึงคือ ขอ้มูลดา้นการปฏิบติังานในกิจกรรมการจดัวางพสัดุ เช่น 
ระยะทางของจุดจดัวางถึงจุดหยบิจ่าย ระยะความยาวของห้ิงวาง เป็นตน้ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าว
มาท าการก าหนดเป็นตวัแปรในการด าเนินการและวดัผลการปรับปรุง โดยการออกแบบคุณลกัษณะ
ของขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเก็บตามเง่ือนไขดงัน้ี 

1)  ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร 
เป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากการบนัทึกรายการธุรกรรมการปฏิบติังานประจ าวนั โดยจะ

ท าการเรียกดึงขอ้มูลจากระบบงานดา้นการบริหารพสัดุ ( Material Management (MM) Module) ใน
ระบบงานยอ่ยการควบคุมสินคา้คงคลงั ( Inventory Management (IM) Sub-Module) ซ่ึงจะใช ้
โปรแกรมในระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารดา้นการตรวจสอบรายการเอกสารวสัดุ ( T-Code 
“MB51”) โดยก าหนดเง่ือนไขของการจดัเก็บขอ้มูลเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายพสัดุ เช่น 
การจ่าย การขาย และการบริจาค ส าหรับรายการพสัดุท่ีอยูพ่ื้นท่ีจดัเก็บคลงัทึบ และจดัวางในท่ีจดั
วางแบบชั้นวาง โดยมีคุณสมบติั (Attribute) ของขอ้มูลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  5.1  คุณสมบติัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร 
 
ล าดบั คุณสมบัตข้ิอมูล ค าอธิบาย 

1) วนัผา่นรายการ วนัท่ีพนกังานผูค้วบคุมระบบบญัชีพสัดุด าเนินการบนัทึกรายการ
ธุรกรรมดงักล่าวบนระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร 

2) พ้ืนท่ีจดัเก็บ พ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีอยูใ่นส่วนรับผิดชอบของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้า
สมุทรสาคร 

3) ประเภทบญัชี ประเภทของกิจกรรมทางบญัชีพสัดุ เช่น การขาย การจ่าย 
4) รหสัพสัดุ รหสัท่ีถูกระบบเพ่ือก าหนดรายการพสัดุแต่ละ SKU 
5) ค าอธิบายช่ือพสัดุ ช่ือพสัดุท่ีแสดงรายละเอียดของพสัดุใน SKU นั้น ๆ 
6) จ านวน จ านวนของการด าเนินรายการธุรกรรม แต่ละรายการตามประเภทบญัชี 
7) มูลค่า มูลค่าทางบญัชีท่ีเกิดจากการด าเนินรายการธุรกรรม แต่ละรายการตาม

ประเภทบญัชี 

   
ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารจะถูกท าการแสดง ( Load and Preview) และ

ส่งออก (Export) จากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารเป็นไฟลอิ์เล็คทรอนิกส์ ( Electronic File) ใน
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รูปแบบของไฟลใ์นโปรแกรมระบบงานเอก็ซ์เซล ( Excel File) เพื่อรองรับในการน าเขา้ระบบท่ีจะ
พฒันา โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกท าการก าหนดความเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บตามช่วงเวลา ซ่ึงจะ
ท าการจดัเก็บเดือนละคร้ัง 

2)  ขอ้มูลจากการปฏิบติังานจดัวางพสัดุ 
ขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งจดัเก็บเพื่อใชใ้นการส าหรับประมวลผลเปรียบเทียบ 

คือ ขอ้มูลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจริงอนัประกอบไปดว้ย  
2.1)  ขอ้มูลจากการจดัวางพสัดุ 
2.2)  ขอ้มูลจากการหยบิจ่ายพสัดุ 
2.3)  ขอ้มูลคุณลกัษณะของพื้นท่ีจดัวาง (Storage Area) 
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากการปฏิบติังานจะเป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะทางกายภาพในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้กบัการปฏิบติังานจดัวางซ่ึงจะมีผลต่อการ
ประมวลผลของโปรแกรมในดา้นของค่าเกณฑว์ดัส าหรับการจดัวาง เช่น มีการยา้ยจุดติดตั้งชั้นวาง
พสัดุ หรือ มีการปรับขนาดห้ิงวางดว้ยการลดหรือขยายขนาด เป็นตน้ 

 
5.2  การประมวลผลของระบบ 

ระบบท่ีจะท าการพฒันาจะมีลกัษณะในการประมวลผลดว้ยขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากระบบ
บริหารทรัพยากรองคก์าร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลคงท่ี ( Static Data) ส าหรับเป็นฐานของการปฏิบติังาน
ประจ าวนัในลกัษณะของค่าเฉล่ียต่าง ๆ แต่ละเดือน เช่น จ านวนในการหยบิพสัดุเฉล่ียแต่ละคร้ัง 
ระยะทางในการเดินทางเฉล่ียในแต่ละชั้นวางต่อเดือน โดยขอ้มูลคงท่ีจะถูกค านวณร่วมกบั ขอ้มูล
แปรผนั (Dynamic Data) เช่น ระยะทางระหวา่งลานพกัพสัดุไปยงัชั้นวางพสัดุ ระยะหยบิ เป็นตน้ 

5.2.1  การก าหนดตวัแปรของขอ้มูล 
ตวัแปรดา้นขอ้มูลจะถูกก าหนดตามลกัษณะของขอ้มูลเพื่อก าหนดตวัแปรวา่ ขอ้มูล

ดงักล่าวนั้นเป็นตวัแปรอิสระ ตวัแปรปรับ และตวัแปรตาม โดยจะมีตวัแปรท่ีส าคญั ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1  ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ  
 

การก าหนดตวัแปรอิสระจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นค่าในการค านวณเปรียบเทียบเม่ือ
กรณีเกิดการเปล่ียนแปลงอนัประกอบดว้ยตวัแปรท่ีไดจ้ากขอ้มูลในระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร
และตวัแปรในส่วนของค่าท่ีจดัเก็บจากสภาพการจดัวางพสัดุ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1)  ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรอิสระท่ีจดัเก็บจากขอ้มูลของกิจกรรมการเบิกจ่ายพสัดุในคลงัพสัดุหลกัการ

ไฟฟ้าสมุทรสาครอนัประกอบดว้ย 
1.1)  ปริมาณการจ่ายพสัดุแต่ละรายการ (Issue Amount per Transaction: IAT)  

เป็นตวัแปรของขอ้มูลท่ีจดัเก็บปริมาณของพสัดุในการจ่ายแต่ละรายการวา่ ใน
การด าเนินการทางธุรกรรมการจ่ายพสัดุแต่ละคร้ังเก่ียวขอ้งกบัปริมาณพสัดุเท่าใด 

1.2)  จ านวนเดือนท่ีเก็บขอ้มูล (Number of Month: N)  
เป็นจ านวนของเดือนท่ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลรายการธุรกรรม เพื่อประโยชน์ใน

การน ามาใชส้ าหรับหาค่าเฉล่ียของการปฏิบติังานในแต่ละเดือน  
อีกส่วนหน่ึงของการจดัเก็บขอ้มูลคือ ขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในขั้นตอนการจ่าย

พสัดุ ซ่ึงจะเป็นตวัแปรท่ีถูกจดัเก็บโดยการวดัระยะทางของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการหยบิ
จ่ายพสัดุอนัประกอบไปดว้ยขั้นตอนในการเดินทาง ( Traveling Distance) และขั้นตอนในการหยบิ
จ่าย (Picking Distance) ซ่ึงสาเหตุของการจดัเก็บดว้ยวธีิการวดัระยะทางเน่ืองจาก เป็นการเก็บ
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ขอ้มูลท่ีมีความแม่นย  าสูงกวา่การจดัเก็บในรูปแบบเวลา ซ่ึงการจดัเก็บในรูปแบบเวลานั้นจะมีการ
แปรผนัของสภาพแวดลอ้มอนัประกอบดว้ย ความพร้อมของผูห้ยบิจ่าย สภาพอากาศในพื้นท่ีหยบิ
จ่าย ปริมาณงานต่อวนั และการหยดุชะงกัของการปฏิบติังานโดยการก าหนดตวัแปรท่ีจดัเก็บจาก
สภาพแวดลอ้มของการจ่ายพสัดุสามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 5.2 

 

 
 
ภาพท่ี 5.2  การก าหนดตวัแปรดา้นระยะเดินและระยะหยบิ 

 
จากการเก็บขอ้มูลการปฏิบติังานในขั้นตอนการหยบิจ่ายท่ีประกอบดว้ย การเดินทาง

จากจุดก าหนดในลานพกัพสัดุไปยงัชั้นวางเพื่อหยบิพสัดุแต่ละรายการ ซ่ึงสามารถก าหนดตวัแปร
ไดด้งัน้ี 

1.3)  ระยะเดิน (Traveling Distance: TD)  
เป็นระยะท่ีจดัเก็บขอ้มูลจากสองเท่าระยะทางระหวา่งการจุดก าหนดในลานพกั

พสัดุซ่ึงเป็นจุดรวมพสัดุเพื่อขนถ่ายไปจนถึงชั้นวาง ( Rack) แต่ละชั้นวาง โดยจุดก าหนดจะเป็นจุด
มาตรฐานท่ีใชใ้นการวดัระยะทางดงักล่าว เพื่อสร้างเส้นทางในการค านวณเปรียบเทียบของระยะ
ทางเดิน โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดจุดดงักล่าวไวจ้ากการส ารวจสภาพการปฏิบติังานจริงจากจุดท่ีมีการใช้
เป็นจุดพกัพสัดุในการปฏิบติังานบ่อยคร้ัง  ซ่ึงไดก้ าหนดตวัแปรดงักล่าว = TDt โดย และ t คือล าดบั
ของชั้นวาง 
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1.4)  ระยะหยบิ (Picking Distance: PD)  
เป็นสองเท่าระยะท่ีเกิดจากการเก็บขอ้มูลดว้ยการวดัระหวา่งจุดยนืหยบิถึงห้ิง

วาง (Shelf) แต่ละห้ิงซ่ึงมีระยะหยบิท่ีแตกต่างกนั และแปรผนัตามจ านวนห้ิงวางต่อความสูงของชั้น 
โดยไดก้ าหนดตวัแปรดา้นระยะหยบิดงักล่าว = PDtp และ tp คือล าดบัของห้ิงวางท่ี p ในชั้นวางท่ี t 

1.5)  ปริมาณการหยบิพสัดุแต่ละคร้ัง (Material Pick Amount: MPA)  
ปริมาณการหยบิพสัดุแต่ละคร้ังคือความสามารถในการหยบิพสัดุแต่ละชนิดต่อ

คร้ัง เน่ืองจากพสัดุแต่ละชนิดจะมีขนาด และลกัษณะบรรจุหีบห่อท่ีแตกต่างกนั โดยค่าของ
ความสามารถในการหยบิต่อคร้ังจะเป็นหน่วยนบัของพสัดุรายการนั้น ๆ ท่ีเกิดจากความสามารถ
ของพนกังานผูห้ยบิจ่ายพสัดุในการหยบิ และขนถ่ายพสัดุตามรายการต่อคร้ัง  ซ่ึงก าหนดตวัแปรคือ 
MPAm โดยท่ี m หมายถึงพสัดุแต่ละชนิด 

1.6)  จ านวนคร้ังในการเดินหยบิต่อรายการธุรกรรม (Activity Times per Transaction: 
ATT)  

จะเป็นจ านวนคร้ังท่ีตอ้งปฏิบติังานในการเดินและหยบิต่อการเบิกแต่ละ
รายการท่ีถูกบนัทึกในระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารโดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

𝐴𝑇𝑇𝑚 =  
𝐼𝐴𝑇𝑚
𝑀𝑃𝐴𝑚

 𝑏𝑦 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑𝑢𝑝 

 
โดยท่ี ATTm คือ จ านวนคร้ังในการเดินหยบิต่อรายการของพสัดุ m โดยท าการปัดทศนิยมข้ึน 
 IATm คือ ปริมาณการจ่ายพสัดุแต่ละรายการของพสัดุ m 
 MPAm คือ ปริมาณการหยบิพสัดุแต่ละคร้ังของพสัดุ m 

 
1.7)  ความยาวจดัวางของพสัดุ (Material Storage Length: MSL)  

เป็นขอ้มูลเฉพาะของพสัดุแต่ละชนิดในดา้นของความยาวท่ีตอ้งใชจ้ดัเก็บพสัดุ
ช้ินในห้ิงวาง โดยก าหนดตวัแปรไวคื้อ  MSL ซ่ึงพสัดุแต่ละชนิดจะมีความยาวในการใชห้ิ้งวาง
ต่างกนัตามคุณลกัษณะของพสัดุและการบรรจุหีบห่อ 

1.8)  ความยาวการใชห้ิ้งวาง (Storage Used Length: SUL)  
เป็นความยาวของห้ิงวางพสัดุแต่ละห้ิงท่ีถูกใชใ้นการจดัวางพสัดุแลว้ ซ่ึงจะ

ก าหนดตวัแปรคือ SULtp โดยท่ี p คือ ล าดบัของห้ิงวางในชั้นวางท่ี t 
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𝑆𝑈𝐿𝑡𝑝 =   𝑀𝑆𝐿𝑚𝑡𝑝  

 
โดยท่ี SULtp คือ ความยาวการใชห้ิ้งวางใน ชั้นวาง t ห้ิงวางท่ี p (เมตร) 
 MSLmtp คือ ความยาวจดัวางของพสัดุในชั้นวาง t ห้ิงวางท่ี p (เมตร) 

 
1.9)  ความยาวห้ิงวางพร้อมใช ้(Storage Support Length: SSL)  

เป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บดว้ยการวดัความยาวของห้ิงวาง ซ่ึงมีหน่วยนบัเป็นเมตร  โดย
ไดก้ าหนดเป็นตวัแปรไวคื้อ SSLtp โดยท่ี p คือล าดบัของห้ิงวางในชั้นวาง t  

 

 
 
ภาพท่ี 5.3  การก าหนดตวัแปรดา้นความยาวการใชห้ิ้งวางและความยาวห้ิงวางพร้อมใช้ 

 
วตัถุประสงคก์ารจดัเก็บขอ้มูลความยาวของห้ิงวางมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการ

ค านวณหาพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัวางพสัดุทั้งหมดในพื้นท่ีจดัเก็บ 
ขั้นตอนในการจดัเก็บตวัแปรในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมดดงักล่าว เป็นขั้นตอนท่ีสามารถน า

ตวัแปรท่ีส าคญัจากสภาพแวดลอ้มในการจดัวางพสัดุมาท าการค านวณหาผลการปฏิบติังานท่ีส าคญั
ในขั้นตอนต่อไป 
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2)  ตวัแปรตาม 
จากการก าหนดตวัแปรอิสระขา้งตน้นั้น สามารถเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณหา

ค่าเกณฑว์ดัเปรียบเทียบผลด าเนินการในการปรับปรุงการจดัวางดว้ยการเปรียบเทียบในลกัษณะ
ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงดว้ยการปรับปรุงชั้นวาง และการปรับปรุงการจดัวางในพสัดุแต่ละ
รายการ (ยา้ยจุดติดตั้งชั้นวาง) โดยสามารถก าหนดค่าเกณฑว์ดัท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

2.1)  สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีจดัวาง (Storage Intensity: SI) 
ค่าเกณฑว์ดัในดา้นของสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีจดัวางเป็นการค านวณหาความ

หนาแน่นของการจดัวางดว้ยการหาสัดส่วนระหวา่งความยาวการใชช้ั้นวางทั้งหมดกบัความยาวชั้น
วางทั้งหมดซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

𝑆𝐼 =  
 𝑆𝑈𝐿𝑡𝑝
 𝑆𝑆𝐿𝑡𝑝

 

 
โดยท่ี SI คือ สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีจดัวาง (%) 
 SULtp คือ ความยาวการใชห้ิ้งวางของห้ิงวางท่ี p ในชั้นวาง t (เมตร) 
 SSLtp คือ ความยาวห้ิงวางพร้อมใชข้องห้ิงวางท่ี p ในชั้นวาง t (เมตร) 

 
2.2)  ความยาวท่ีจดัวางคงเหลือ (Storage Available Length: SAL)  

จากการค านวณค่าเกณฑว์ดัดา้นสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีจดัวางนั้นท าใหส้ามารถ
มองเห็นภาพรวมในการจดัวางพสัดุวา่มีการจดัวางพสัดุเตม็พื้นท่ีหรือไม่ ดว้ยการหาผลต่างระหวา่ง
ผลรวมของความยาวห้ิงวางทั้งหมดกบัผลรวมของความยาวการใชห้ิ้งวาง ดงัน้ี 

 
𝑆𝐴𝐿 =   𝑆𝑆𝐿𝑡𝑝 − 𝑆𝑈𝐿𝑡𝑝  

 
โดยท่ี SAL คือ ความยาวท่ีจดัวางคงเหลือ (เมตร) 

 
2.3)  จ านวนห้ิงวางคงเหลือ (Storage Available Amount: SAA)  

ผลจากการหาค่าเกณฑว์นัดา้นความยาวห้ิงวางคงเหลือจะสามารถแสดงใหเ้ห็น
ถึงพื้นท่ีจดัวางในห้ิงวาง เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาจดัวางพสัดุรายการอ่ืนเพิ่มเติม หรือ
พิจารณาท าการขยายความยาวการใชห้ิ้งวาง ( Storage Used Length: SUL) และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนในการจดัวางดว้ยการลดชั้นวาง 
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𝑆𝐴𝐴 =  
𝑆𝐴𝐿

𝑆𝑆𝐿𝑡𝑝
 

 
โดยท่ี SAA คือ จ านวนห้ิงวางคงเหลือ (เมตร) 
 SSLtp คือ ความยาวของห้ิงวางแต่ละห้ิง (เมตร) 
   

2.4)  ระยะทางเดินต่อเดือน (Travel Distance per Month: TDM) 
เป็นค่าเกณฑว์ดัท่ีจดัเก็บผลรวมของระยะทางท่ีใชใ้นการเดินทางก่อนหยบิจ่าย

พสัดุจากลานพกัพสัดุไปยงัจุดจดัวางแต่ละจุดทั้งไปและกลบั โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

𝑇𝐷𝑀 =  
  𝐴𝑇𝑇𝑡
𝑁

.𝑇𝐷𝑡   

 
โดยท่ี TDM คือ ระยะทางเดินต่อเดือน (เมตร) 
 ATTt คือ จ านวนคร้ังในการเดินหยบิของพสัดุท่ีจดัวางในชั้นวาง t 
 N คือ จ านวนเดือนท่ีเก็บขอ้มูล 
 TDt คือ ระยะเดินของชั้นวาง t (เมตร) 

 
2.5)  ระยะทางหยบิต่อเดือน (Picking Distance per Month: PDM) 

เป็นค่าเกณฑว์ดัท่ีจดัเก็บผลรวมของระยะทางรวมท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีส าหรับ
หยบิจ่ายพสัดุแต่ละรายการต่อเดือน โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

𝑃𝐷𝑀 =  
  𝐴𝑇𝑇𝑡𝑝
𝑁

.𝑃𝐷𝑡𝑝   

 
โดยท่ี PDM คือ ระยะทางหยบิต่อเดือน (เมตร) 
 ATTtp คือ จ านวนคร้ังในการเดินหยบิของพสัดุท่ีจดัวางในห้ิงวาง p ชั้นวางท่ี t 
 N คือ จ านวนเดือนท่ีเก็บขอ้มูล 
 PDtp คือ ระยะหยบิห้ิงวาง p ในชั้นวาง t (เมตร) 
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2.6)  ระยะทางจ่ายพสัดุต่อเดือน (Issue Distance per Month: IDM) 
เป็นระยะรวมของการระยะทางเดินและระยะทางหยบิรวมต่อเดือน ซ่ึงหมายถึง

วา่ในแต่ละเดือนตอ้งมีการเคล่ือนท่ีเพื่อหยบิจ่ายพสัดุเป็นระยะทางเท่าใด ซ่ึงสามารถค านวณหาได้
ดงัน้ี 

 
𝐼𝐷𝑀 =  𝑇𝐷𝑀 + 𝑃𝐷𝑀  

 
โดยท่ี IDM คือ ระยะทางหยบิจ่ายรวมต่อเดือนของพสัดุ (เมตรต่อเดือน) 
 TDM คือ ระยะทางเดินรวมในเดือนของพสัดุ (เมตรต่อเดือน) 
 PDM คือ ระยะทางหยบิรวมในเดือนของพสัดุ (เมตรต่อเดือน) 

 
5.2.2  เกณฑก์ารประมวลผล 

จากการก าหนดค่าเกณฑว์ดัในการปรับปรุงระบบพบวา่ มีค่าเกณฑว์ดัท่ีสามารถค านวณ
ไดจ้ากขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัเก็บ ทั้งในดา้นของขอ้มูลคงท่ี และขอ้มูลแปรผนั อนัก่อใหเ้กิด
สารสนเทศท่ีส าคญัเพื่อใชใ้นการจดัวาง โดยค่าเกณฑค์วามถ่ีของการประมวลผลจะก าหนดโดย จะ
ท าการประมวลผลทุกเดือนหลงัจากท่ีท าการน าเขา้ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร เพื่อใช้
เป็นองคป์ระกอบส าหรับพิจารณาสภาพแวดลอ้มของการจดัวางพสัดุ เพื่อใชใ้นขั้นตอนของการ
ปรับปรุงระบบการจดัวางต่อไป 
 
5.3  การออกแบบโปรแกรม 

ในดา้นของการออกแบบโปรแกรมไดมี้การออกแบบทั้งในดา้นของสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบฐานขอ้มูล รวมถึงการออกแบบรูปแบบการประมวลผลดงัน้ี 

5.3.1  การออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
1)  สถาปัตยกรรมเครือข่าย 

เน่ืองดว้ยคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงต่อ
ระบบสนบัสนุนการเบิกจ่ายพสัดุ ซ่ึงการจดัวางเป็นหน่ึงในกิจกรรมของการปฏิบติังานท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้นจากการวเิคราะห์บทบาทและหนา้ท่ีพบวา่ ระบบควบคุมการจดั
วางพสัดุท่ีจะปรับปรุง จะมีความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชห้ลกัคือ ผูค้วบคุมพสัดุในสังกดัของคลงัพสัดุหลกั
สมุทรสาคร ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการเช่ือมโยงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากการ
วเิคราะห์ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดรูปแบบของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นแบบสแตนอโลน 
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(Standalone) ซ่ึงมีการติดตั้งระบบท่ีจะพฒันาข้ึนใหม่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูใ่นอาคาร
ส านกังานของคลงัพสัดุหลกัสมุทรสาครเท่านั้น 

2)  การก าหนดโปรแกรมประยกุตส์ าหรับพฒันา 
หลงัจากไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของระบบควบคุมการจดัวางพสัดุพบวา่ มี

ความจ าเป็นตอ้งในเทคโนโลยสี าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดสารสนเทศตาม
ตอ้งการ ซ่ึงลกัษณะของโปรแกรมประยกุตท่ี์เหมาะสมในการพฒันาจะตอ้งมีคุณสมบติัของระบบ
จดัการฐานขอ้มูล ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซสเวอร์ชนั 2007 ( Microsoft 
Access Version 2007) เป็นเคร่ืองมือ เน่ืองดว้ยเหตุผลจากโปรแกรมดงักล่าวสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของระบบได ้รวมถึงสามารถรองรับปริมาณของขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัสามารถประมวลผลเปรียบเทียบการปรับปรุงระบบควบคุม
การจดัวางพสัดุผา่นโปรแกรมผา่นประยกุตด์งักล่าวไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.3.2  การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
ในการออกแบบระบบท่ีจะท าการพฒันานั้นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงคือ  ระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อท่ีจะส่งผลต่อการพฒันา อยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง ในส่วนของการ
ปรับปรุงระบบควบคุมและจดัวางนั้น ไดแ้บ่งการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  โครงสร้างความสัมพนัธ์ระบบฐานขอ้มูล 
การปรับปรุงระบบควบคุมและจดั วาง ไดก้ าหนดรูปแบบโครงสร้างของ

ฐานขอ้มูลจากกระบวนการในการวเิคราะห์ระบบ ดว้ยการแยก เป็นตารางของส่ิงท่ีตอ้งการจดัเก็บ 
(Entity) ใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อง ระบบฐานขอ้มูล โดยสามารถแสดงโครงร่างได ้( Schema) 
ดงัภาพท่ี 5.4 
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ดงัภาพท่ี  5.4  โครงร่างของตารางท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูล  
 

ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยจดัเก็บองคป์ระกอบ
ของขอ้มูลพร้อมสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการควบคุมความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีจะท าการจดัเก็บ (Integrity Rule) เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของขอ้มูล 

ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือ ขอ้มูลก่อนปรับปรุงการจดัวางและ
ขอ้มูลหลงัปรับปรุงการจดัวาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเปรียบเทียบดว้ยค่าเกณฑว์ดัท่ีท า
การออกแบบไวต้ามขอ้ 5.2.2 เพื่อหาความแตกต่างระหวา่งการจดัวางในปัจจุบนักบัหลงัปรับปรุง
ชั้นวางวา่สามารถสร้างประสิทธิภาพของการจดัวางเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพียงใด 

2)  การน าเขา้และบนัทึกขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร จะเป็นขอ้มูลอยูใ่น

ระบบงานบริหารพสัดุ ( Material Management (MM) Module) ในระบบงานยอ่ยการบริหารสินคา้
คงคลงั (Inventory Management (IM) Sub-Module) โดยจะจดัเก็บขอ้มูลในส่วนของโปรแกรมงาน
รายการเอกสารวสัดุ ( T-Code “MB51”) โดยจะท าการก าหนดโครงร่างของการเลือกขอ้มูลในส่วน
ของพสัดุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงระบบจดัวางในดา้นของบญัชีท่ีเก่ียวกบัการจ่ายพสัดุออกจาก
ชั้นวาง 

ขอ้มูลจะถูกเรียกแสดงและส่งออกในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์แบบเอกซ์เซล 
เพื่อจดัเก็บไวช้ัว่คราวในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้รียกดึงขอ้มูล ส าหรับเตรียมพร้อมในการน าเขา้สู่
โปรแกรมระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีจะพฒันา โดยจะท าการเรียกขอ้มูลจากระบบบริหาร
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ทรัพยากรองคก์ารทุกเดือน (ก าหนดช่วงเวลาทั้งแต่วนัท่ี 1 – ส้ินเดือน) และท าการน าเขา้ขอ้มูล
สะสมเพื่อจดัเก็บใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีความแม่นย  าทางสถิติจากขอ้มูลจดัเก็บ 

5.3.3  การโครงสร้างการประมวลผล 
ในการประมวลผลจากระบบท่ีจะท าการพฒันาจะใชก้ารเขียนค าสั่งเรียกขอ้มูลดว้ย

ภาษาเอสคิวแอล ( Structure Query Language: SQL) ส าหรับสร้างเป็นรายงานในลกัษณะ
แบบสอบถาม ( Query) โดยจะมีการประมวลผลทุกคร้ังเม่ือมีการเรียกแบบสอบถามดงักล่าว และ
เม่ือมีการน าเขา้หรือเปล่ียนและขอ้มูลท่ีจดัเก็บก็จะเกิดการประมวลผลในขอ้มูลดงักล่าวอนัเกิด
สารสนเทศท่ีตรงกบัสภาพขอ้มูลท่ีจดัเก็บในปัจจุบนั 

แบบสอบถามท่ีจดัท าจะเป็นขอ้ก าหนดท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของความตอ้งการ
ในระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีส าคญั พร้อมสามารถท าการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมใหเ้กิด
สารสนเทศอ่ืนควบคู่ประกอบในการบริหารพสัดุ เช่น การวเิคราะห์ ABC (ABC Analysis) มูลค่า
การจ่ายพสัดุสะสม เป็นตน้ 

5.3.4  สารสนเทศจากระบบ 
สารสนเทศท่ีเกิดจากระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีพฒันาข้ึนใหม่จะอยูใ่น

รูปแบบของรายงานซ่ึงแบ่งเป็น รายงานในลกัษณะของขอ้มูลบนระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใช้
ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดจุดจดัวางในห้ิงวางของแต่ละชั้นวาง และรายงานท่ีเป็นเอกสาร
ส าหรับใชใ้นปฏิบติังานดา้นการจดัวางโดยมีรูปแบบดงัน้ี 

1)  รายงานในรูปแบบขอ้มูลบนระบบคอมพิวเตอร์ 
รายงานในรูปแบบขอ้มูลบนระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นรายทั้งในลกัษณะ

รายงานของแต่ละรายการพสัดุ และรายงานแต่ละห้ิงวางในชั้นวางต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานใน
ภาพรวมของพสัดุหรือห้ิงวางในแต่ละชั้นวางทั้งหมด อนัประกอบดว้ย 

1.1)  จ านวนกลุ่มพสัดุ และรายการพสัดุ ท่ีถูกปรับปรุงการจดัวาง  
โดยจะเป็นรายงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรายการพสัดุท่ีถูกเลือกจากกรณี

เง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อเขา้สู่การก าหนดจุดจดัวาง นัน่หมายถึง จะมีพสัดุบางรายการท่ีถูกน าออกจาก
ระบบการจดัวางท่ีจะปรับปรุงใหม่ โดยสาเหตุอาจเกิดจาก มีพสัดุรายการดงักล่าวเป็นพสัดุท่ีไม่มี
การเคล่ือนไหว ซ่ึงท าใหร้ายการพสัดุท่ีแสดงบนหนา้จอรายงานจะเป็นพสัดุท่ีพร้อมถูกก าหนดจุด
จดัวาง 

1.2)  จ านวนพื้นท่ีจดัวาง ชั้นวาง และห้ิงวาง ท่ีถูกปรับปรุงการจดัวาง  
จะเป็นรายงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง ความยาวพื้นท่ีจดัวางทั้งหมด ( SSL) 

ความยาวพื้นท่ีจดัวางคงเหลือ ( SAL) และความยาวพื้นท่ีจดัวางท่ีถูกใช ้( SUL) โดยรายงานดงักล่าว
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จะมีการเปล่ียนสถานะตามการจดัวางท่ีถูกก าหนดเพื่อแสดงความพร้อมของพื้นท่ีจดัวางปัจจุบนัวา่มี
ความพร้อมท่ีจะจดัวางพสัดุในการการอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ โดยเหลือพื้นท่ีจดัวางอยูเ่ท่าใด พร้อมทั้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงกรณีมีการก าหนดการจดัวางพสัดุโดยมีความยาวการใชพ้สัดุพสัดุรวมเกิน
ความสามารถในการจดัวางจริงบนห้ิงวางของแต่ละชั้นวางซ่ึงตอ้งท าการปรับจุดจดัวางของพสัดุใน
ชั้นวางหรือห้ิงวางนั้นใหเ้หมาะสม 

1.3)  จ านวนคร้ังในการเดินและหยบิพสัดุต่อเดือน 
จะเป็นรายงานท่ีประมวลผลในดา้นของขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของ

องคก์รท่ีไดท้  าการจดัเก็บ โดยจะประมวลผลแต่ละรายการวา่ในการเบิกพสัดุแต่ละรายการนั้น 
จะตอ้งจ่ายพสัดุดงักล่าวโดยการเดินและหยบิเป็นจ านวนก่ีรอบต่อเดือน ซ่ึงรายงานน้ี จะแสดงถึง
ความถ่ีในการปฏิบติังานดา้นการเดินและหยบิเพื่อจ่าย โดยจะมีการเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย เพื่อแสดงถึงรายการพสัดุท่ีตอ้งก าหนดจุดจดัวางก่อนในชั้นวางท่ีใกลท่ี้สุด 

1.4)  ล าดบัความใกลข้องชั้นวางและห้ิงวางในพื้นท่ีจดัเก็บ  
จะเป็นรายงานท่ีเกิดจากขอ้มูลดา้นระยะทางและระยะหยบิท่ีเกิดจากการ

วดัในสภาพแวดลอ้มและโครงสร้างจุดติดตั้งของชั้นวางแต่ละชั้น โดยจะมีการเรียงล าดบัจากนอ้ย
ไปหามากเพื่อประโยชน์ในการใชเ้ปรียบเทียบกบัจ านวนคร้ังในการเดินและหยบิพสัดุต่อเดือนตาม
ขอ้ 1.3) ส าหรับก าหนดจุดจดัวางพสัดุ 

1.5)  พื้นท่ีจดัวาง และจ านวนห้ิงวางคงเหลือในแต่ละชั้นวางหลงัปรับปรุงการ
จดัวาง  

เป็นรายงานสรุปในภาพรวมของพื้นท่ีการจดัวางทั้งหมดท่ีจดัเก็บขอ้มูล 
เพื่อแสดงถึงสัดส่วนและความยาวจดัวาง รวมถึงจ านวนห้ิงวางคงเหลือหลงัจากท่ีไดท้  าการปรับปรุง
การจดัวางเพื่อเปรียบเทียบกบัการจดัวางในรูปแบบเดิม 

1.6)  ระยะทางการจ่ายพสัดุเปรียบเทียบทั้งระยะทางเดินและระยะทางหยบิ  
จะเป็นรายงานท่ีประมวลผลหาระยะทางในการปฏิบติังานทั้งในดา้นระยะ

ทางการเดินและระยะทางการหยบิพสัดุเพื่อจ่าย โดยจะมีการเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นผลของการ
ปรับปรุงการจดัวางวา่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน หรือลดลง มากนอ้ยเพียงใด 

การจดัท ารายงานในบนระบบคอมพิวเตอร์นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการ
ก าหนดทางเลือกของการจดัวางแบบปัจจุบนัทนัที ( Real Time) โดยจะปรับขอ้มูลในเป็นปัจจุบนั
หลงัจากก าหนดจุดจดัวาง เพื่อแสดงค่าเกณฑว์ดัเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุงการจดัวาง 
ส าหรับปรับปรุงการจดัวางใหเ้กิดทางเลือกในการลดตน้ทุนจากการจดัวางสูงสุด 
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2)  รายงานในรูปแบบเอกสารประกอบการปฏิบติังาน 
รายงานท่ีเป็นเอกสารจะเป็นรายงานท่ีถูกออกแบบเพื่อใชส้ าหรับการพิมพอ์อก

ทางเคร่ืองพิมพ ์โดยมีวตัถุประสงคต่์อการใชค้วบคู่ในการปฏิบติังานเพื่อสนบัสนุนในการจดัวาง
จริงใหส้ามารถปฏิบติัไดง่้าย รวมถึงเป็นรายงานในลกัษณะของผลสรุปด าเนินการเพื่อจดัเก็บเขา้สู่
แฟ้มเอกสารส าหรับเป็นขอ้มูลตรวจสอบผลของการจดัวางตามสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต โดยรายงานดา้นเอกสารประกอบดว้ย 

2.1)  รายงานสรุปการจดัวางพสัดุ 
2.2)  ใบจดัวางพสัดุ 
2.3)  ขอ้มูลการจดัวางพสัดุ 
2.4)  ระยะการหยบิจ่ายแต่ละชั้นวางต่อเดือน 
2.5)  ระยะทางการหยบิจ่ายแต่ละรายการพสัดุต่อเดือน 
จากการออกแบบรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์

ส าหรับก าหนดการจดัวางและรายงานท่ีมีรูปแบบเป็นเอกสารส าหรับใชป้ระกอบในการปฏิบติังาน 
นบัวา่สามารถเป็นสารสนเทศท่ีใชใ้นการจดัวางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผูว้จิยัยงัไดใ้ช้
ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัเก็บใหเ้กิดคุณค่าสูงสุดคือ การน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาประมวลผล
เพิ่มเติมเพื่อเป็นสารสนเทศดา้นการบริหารพสัดุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มูลค่าการจ่ายพสัดุสะสม และ
การวเิคราะห์ ABC เป็นตน้ 

 
5.4  กระบวนการปรับปรุงระบบจัดวาง 

ในดา้นของกระบวนการปรับปรุงการระบบจดัวางจะเป็นขั้นตอนของการก าหนดเง่ือนไข
การจดัวางเพื่อใหเ้กิดสภาวะของการจดัวางท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับด าเนินการจดัวางจริง 

5.4.1  เง่ือนไขในการก าหนดการจดัวาง 
ระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจะมีเง่ือนไขของการปรับปรุงระบบจดั

วางท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจ ( Business Process) ของคลงัพสัดุหลงัการไฟฟ้า
สมุทรสาคร ทั้งในดา้นรูปแบบการจดัวางท่ีส าคญัอนัสอดคลอ้งต่อกระบวนการจดัการชั้นวาง 
(Shelf Management) โดยมีเง่ือนไขส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 
ดงัน้ี 

1)  การปรับปรุงขอ้มูลหลกัของพสัดุ 
1.1)  การก าหนดรายการพสัดุท่ีจะท าการจดัวาง  
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เน่ืองดว้ยการใชข้อ้มูลจากระบบสารสนเทศองคก์รเป็นขอ้มูลหลกัท่ีจะใช้
ส าหรับวเิคราะห์ถึงจุดจดัวางท่ีเหมาะสมกบัพสัดุแต่ละรายการวา่สมควรท่ีจะก าหนดจุดจดัวางไวใ้น
ห้ิงวางของชั้นวาง จึงสามารถท าใหท้ราบถึงความถ่ีทั้งในดา้นปริมาณและจ านวนคร้ังของการ
เบิกจ่ายพสัดุแต่ละรายการ ดงันั้น ในเง่ือนไขของการตรวจสอบรายการพสัดุท่ีจะจดัวางคือ การ
คน้หาถึงรายการพสัดุท่ีจดัวางอยูใ่นชั้นวางเดิม (ก่อนปรับปรุง) ท่ีไม่เกิดการเคล่ือนไหว เช่น พสัดุ
ลา้สมยั เพื่อน าไปพิจารณาก าหนดยา้ยจุดจดัวางไปยงัจุดจดัวางอ่ืน 

1.2)  การก าหนดการใชค้วามยาวจดัวางของพสัดุแต่ละรายการ (MSL)  
เป็นการก าหนดเง่ือนไขของการจดัวางพสัดุในดา้นของการก าหนดการใช้

ความยาวท่ีเหมาะสมของพสัดุแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากความถ่ีของการเบิกควบคู่กบัลกัษณะ
ทางกายภาพของพสัดุวา่มีขนาดเท่าใด ส าหรับใชใ้นการก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการจดัวางซ่ึง
จะส่งผลใหแ้ปรผนักบัการใชค้วามยาวจดัวางของพสัดุแต่ละรายการโดยตรง 

1.3)  การก าหนดปริมาณการหยบิแต่ละคร้ังของพสัดุแต่ละรายการ (MPA)  
จะเป็นการพิจารณาลกัษณะของการปฏิบติังานในการหยบิพสัดุซ่ึงจะมีผล

โดยตรงกบัขนาดของพสัดุแต่ละรายการเน่ืองดว้ยพสัดุท่ีมีขนาดใหญ่จะท าใหส้ามารถหยบิต่อคร้ัง
ไดจ้  านวนนอ้ยช้ิน แตกต่างกบัพสัดุท่ีมีขนาดเล็กท่ีสามารถท าการหยบิจ่ายไดห้ลายช้ินต่อคร้ัง 

2)  การตรวจสอบปริมาณชั้นวาง 
ในการตรวจสอบปริมาณชั้นวางจะใชส้ารสนเทศในดา้นของจ านวนห้ิงวาง

คงเหลือ (SAA) เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา ตวัอยา่งเช่น จากการประมวลผลของโปรแกรมพบวา่ 
มีปริมาณห้ิงวางคงเหลือ 4.7 ห้ิงวาง ซ่ึงพิจารณาไดว้า่สามารถลดตน้ทุนการจดัวางพสัดุไดโ้ดยการ
ลดจ านวนชั้นวางโดยน าชั้นวางออกจากพื้นท่ีจดัวางไดจ้  านวน 1 ชั้นวาง (กรณี 1 ชั้นวางมี 4 ห้ิงวาง)  

3)  การก าหนดจุดติดตั้งของชั้นวาง 
จากการประมวลผลดวัยระบบจะท าใหท้ราบถึงระยะทางเดินรวมแต่ละเดือน

ของชั้นวาง (TDM) แต่ละชั้น ดงันั้นจะท าใหเ้ห็นถึงระยะทางในการปฏิบติังานดา้นการจ่ายพสัดุท่ี
เกิดจากการเคล่ือนท่ีเพื่อจ่ายพสัดุ ซ่ึงจากการพิจารณาสารสนเทศดงักล่าวจะสามารถท าการน าไปใช้
ส าหรับวเิคราะห์ถึงระยะท่ีทางปฏิบติังานท่ีเกิดกบัชั้นวางแต่ละชั้น เพื่อท าการปรับต าแหน่งท่ีตั้ง
ของชั้นวางท่ีส าคญัอนัเป็นชั้นวางท่ีมีการจ่ายพสัดุสูงสุด ส าหรับเป็นความส าคญัล าดบัตน้ส าหรับ
ก าหนดจุดติดตั้งของชั้นวางท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อก่อใหเ้กิดในการใชร้ะยะทางเดินต ่าสุด 

4)  การก าหนดการจดัวาง 
การก าหนดการจดัวางในระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่จะเป็นการทดลองก าหนดชั้น

วางใหก้บักลุ่มพสัดุแต่ละกลุ่ม และก าหนดจุดจดัวางของพสัดุแต่ละรายการในห้ิงวาง เพื่อหาจุดจดั

DPU



 

70 

วางท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยในการจดัวางจะสามารถตรวจสอบถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งจากการ 
จดัวาง โดยรูปแบบของการก าหนดการจดัวางมีดงัน้ี 

4.1)  การก าหนดการจดัวางในแต่ละชั้นวาง 
ระบบท่ีพฒันาจะแสดงองคป์ระกอบของสารสนเทศในการพิจารณา คือ 

ระยะเดินของชั้นวาง (TD) ท่ีใกลท่ี้สุด ส าหรับใชเ้ปรียบเทียบและจบัคู่กบัจ านวนคร้ังในการเดินและ
จ่ายต่อเดือน ( ATT) ของพสัดุแต่ละกลุ่ม เพื่อก าหนดกลุ่มพสัดุกบัชั้นวางท่ีเหมาะสม โดยจะแสดง
ความยาวในการจดัวางคงเหลือวา่ สามารถจดัวางกลุ่มพสัดุดงักล่าวกบัชั้นวางท่ีเหมาะสมไดห้รือไม่ 

4.2)  การก าหนดการจดัวางในแต่ละห้ิงวาง  
ในส่วนของการปรับปรุงการจดัวางพสัดุในห้ิงวาง ระบบจะท าการแสดง

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ระยะหยบิของห้ิงวาง ( PD) ท่ีใกลท่ี้สุด ส าหรับใชเ้ปรียบเทียบและจบัคู่
กบัปริมาณการเดินและหยบิต่อเดือน ( ATT) ของพสัดุแต่ละรายการ เพื่อระบุห้ิงวางใหก้บัพสัดุแต่
ละรายการ พร้อมแสดงความยาวในห้ิงวางคงเหลือ เพื่อใหส้ามารถท าการก าหนดห้ิงวางไดอ้ยา่ง
สะดวก และเหมาะสม 

5.4.2  ขั้นตอนการปรับปรุงการจดัวาง  
สาระส าคญัในการปรับปรุงขั้นตอนการจดัวางพสัดุนั้น จะเป็นการก าหนดขั้นตอน

การปฏิบติังานจากเดิมซ่ึงใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจจดัวางพสัดุ ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือท่ีไดท้  าการ
พฒันาขั้นใหม่ อนัมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติังานของวธีิการจดัวางพสัดุ 

การออกแบบระบบควบคุมการจดัวางพสัดุจะใชส้ารสนเทศดา้นการจดัวางเป็น
เคร่ืองมือหลกัส าหรับสนบัสนุนการปฏิบติังานในการจดัวางพสัดุในท่ีจดัวางของแต่ละพื้นท่ีจดัเก็บ  
โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงการจดัวางดงัน้ี 

1)  ท าการเก็บขอ้มูลจากการปฏิบติังานปัจจุบนั 
1.1)  ท าการเรียกดึงขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารในแต่ละเดือน

เพื่อน าเขา้โปรแกรมระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ โดยมีเง่ือนไขของขอ้มูลคือ ก าหนดการเรียก
ขอ้มูลในพสัดุรายการท่ีตอ้งการจะปรับปรุงการจดัวางในส่วนของบญัชีพสัดุในดา้นการจ่าย พร้อม
เลือกขอ้มูลโดยมีคุณสมบติัของขอ้มูลท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

-  วนัผา่นรายการ 
-  พื้นท่ีจดัเก็บ 
-  ประเภทบญัชี 
-  รหสัพสัดุ 
-  ค าอธิบายช่ือพสัดุ 
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-  จ านวน 
-  มูลค่า 

1.2)  ก าหนดขอ้มูลหลกัท่ีใชส้ าหรับใชป้ระกอบในการประมวลผลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1.2.1)  รายการพสัดุ  
 อนัประกอบไปดว้ย กลุ่มพสัดุ ค  าอธิบายกลุ่มพสัดุ รหสัพสัดุ และ

ค าอธิบายช่ือพสัดุ  เพื่อใชข้อ้มูลดงักล่าวในการระบุการจดัวางทั้งในรูปแบบเดิมและการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่ท่ีจะปรับปรุง 

1.2.2)  ประเภทท่ีจดัวาง  
 เป็นการระบุถึงประเภทท่ีจดัวางท่ีตอ้งการประมวลผลวา่เป็นท่ีจดั

วางประเภทใด เช่น ชั้นวาง ลานจดัวาง จุดกองหมอน เป็นตน้ 
1.2.3)  ท่ีจดัวาง  

 ในการก าหนดขอ้มูลท่ีจดัวางจะเป็นการระบุขอ้มูลชนิดท่ีจดัวาง
โดยจะก ากบัหมายเลข ท่ีแสดงล าดบัของท่ีจดัวาง เช่น ชั้นวาง 1 ชั้นวาง 2 เป็นตน้ รวมถึงการ
ก าหนดระยะเดิน (TD) ของท่ีจดัวางแต่ละชนิด 

1.2.4)  ท่ีจดัวางยอ่ย  
 เป็นการก าหนดขอ้มูลท่ีจดัวางยอ่ยวา่ ในแต่ละท่ีจดัวางมีท่ีจดัวาง

ยอ่ยแบบใดอยูบ่า้ง เช่น ห้ิงวาง 1 ห้ิงวาง 2 เป็นตน้ พร้อมก าหนดระยะหยบิ ( PD) และความยาวของ
พื้นท่ีจดัเก็บ (SSL) ของแต่ละท่ีจดัวางยอ่ย 

1.3)  ตรวจสอบการจดัวางปัจจุบนั 
เป็นขั้นตอนในการประมวลผลการจดัวางในปัจจุบนัวา่ มีค่าเกณฑว์ดั

ด าเนินการในแต่ละดา้นเท่าใด เพื่อใชเ้ป็นค่าตั้งตน้ในการวเิคราะห์ถึง สภาพการจดัวางปัจจุบนัวา่ มี
จุดควรปรับปรุงหรือไม่ และสามารถปรับปรุงระบบการจดัวางไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2)  ท าการทดลองปรับปรุงเปรียบเทียบ 
หลงัจากท่ีไดท้  าการวเิคราะห์แลว้พบวา่ มีจุดควรปรับปรุงการจดัวางใหมี้

ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนสูงข้ึน ก็สามารถเขา้สู่ขั้นตอนการทดลองปรับปรุงเปรียบเทียบ ดว้ยการ
ทดลองปรับปรุงท่ีชั้นวาง และห้ิงวาง ดว้ยการปรับเปล่ียนระยะเดินของแต่ละชั้นวาง และห้ิงวาง 
การปรับความยาวในการจดัเก็บของพสัดุแต่ละรายการ เพื่อใหไ้ดค้่าเกณฑว์ดัในดา้นระยะทางใน
การปฏิบติังานจ่ายพสัดุต่อเดือน ( IDM) ท่ีต  ่าสุด และมีการใชส้ัดส่วนพื้นท่ีจดัวางท่ี ( SI) สูงท่ีสุด  
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จากนั้นท าการก าหนดการจดัวางดว้ยการบนัทึกค่าของการปรับปรุงการจดัวางลงในฐานขอ้มูล
ส าหรับพิมพใ์บจดัวางเพื่อท าการปรับปรุงการจดัวางในขั้นตอนต่อไป 

นอกเหนือจากการออกแบบกระบวนการจดัวางในขา้งตน้ ผูว้จิยัยงัไดอ้อกแบบ
การจดัวางดว้ยการใชโ้ปรแกรมในการจดัวางอตัโนมติัเพื่อสร้างความสะดวกในการจดัวางให้
สามารถด าเนินไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยประกอบดว้ยการจดัวางแบบอตัโนมติัทั้งในรูปแบบท่ีไม่มี
เง่ือนไขในการจดัวาง และในรูปแบบท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการจดัวางของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้า
สมุทรสาคร ซ่ึงสามารถอธิบายไดคื้อ 

2.1)  การจดัวางอตัโนมติัแบบมีเง่ือนไข 
ในการจดัวางอตัโนมติัแบบมีเง่ือนไขนั้น เป็นเป็นการจดัวางอตัโนมติัตาม

เง่ือนไขของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครท่ีตอ้งจดัเรียงพสัดุกลุ่มเดียวกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั หรือ
ใกลก้นัส าหรับอ านวยความสะดวกในการหยบิจ่าย โดยจะมีวธีิด าเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์จะ
ประมวลผลในการจดัวางเพื่อก าหนดกลุ่มพสัดุท่ีมีความถ่ีเดินหยบิรวมสูงสุดเพื่อจดัวางในชั้นวางท่ี
ใกลท่ี้สุด จากนั้นจะท าการระบุพสัดุแต่ละรายการในห้ิงวางท่ีใกลท่ี้สุด โดยจะเรียงล าดบัตามความถ่ี
ในการเดินหยบิของพสัดุแต่ละรายการ จนครบทุกรายการ 

2.2)  การจดัวางอตัโนมติัแบบไม่มีเง่ือนไข 
จะเป็นรูปแบบของการจดัวางอตัโนมติัท่ีมีวธีิการจดัวางตามท่ีไดก้  าหนด

ไวจ้ากการน าพสัดุท่ีมีความถ่ีในการเบิกจ่ายสูงสุดเพื่อจดัวางในชั้นวางและห้ิงวางท่ีมีระยะเดินรวม
กบัระยะหยบิใกลท่ี้สุด โดยจ าท าการจดัวางเรียงตามล าดบัจนครบทุกรายการพสัดุท่ีตอ้งการ
ปรับปรุงการจดัวาง โดยในการจดัวางอตัโนมติัแบบไม่มีเง่ือนไขน้ีจะเป็นการจดัวางอตัโนมติัท่ี
ด าเนินการจากการค านวณและก าหนดค่าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีเป้าหมายในการใชง้านเพื่อหา
รูปแบบของการจดัวางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อหาระยะทางการปฏิบติังานจ่ายพสัดุท่ีนอ้ยท่ีสุดบน
ขอ้มูลท่ีก าหนดและบนัทึกไวใ้นโปรแกรม 

3)  ท าการปรับปรุงการจดัวาง 
หลงัจากไดท้  าการประมวลผลการปรับปรุงการจดัวางแลว้ จะสามารถพิมพใ์บ

จดัวาง เพื่อเป็นเอกสารประกอบการปฏิบติังานดา้นจดัวางในคลงัพสัดุ โดยจะท าการยา้ยจุดติดตั้ง
ของชั้นวางตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้พร้อมทั้งด าเนินการจดัวางพสัดุในแต่ละชั้นวางตามใบจดัวาง 

ในการจดัวางจริงดว้ยการใชใ้บจดัวางเป็นเอกการส าหรับปฏิบติังานแลว้ หาก
พบวา่กิจกรรมในการจดัวางจริงไม่สามารถด าเนินการไดต้ามใบจดัวาง อาจดว้ยปริมาณคงเหลือของ
พสัดุบางรายการมีจ านวนไม่นอ้ยและคาดวา่ไดไ้ม่มีการจดัสรรพสัดุดงักล่าวเพิ่มเติมอีก หรือพสัดุ
บางรายการมีปริมาณท่ีตอ้งจดัวางมากเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ก็สามารถท าการปรับปรุงความยาวของ
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การจดัวางพสัดุแต่ละรายการดว้ยการแกไ้ขตามสภาพท่ีจ าเป็นตอ้งจดัวางจริงดว้ยการลดหรือขยาย
ความยาวจดัวางของพสัดุแต่ละรายการ จากนั้นใหท้  าการจดบนัทึกความยาวจดัวางพสัดุแต่ละ
รายการท่ีตอ้งปรับปรุงใหม่มาท าการบนัทึกลงในระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีไดพ้ฒันาข้ึน เพื่อ
เป็นการปรับปรุงขอ้มูลหลกัในระบบใหถู้กตอ้งตรงจริงส าหรับใชป้ระมวลผลหาระยะทางเดินและ
ระยะทางหยบิพสัดุต่อเดือน และค่าเกณฑว์ดัท่ีส าคญัดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 

5.4.3  ความถ่ีในการควบคุม 

การก าหนดความถ่ีในการควบคุมจะด าเนินการโดยพิจารณาความเหมะสมของการ
น าเขา้ขอ้มูลส าหรับตรวจสอบ และการปรับปรุงการจดัวางพสัดุแต่ละรายการใชช้ั้นวางและห้ิงวาง 
ดงัน้ี 

1)  ความถ่ีในการน าเขา้ขอ้มูลและตรวจสอบ 
การจดัเก็บขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารจะมีความถ่ีในการปฏิบติั

คร้ังละเดือน โดยจะน าเขา้และจดัเก็บรวมกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของการจดัวางในปัจจุบนัจากขอ้มูลท่ีมีความถ่ีดา้นจ านวนคร้ังและปริมาณรวมในการ
เบิกจ่ายของแต่ละเดือนท่ีเปล่ียนแปลงวา่ส่งผลใหก้ารประมวลหาค่าเกณฑว์ดัส าหรับการจดัวางใน
ดา้นต่าง ๆ เปล่ียนแปลงเพียงใด 

2)  ความถ่ีในการปรับปรุงการจดัวาง 
ความถ่ีในการปรับปรุงการจดัวางจะด าเนินการไตรมาสละคร้ัง เน่ืองจากจะเก็บ

ค่าทางสถิติของการจดัวางปัจจุบนัในดา้นต่าง ๆ วา่ จุดดอ้ยท่ีเกิดจากการจดัวางปัจจุบนัยงัคงค่า
เช่นเดิมต่อเน่ืองจนถึงจุดท่ีเหมาะสมจะท าการปรับปรุงการจดัวาง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมดา้น
เวลาท่ีใชใ้นการปรับปรุงการจดัวาง 
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บทที่ 6 
การพฒันาและตดิตั้งระบบ 

 
การพฒันาและติดตั้งระบบ จะเป็นขั้นตอนของการใชแ้บบจ าลองท่ีไดจ้ากขั้นตอนของ

การออกแบบมาด าเนินการในการพฒันาและติดตั้งระบบใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการ เพื่อใหเ้ป็น
ท่ียอมรับของผูใ้ช ้พร้อมทั้งท าการทดสอบระบบท่ีไดด้ าเนินการพฒันาวา่สามารถปรับปรุงระบบ
ควบคุมการจดัวางพสัดุไดต้ามท่ีออกแบบและตรงกบัความตอ้งการท่ีส าคญัในการจดัวางพสัดุ
หรือไม่ โดยจะมีขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี 6.1  ขั้นตอนการพฒันาระบบควบคุมและจดัวางพสัดุ 

 
ขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัจะประกอบดว้ย ขั้นตอนในการน าเขา้ขอ้มูลจากระบบบริหาร

ทรัพยากรองคก์ารและการจดัเก็บขอ้มูลจากการจดัวางปัจจุบนั เพื่อน ามาจดัเก็บในรูปแบบของ
ฐานขอ้มูลส าหรับใชใ้นการประมวลผลในขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมเพื่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ี
ส าคญัในการใชส้ าหรับปรับปรุงการจดัวาง และเพื่อเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยในการน าสารสนเทศท่ีได้
ไปใชใ้นการจดัวางจริง 
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6.1  การน าเข้าและจัดเกบ็ข้อมูล 
การน าเขา้และจดัเก็บขอ้มูลจะแบ่งขอ้มูลเป็นสองส่วนคือ ขอ้มูลท่ี ได้จากระบบบริหาร

ทรัพยากรองคก์าร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกก าหนดไวส้ าหรับค านวณร่วมกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บจาก
สภาพแวดลอ้มของการจดัวางเพื่อพิสูจน์วา่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัวางบน
พื้นฐานของปริมาณและรายการจ่ายพสัดุท่ีเท่าเดิม จะมีผลกระทบต่อค่าเกณฑว์ดัในดา้นของ
สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีจดัวาง และระยะทางต่าง ๆ ในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุ มากนอ้ยเพียงใด 

6.1.1  การน าเขา้ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร  
จะเป็นการเรียกดึงขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารเพื่อใชส้ าหรับน าเขา้

ระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีพฒันาข้ึน โดยจะก าหนดเง่ือนไขของการเรียกดึงขอ้มูล ดงัน้ี 
1)  ก าหนดรหสัพสัดุเฉพาะท่ีมีการจดัเก็บในคลงัทึบของท่ีจดัเก็บแบบชั้นวาง 
2)  ก าหนดรหสัคลงัพสัดุเป็น คลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาคร 
3)  ก าหนดประเภทบญัชีพสัดุ เป็นประเภทการจ่าย 
4)  ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล เป็นระยะเวลาทั้งแต่ตน้เดือนถึงปลายเดือน 

(ทุกวนัท่ี 1 – ส้ินเดือนของทุกเดือน) โดยในการพฒันาโปรแกรมคร้ังแรก จะใชข้อ้มูลตั้งแต่ 1 ม.ค. 
– 31 ธ.ค. 2551 เป็นตวัแปรส าหรับประมวลผล 

ขอ้มูลจะถูกเรียกดึงจากระบบงานบริหารทรัพยากรองคก์ารในระบบงานบริหาร
พสัดุ ระบบงานยอ่ยการบริหารสินคา้คงคลงั ในโปรแกรมงานรายการเอกสารวสัดุ ( Transaction 
Code “MB51”) โดยหลงัจากท่ีเรียกดึงแลว้จ าท าการแปลงขอ้มูลอยูใ่นรูปของไฟลร์ะบบงานเอกซ์
เซลล ์(Excel File) เพื่อจดัเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชัว่คราวส าหรับรอการใชง้านในการน าเขา้
โปรแกรมท่ีจะพฒันาในขั้นตอนถดัไป 
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ภาพท่ี 6.2  การเรียกดึงขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์าร  

 
6.1.2  การจดัเก็บขอ้มูลจากการจดัวาง  

ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากการจดัวางจะเป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากสภาพแวดลอ้มของการจดั
วางจริงท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั โดยจะท าการจดัเก็บดว้ยการวดัระยะเป็นหลกั ซ่ึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บจะ
ประกอบไปดว้ย 

1)  จ านวนชั้นวาง  
เป็นจ านวนชั้นวางท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในคลงัทึบ 

2)  จ  านวนห้ิงวาง  
เป็นจ านวนห้ิงวางท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในคลงัทึบของทุกชั้นวาง 
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ตารางท่ี 6.1  การเก็บขอ้มูลจ านวนชั้นวางและห้ิงวาง 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ หมายเหตุ 

1 ชั้นวาง 6 ชั้น ทุกชั้นวางมีขนาดและรูปแบบเดียวกนั 
2 ห้ิงวาง 24 ห้ิง ห้ิงวางจะประกอบอยูใ่นชั้นวาง 

โดยมีชั้นวางละ 4 ห้ิง 
 
3)  ระยะเดิน (Travel Distance: TD)  

เป็นการวดัระยะทางระหวา่งจุดพกัรวมพสัดุในลานพกัพสัดุทั้งไปและกลบั 
โดยก าหนดจุดดงักล่าวเป็นจุดท่ีก าหนดเน่ืองจากมีการใชพ้กัรวมพสัดุมากคร้ังท่ีสุด โดยท าการวดั
ระยะไปยงัชั้นวางแต่ละชั้น ซ่ึงระยะเดินท่ีก าหนดจะเป็นระยะท่ีมีการวดัจากการเดินจริงและมี
เส้นทางการเคล่ือนท่ีของแต่ละชั้นวางต่างกนั 

 

 
 
ภาพท่ี 6.3  การวดัระยะเดินของแต่ละชั้นวางพสัดุ 

 
4)  ระยะหยบิ (Pick Distance: PD)  

เป็นระยะท่ีวดัจากจุดยนืจ่ายหนา้ชั้นวางไปยงัจุดหยบิพสัดุแต่ละห้ิงวาง โดย
ระยะหยบิดงักล่าวจะเป็นระยะในการปฏิบติังานหยบิพสัดุทั้งไปและกลบั 
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ตารางท่ี 6.2  ตวัอยา่งระยะหยบิในแต่ละห้ิงวางของชั้นวาง 
 

ล าดบัช้ันวาง ล าดบัหิง้วาง ระยะหยบิ (เมตร) 

ชั้นวางท่ี 1 ห้ิงวางท่ี 1 1.2 
ห้ิงวางท่ี 2 0.8 
ห้ิงวางท่ี 3 1.4 
ห้ิงวางท่ี 4 2.0 

ชั้นวางท่ี 2 
 

ห้ิงวางท่ี 1 1.2 
ห้ิงวางท่ี 2 0.8 
ห้ิงวางท่ี 3 1.4 
ห้ิงวางท่ี 4 2.0 

ชั้นวางท่ี 3 ห้ิงวางท่ี 1 1.2 
ห้ิงวางท่ี 2 0.8 
ห้ิงวางท่ี 3 1.4 
ห้ิงวางท่ี 4 2.0 

 
5)  ปริมาณการหยบิพสัดุแต่ละคร้ัง (Material Pick Amount: MPA) 

เป็นปริมาณของความสามารถในการหยบิพสัดุแต่ละคร้ังดว้ยการปฏิบติังาน
หยบิพสัดุแบบมือเปล่า (ตามขอ้จ ากดัของการหยบิจ่ายพสัดุ) ซ่ึงพสัดุแต่ละชนิดจะมีความสามารถ
ในการหยบิแต่ละคร้ังไดต่้างกนั เช่น พสัดุท่ีมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนกัมากจะมีความสามารถในการ
หยบิไดเ้พียงคร้ังละ 1 รายการ แต่พสัดุท่ีมีขนาดเล็กและน ้าหนกัเบาอาจสามารถหยบิไดถึ้งคร้ังละ 
10 รายการเป็นตน้  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะท าการจดัเก็บจากการทดลองหยบิโดยพนกังานผูค้วบคุมพสัดุ
ในการหยบิพสัดุแต่ละรายการ 
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ตารางท่ี 6.3  ตวัอยา่งขอ้มูลปริมาณหยบิพสัดุแต่ละคร้ัง 
 
ล าดบั รหสัพสัดุ ค าอธิบายช่ือพสัดุ ปริมาณหยบิพสัดุแต่ละ

คร้ัง (ช้ิน/ อนั/ เสน้/ ฯลฯ) 

1 1-02-018-0001 TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386 8 
2 1-02-018-0003 SPLICING TAPE,AERIAL CABLE,3/4X30' 4 
3 1-02-018-0004 TAPE,ELECTRICAL,SILICONE,25.4 MM.X9 M. 4 
4 1-02-032-0001 H-CONNECTOR,MAIN AL 25-50,TAP CU 2.5-6 8 
5 1-02-032-0002 H-CONNECTOR,MAIN AL 25-50 ,TAP CU 16-25 8 
6 1-02-032-0003 H-CONNECTOR,MAIN AL 50-95 ,TAP CU 50-95 8 
7 1-02-032-0005 H-CONNECTTOR,MAIN AL. 35-50,TAP CU 6-10 8 
8 1-02-032-0006 H-CONECTOR,MAIN AL. 70-95 ,TAP CU. 6-10 8 
9 1-02-033-0000 BAIL-CLAMP,MAIN AL 25-50 SQ.MM. 6 
10 1-02-033-0001 BAIL-CLAMP,MAIN AL 70-185 SQ.MM. 6 

 
6)  ความยาวจดัวางของพสัดุ (Material Storage Length: MSL)  

เป็นระยะท่ีก าหนดจากการใชค้วามยาวห้ิงวางในการจดัวางพสัดุแต่ละรายการ 
ดว้ยการพิจารณาถึงขนาดบรรจุหีบห่อ และจะแปรผนักบัปริมาณท่ีตอ้งจดัเก็บเพื่อส ารองใหเ้พียงพอ
จ่ายในระดบั 1 สัปดาห์ 

 
ตารางท่ี 6.4  ตวัอยา่งขอ้มูลความยาวจดัวางของพสัดุ 
 
ล าดบั รหัสพสัดุ ค าอธิบายช่ือพสัดุ ความยาวจดัวาง (เมตร) 

1 1-02-018-0001 TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386 0.4 
2 1-02-018-0003 SPLICING TAPE,AERIAL CABLE,3/4X30' 0.4 
3 1-02-018-0004 TAPE,ELECTRICAL,SILICONE,25.4 MM.X9 M. 0.4 
4 1-02-032-0001 H-CONNECTOR,MAIN AL 25-50,TAP CU 2.5-6 0.6 
5 1-02-032-0002 H-CONNECTOR,MAIN AL 25-50 ,TAP CU 16-25 0.6 
6 1-02-032-0003 H-CONNECTOR,MAIN AL 50-95 ,TAP CU 50-95 0.6 
7 1-02-032-0005 H-CONNECTTOR,MAIN AL. 35-50,TAP CU 6-10 0.4 
8 1-02-032-0006 H-CONECTOR,MAIN AL. 70-95 ,TAP CU. 6-10 0.6 
9 1-02-033-0000 BAIL-CLAMP,MAIN AL 25-50 SQ.MM. 0.6 
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7)  ความยาวห้ิงวาง (Storage Support Length: SSL)  
เป็นการวดัระยะความยาวของห้ิงวางแต่ละห้ิงในแต่ละชั้นวาง โดยความยาว

ดงักล่าวจะเป็นความยาวของห้ิงวางท่ีสามารถใชใ้นการรองรับการจดัวางพสัดุได ้
 

ตารางท่ี 6.5  ตวัอยา่งความยาวห้ิงวางของแต่ละห้ิงวาง 
 

ล าดบัช้ันวาง ล าดบัหิง้วาง ความยาวหิง้วาง (เมตร) 

ชั้นวางท่ี 1 ห้ิงวางท่ี 1 2.4 
ห้ิงวางท่ี 2 2.4 
ห้ิงวางท่ี 3 2.4 
ห้ิงวางท่ี 4 2.4 

ชั้นวางท่ี 2 
 

ห้ิงวางท่ี 1 2.4 
ห้ิงวางท่ี 2 2.4 
ห้ิงวางท่ี 3 2.4 
ห้ิงวางท่ี 4 2.4 

ชั้นวางท่ี 3 ห้ิงวางท่ี 1 2.4 
ห้ิงวางท่ี 2 2.4 
ห้ิงวางท่ี 3 2.4 
ห้ิงวางท่ี 4 2.4 

 
6.2  การพฒันาโปรแกรม 

ขั้นตอนในการพฒันาโปรแกรมจะเป็นขั้นตอนในการสร้างระบบโปรแกรมส าหรับ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัเก็บและน าเขา้เพื่อใหเ้กิดสารสนเทศและรายงานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นใน
การใชป้ระกอบการปฏิบติังานดา้นการจดัวางและพิจารณาถึงความเหมาะสมส าหรับตดัสินใจใน
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัวางในส่วนท่ีส าคญั 

6.2.1  การสร้างระบบฐานขอ้มูล  
ผูว้จิยัไดเ้ลือกโปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส เวอร์ชนั 2007 (Microsoft Access 

Version 2007) เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล ( Database Management System: DBMS) โดยได้
ด าเนินการสร้างฐานขอ้มูลใหถู้กตอ้งตามหลกัของการควบคุมขอ้มูลเพื่อควบคุมความผดิพลาดใน
การบนัทึกขอ้มูล เพื่อใชส้ าหรับน าเขา้ขอ้มูลจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารและจากการบนัทึก
ขอ้มูลการจดัวางท่ีไดท้  าการจดัเก็บโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1)  การสร้างฐานขอ้มูล  
ในการสร้างฐานขอ้มูลจะด าเนินการโดยน าแบบจ าลองท่ีไดจ้ากการขั้นตอน

การออกแบบมาท าการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและเง่ือนไขการจดัเก็บขอ้มูล รวมถึง
ประเภทของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ เช่น เป็นตวัอกัษร หรือเป็นตวัเลข พร้อมท าการก าหนดความยาวของ
ขอ้มูล (Field Size) ใหเ้หมาะสม ดงัภาพท่ี 6.4 

 

 
 
ภาพท่ี 6.4  การก าหนดรูปแบบและความยาวของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 
 

2)  การน าเขา้และบนัทึกขอ้มูล  
ขอ้มูลท่ีถูกเรียกดึงจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์ารท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกซ์

เซลลไ์ฟล ์จะถูกน าเขา้สู่ฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประมวลผลเบ้ืองตน้ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
โปรแกรมท่ีจะพฒันา โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลในดา้นปริมาณการเบิกจ่ายพสัดุแต่ละรายการ
ในปี 2551  

ขอ้มูลส่วนส าคญัท่ีตอ้งบนัทึกอีกส่วนหน่ึงคือ ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจาก
สภาพแวดลอ้มของการจดัวางปัจจุบนั โดยจะท าการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวผา่นโปรแกรมท่ีจะพฒันา
ลงสู่ฐานขอ้มูลเช่นเดียวกนั 

รูปแบบขอ้มูล 
ตวัอยา่ง 
Text = ตวัอกัษร 
Number = ตวัเลข 
 

ความยาวตวัอกัษร 
เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในการ
จดัเก็บ 
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6.2.2  การสร้างโปรแกรม  
ส่วนส าคญัของการวจิยัคือการสร้างระบบประมวลผลสารสนเทศในการจดัวาง

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยประมวลผลจากฐานขอ้มูล โดย
ขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมจะเป็นขั้นตอนของการสร้างเคร่ืองมือในการประมวลผลดว้ยการ
แปลงความตอ้งการท่ีส าคญัในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางสู่ระบบการประมวลขอ้มูล
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการออกแบบ 

ดว้ยพื้นฐานของการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซสเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาระบบ จึงส่งผลใหเ้กิดการสร้างโปรแกรมดว้ยการใชเ้คร่ืองมือท่ีประกอบไปดว้ย 

1)  แบบสอบถาม (Query)  
ส าหรับสร้างตวัเรียกขอ้มูลจากตารางต่าง ๆ ท่ีไดท้  าการจดัเก็บขอ้มูลมาท าการ

ประมวลผลดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยผลลพัธ์จากการสร้างแบบสอบถามจะไดผ้ล
ลพัธ์เป็นสารสนเทศส าหรับใชใ้นการจดัวางเพื่อส่งออกสู่การแสดงผลดว้ยเคร่ืองพิมพแ์บบรายงาน 
(Report) หรือแสดงผลบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ดว้ยฟอร์ม (Form) ต่อไป 

 

 
 
ภาพท่ี 6.5  ตวัอยา่งแบบสอบถามในการพฒันาโปรแกรม 

 
 
 

การเขียนภาษาส าหรับ
สร้างแบบสอบถาม 
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2)  ฟอร์ม (Form)  
จะเป็นองคป์ระกอบในการใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีไม่จ  าเป็นท่ี

จะตอ้งพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพ ์รวมถึงเป็นองคป์ระกอบท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล 
หรือลบขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านแต่ละกรณี 

 

 
 
ภาพท่ี 6.6  ตวัอยา่งฟอร์มในการพฒันาโปรแกรม 

 
3)  รายงาน (Report)  

รายงานจะเป็นการก าหนดเง่ือนไขของการน าเสนอแบบสอบถามในความ
ตอ้งการของระบบท่ีจะใหแ้สดงผลออกทางเคร่ืองพิมพ ์หรืออาจจะแสดงในรูปแบบของตวัอยา่ง
ก่อนพิมพ ์เพื่อการน าเอกสารท่ีไดจ้ากการพิมพม์าใชป้ระโยชน์ในขั้นตอนของการปฏิบติังานต่อไป 

 

 
 
ภาพท่ี 6.7  ตวัอยา่งรายงานในการพฒันาโปรแกรม 
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4)  มาโคร (Macro)  
มาโครเป็นเง่ือนไขของการประมวลผลโปรแกรมในการท างานในหนา้ท่ีส่วน

เสริมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นส่วนสนบัสนุนในการพฒันาและใชง้านโปรแกรมไดอ้ยา่งสะดวก
และถูกตอ้ง เช่น มาโครท่ีใชก้  าหนดใหแ้สดงขอ้ความแจง้เตือน หรือมาโครท่ีเป็นค าสั่งในการ
ก าหนดใหแ้สดงรายงานพร้อมกนัหลาย ๆ รายงาน 

 

 
 
ภาพท่ี 6.8  ตวัอยา่งมาโครในการพฒันาโปรแกรม 

 
องคป์ระกอบของการสร้างโปรแกรมจะเป็นการก าหนดหนา้จอส าหรับผูใ้ช ้( Graphic 

User Interface: GUI) ในรูปแบบของฟอร์มและรายงานเป็นส าคญั เพื่อประโยชน์ส าหรับใชใ้นการ
บนัทึกขอ้มูลและเรียกรายงานส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจของพนกังานผูค้วบคุมการจดัวาง 
โดยก าหนดใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใจการใชง้านโปรแกรมไดง่้าย เพื่อความถูกตอ้งในการใชง้าน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 6.9  ตวัอยา่งหนา้จอของโปรแกรมท่ีพฒันา 

 
6.2.3  การสร้างรายงาน  

ในขั้นตอนการสร้างรายงานจะมีการจดัท ารายงานในรูปแบบของรายงานท่ีใช้
ส าหรับประกอบการปฏิบติังานดา้นการจดัวาง และรายงานท่ีใชส้ าหรับสนบัสนุนการตดัสินใจใน
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการจดัวาง โดยจะท าการสร้างแบบสอบถามในโปรแกรมเพื่อท าการ
สร้างรายงานในอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพม์าตรฐาน โดยมีรายงานต่าง ๆ ท่ีส าคญั
ดงัน้ี 

1)  รายงานขอ้มูลการจดัวางปัจจุบนั  
จะเป็นรายงานท่ีแสดงรูปแบบของการจดัวางปัจจุบนัวา่พสัดุแต่ละชนิดมีการ

จดัวางอยูใ่นห้ิงวางของชั้นวางใด เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาถึงรูปแบบการจดัวางในปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 6.10  ตวัอยา่งรายงานขอ้มูลการจดัวางปัจจุบนั 

 
2)  ปริมาณในการจ่ายพสัดุต่อเดือน  

จะเป็นรายงานท่ีแสดงถึง จ านวนในการเบิกจ่ายพสัดุแต่ละรายการ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวเิคราะห์หาความถ่ีของการเคล่ือนไหวในรายการพสัดุแต่ละรายการวา่มีสูงหรือต ่า
เพียงใด และเหมาะสมท่ีจะจดัวางในชั้นวางหรือไม่ 
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ภาพท่ี 6.11  ตวัอยา่งรายงานปริมาณการจ่ายต่อเดือน  
 

3)  ระยะทางการปฏิบติังานในแต่ละชั้นวาง  
จะเป็นรายงานท่ีแสดงถึงระยะทางเดินรวมต่อเดือนและระยะหยบิรวมต่อ

เดือนของแต่ละชั้นวาง เพื่อประโยชน์ในการวดัประสิทธิภาพส าหรับจดัเตรียมเคร่ืองมือ และ
ทรัพยากรรองรับการปฏิบติังานของแต่ละชั้นวาง 

DPU



 

88 

 
 
ภาพท่ี 6.12  ตวัอยา่งรายงานระยะทางการปฏิบติังาน 

 
4)  ความสัดส่วนการใชช้ั้นวาง  

จะเป็นรายงานท่ีแสดงถึงสัดส่วนการใชง้านของชั้นวางแต่ละชั้น เพื่อใช้
วเิคราะห์ถึงอรรถประโยชน์การใชส้อยของชั้นวางวา่เตม็ประสิทธิภาพหรือไม่ และเหมาะสม
เพียงใด 
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ภาพท่ี 6.13  รายงานสัดส่วนการใชท่ี้ชั้นวาง 
 
5)  ใบจดัวาง  

จะมีรูปแบบคลา้ยกบัรายงานการจดัวางปัจจุบนั แต่จะแตกต่างกนัในดา้นของ
การแสดงผล โดยใบจดัวางจะแสดงวา่ ในแต่ละห้ิงของชั้นวางจะมีการจดัวางพสัดุชนิดใดบา้ง ใบ
จดัวางจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเอกสารอ านวยความสะดวกในการจดัวางหลงัจากปรับปรุงการ
จดัวางแลว้เสร็จ 
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ภาพท่ี 6.14  ตวัอยา่งใบจดัวาง 

 
นอกเหนือจากรายงานขา้งตน้ ผูว้จิยัยงัไดจ้ดัท ารายงานท่ีอยูใ่นรูปแบบของขอ้มูล

ท่ีสามารถหนา้จอแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีแสดงดว้ยรูปแบบของแผนภูมิเพื่อให้
สามารถตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลไดง่้าย รวมถึงสามารถใชใ้นการพิจารณาเป็นเง่ือนไขส าหรับ
ก าหนดการจดัวางทั้งในระดบัชั้นวาง และการก าหนดการจดัวางในระดบัท่ีห้ิงวาง อนัประกอบไป
ดว้ย 

6)  ระยะเดินและระยะหยบิของแต่ละห้ิงวางในชั้นวาง  
จะเป็นรายงานท่ีแสดงใหเ้ห็นระยะเดินของแต่ละชั้นวางและระยะหยบิของ

แต่ละห้ิงวางวา่มีระยะห่างจากจุดก าหนดเพียงใด 
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ภาพท่ี 6.15  รายงานดา้นระยะเดินและระยะหยบิจากระบบ 

 
7)  ความยาวห้ิงวางคงเหลือ  

จะเป็นรายงานท่ีแสดงผลถึงความยาวของห้ิงวางท่ีคงเหลือหลงัจากไดท้  าการ
ก าหนดการจดัวางแลว้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบถึงสภาพความยาวห้ิงจดัวางพร้อมใช้
ความสามารถท าการจดัวางพสัดุอ่ืนเพิ่มเติมไดห้รือไม่ 

 

   
 
ภาพท่ี 6.16  ตวัอยา่งรายงานแสดงการความยาวจดัวางคงเหลือ 

 
8)  จ  านวนคร้ังในการปฏิบติังานดา้นการหยบิจ่ายของพสัดุแต่ละชนิดต่อเดือน  

เป็นรายงานทางหนา้จอระบบคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงล าดบัความถ่ีในการเดิน
และจ่ายของพสัดุแต่ละรายการและแต่ละกลุ่มต่อเดือน โดยจะท าการแสดงผลเรียงตามล าดบัตาม
ความถ่ีจากมากไปนอ้ย  
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ภาพท่ี 6.17  ตวัอยา่งรายงานสถิติการเดินและสถิติการหยบิจ่ายพสัดุ 

 
9)  ความยาวการจดัวางของพสัดุ  

เป็นรายงานท่ีแสดงการใชค้วามยาวท่ีจดัวางของพสัดุแต่ละกลุ่มและแต่ละ
รายการเพื่อประโยชน์ในการจดัวางใหเ้หมาะสมกบัความยาวห้ิงวางคงเหลือขา้งตน้ 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 6.18  ตวัอยา่งรายงานแสดงการใชค้วามยาวจดัวาง   

 
10)  การเปรียบเทียบจุดจดัวาง  

เป็นการแสดงถึงจุดจดัวางทั้งในชั้นวางและห้ิงวางท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้
โดยจะท าการเปรียบเทียบการจดัวางในรูปแบบเดิมกบัการจดัวางท่ีท าการปรับปรุงวา่มีการเปล่ียน
จุดจดัวางไปยงัจุดใด 
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ภาพท่ี 6.19   ตวัอยา่งรายงานแสดงสถานะของการจดัวางปัจจุบนั 

 
จากรูปแบบรายงานท่ีไดจ้ดัท าขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สารสนเทศท่ีเกิดจากระบบควบคุม

การจดัวางพสัดุนั้นจะแบ่งเป็นรูปแบบของรายงานท่ีเป็นเอกสาร ซ่ึงสามารถพิมพแ์ละจดัเก็บเป็น
เอกสารหลกัฐานส าหรับประกอบเป็นประวติัการจดัวาง รวมถึงรายงานท่ีอยูใ่นลกัษณะขอ้มูลบน
หนา้จอคอมพิวเตอร์ เพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์และการพิจารณาก าหนดจุดจดัวาง โดยนบัวา่
รายงานทั้งสองรูปแบบดงักล่าว เป็นสารสนเทศอนัส าคญัท่ีใชส้ าหรับกิจกรรมดา้นการจดัวางพสัดุ
ของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครไดเ้ป็นอยา่งดี 

6.2.4  การทดสอบโปรแกรม  
ในขั้นตอนของการทดสอบโปรแกรมจะเป็นการทดสอบในสองส่วนคือ  
1)  การทดสอบการประมวลผลของโปรแกรม  

เป็นการทดสอบในดา้นการประมวลผลต่าง ๆ ของโปรแกรมวา่ สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งในทุก ๆ ดา้น ทั้งในดา้นของการน าเขา้ขอ้มูล การแกไ้ข เพิ่ม ลบ ขอ้มูล การ
ประมวลผลขอ้มูล การพิมพร์ายงานต่าง ๆ เพื่อเกิดระบบท่ีสามารถสนบัสนุนสามารถสนเทศท่ี
ส าคญัในการจดัวางอยา่งถูกตอ้ง โดยพบวา่ระบบควบคุมการจดัวางท่ีไดพ้ฒันาข้ึนนั้น สามารถท า
การประมวลผลไดต้ามเง่ือนไขของความตอ้งการในการจดัวาง พร้อมเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง
สารสนเทศท่ีส าคญัตอบสนองต่อการจดัวางไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  การทดสอบความยอบรับของผูใ้ช้  
ส่วนส าคญัท่ีนอกเหนือจากการประมวลผลของโปรแกรมท่ีสามารถ

ประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ คือการยอมรับของผูใ้ชเ้พราะหากผูใ้ชไ้ม่สามารถใชร้ะบบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจในการใชง้าน หรือการพฒันาโปรแกรมไม่ตรงกบัความตอ้งการ
อยา่งของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง ก็จะท าใหไ้ม่สามารถปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ  โดยการทดสอบในขั้นตอนน้ีพบวา่ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากสามารถออกแบบและพฒันาไดต้รงตามความตอ้งการของพนกังานผูค้วบคุม
พสัดุ พร้อมทั้งในการพฒันาโปรแกรมยงัใชภ้าษาและขั้นตอนท่ีเขา้ใจง่ายต่อการใชง้าน 

 
6.3  การปรับปรุงการจัดวาง 

ขั้นตอนของการปรับปรุงการจดัวางจะเป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบในการใชร้ะบบ
ควบคุมการจดัวางพสัดุมาท าการก าหนดขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส าคญั พร้อมประมวลผลใหเ้กิดสารสนเทศ
ในการจดัวางไปจนถึงขั้นตอนในการน าสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัวางพสัดุในคลงัพสัดุ โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ดั้งน้ี 

6.3.1  การปรับปรุงขอ้มูลหลกัของพสัดุ  
ขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัก่อนท าการระบุการจดัวางใหก้บัพสัดุแต่ละกลุ่มและพสัดุ

แต่ละชนิดนั้น  จะตอ้งท าการพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการจดัวางเดิมท่ีด าเนินการอยู ่วา่
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ โดยเง่ือนไขของการพิจารณาขอ้มูลองคป์ระกอบส าหรับการจดัวางมี
ดงัน้ี 

1)  การก าหนดรายการพสัดุท่ีจะท าการจดัวาง  
เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบรายการพสัดุท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจดัวางในพื้นท่ีจดั

วางคลงัทึบบนห้ิงวางในแต่ละชั้นวาง โดยจะท าการพิจารณาจากสารสนเทศในดา้นของความถ่ีใน
การเบิกจ่ายของพสัดุแต่ละรายการ เพื่อวเิคราะห์ถึงความเหมาะสมในการจดัวางของพสัดุนั้น ๆ วา่
ควรท าการจดัวางในชั้นวางหรือไม่ เช่น จากการตรวจสอบพบวา่ พสัดุรหสั  1-04-001-0004 (FUSE 
HOLDER,ON-LOAD,22 KV.100 A.12 KA) เป็นรายการพสัดุท่ีไม่มีประวติัการเคล่ือนไหวในการ
จ่ายพสัดุในปี 2551 ท่ีผา่นมา นัน่หมายถึง พสัดุรหสัดงักล่าวเป็นพสัดุท่ีไม่มีการเบิกจ่ายเลย หรืออาจ
กล่าวไดว้า่เป็นพสัดุลา้สมยัท่ีไม่ถูกก าหนดในประมาณการก่อสร้างบ ารุงรักษาระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะถูกเคล่ือนยา้ยการจดัวางไปยงัท่ีจดัเก็บคลงัโปร่งเพื่อรอการจ าหน่ายออกจาก
บญัชี เป็นตน้ 

นอกจากนั้นกระบวนการดงักล่าวยงัเป็นการสนบัสนุนถึงการตรวจสอบกรณี
พสัดุรายการในท่ียงัไม่มีประวติัการจดัวางในชั้นวาง ส าหรับตรวจสอบและคน้หาเพื่อท าการสร้าง
ประวติัการจดัวางส าหรับก าหนดการจดัวางเพิ่มเติมดว้ย  
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ภาพท่ี 6.20  การตรวจสอบความถ่ีในการเบิกของพสัดุแต่ละรายการ 

 
2)  การก าหนดการใชค้วามยาวจดัวางของพสัดุแต่ละรายการ  

เป็นการก าหนดรายละเอียดของพสัดุแต่ละชนิดในดา้นของความยาวการใช้
ห้ิงจดัวาง ( MSL) โดยจากเดิมขอ้มูลของการจดัวางจะไดจ้ากการวดัความยาวในการจดัวางพสัดุ
รายการดงักล่าวในพื้นท่ีจดัวาง ซ่ึงในบางกรณีอาจพบวา่มีการใชค้วามยาวจดัวางท่ีไม่เหมาะสม โดย
การพิจารณาจะท าการตรวจสอบเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะของพสัดุในดา้นขนาดบรรจุหีบห่อวา่
เหมาะสมกบัความยาวการจดัวางหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบจากความถ่ีในการเบิกจ่าย โดยหาก
พบวา่มีความถ่ีในการเบิกจ่ายต ่า อาจมีการพิจารณาลดความยาวการจดัวางใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 6.21  การตรวจสอบความยาวจดัวางเปรียบเทียบกบัความถ่ีในการเบิกจ่าย 

 
3)  การก าหนดปริมาณการหยบิแต่ละคร้ังของพสัดุแต่ละรายการ  

ในดา้นของความสามารถของการหยบิพสัดุในแต่รายการ ( MPA) นั้น จะแปร
ผนัโดยตรงกบัขอ้มูลดา้นกิจกรรมการเดินและหยบิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนของพื้นท่ี วธีิการ และ
ความสามารถของบุคลากรในคลงัพสัดุการไฟฟ้าสมุทรสาคร ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการหยบิพสัดุ
เพื่อจ่ายในแต่ละคร้ังดว้ยแรงงานของพนกังานผูค้วบคุมพสัดุหรือคนงานรายวนัตามแต่ละกรณี 
เพื่อท่ีจะน าพสัดุดงักล่าวมารวมส าหรับขนถ่าย ดงันั้นก่อนท่ีจะท าการก าหนดการจดัวาง จ าเป็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาปริมาณการหยบิของพสัดุแต่ละคร้ังวา่เหมาะสมหรือไม่ โดยหากพบวา่ปริมาณการ
หยบิพสัดุแต่ละคร้ังสามารถด าเนินการไดน้อ้ยช้ิน นัน่หมายถึงวา่ หากมีการเบิกพสัดุในปริมาณท่ี
มากจะตอ้งมีการเดินและหยบิบ่อยคร้ัง ซ่ึงจะท าใหเ้กินความส้ินเปลืองในการใชเ้วลาและแรงงาน
ส าหรับการเบิกจ่าย ดงันั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุงขนาดบรรจุ ( Packaging) ใหส้ามารถหยบิ
จ่ายไดง่้าย ส าหรับสร้างศกัยภาพต่อการหยบิพสัดุแต่ละคร้ังไดสู้งข้ึน  โดยหลงัจากท าการปรับ
ความสามารถในการหยบิพสัดุแต่ละคร้ังแลว้ก็จะท าการน าขอ้มูลมาปรับปรุงขอ้มูลหลกัในดา้น
ความสามารถในการหยบิพสัดุแต่ละรายการของระบบควบคุมการจดัวางพสัดุต่อไป 
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ภาพท่ี 6.22  การตรวจสอบความสามารถในการหยบิพสัดุแต่ละคร้ัง 
  

หลงัจากไดท้  าการปรับปรุงของมูลหลกัของพสัดุแลว้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลก็
จะเป็นขอ้มูลเฉพาะของพสัดุท่ีพร้อมท่ีประมวลผลส าหรับการจดัวางจริง อนัเป็นการสร้างขอ้มูล
ดา้นพสัดุท่ีจะส่งผลใหส้ามารถก าหนดรายละเอียดของชั้นวางและห้ิงวางในดา้นต่าง ๆ ไดใ้น
ขั้นตอนถดัไป 

6.3.2  การปรับปรุงจ านวนชั้นวาง 
ขั้นตอนของการปรับปรุงจ านวนชั้นวางจะเป็นขั้นตอนของการพิจารณา

สารสนเทศจากระบบในดา้นของความยาวจดัวางคงเหลือ (SAL) โดยจะท าการพิจารณาถึงความยาว
ท่ีจดัวางคงเหลือทั้งหมดเพื่อวเิคราะห์ถึงความเหมาะสมของการใชช้ั้นวางและห้ิงวางวา่มีความยาว
จดัวางคงเหลือพอเพียงท่ีจะปรับปรุงดว้ยการลดจ านวนชั้นวางหรือไม่ โดยหากพบวา่สามารถท า
การลดจ านวนชั้นวางได ้ก็จะท าการพิจารณาจดัวางโดยปรับขอ้มูลชั้นวางท่ีถูกยกเลิกดว้ยการไม่
น าเขา้สู่ระบบการจดัวาง 
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ภาพท่ี 6.23  การตรวจสอบความยาวห้ิงวางคงเหลือเพื่อวเิคราะห์จ านวนชั้นวาง  

 
จากสารสนเทศดา้นความยาวท่ีจดัวางคงเหลือพบวา่ มีความยาวห้ิงวางคงเหลือ

จ านวน 25.2 เมตร นัน่หมายถึงจะมีห้ิงวางท่ีมีความยาว 2.4 เมตร วา่งอยูจ่  านวน 10.5 (25.2/2.4)  ห้ิง
วาง โดยหากค านวณจากองคป์ระกอบของชั้นวางท่ีแต่ละชั้นวางจะมีห้ิงวางจ านวน 4 ห้ิงวาง จะ
พบวา่มีจ านวนชั้นวางวา่งอยูจ่  านวน 2.625 (10.5/4) ชั้นวาง โดยในเบ้ืองตน้ขอ้มูลทั้งหมดจะสามารถ
น ามาวเิคราะห์และตดัสินใจไดว้า่ สามารถสร้างประสิทธิภาพของการใชพ้ื้นท่ีจดัวางดว้ยการลดชั้น
วางลง จ านวน 1 ชั้นวาง โดยไดพ้ิจารณาน าชั้นวางท่ี 1 ออกจากพื้นท่ีจดัวางคลงัทึบ 

6.3.3  การปรับปรุงจุดติดตั้งชั้นวาง 
หลงัจากท่ีไดก้ าหนดจ านวนชั้นวางแลว้ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการก าหนดจุดติดตั้ง

ของชั้นวางท่ีเหมาะสมในการจ่ายพสัดุใหเ้กิดระยะเดินท่ีใกลท่ี้สุด โดยจากการก าหนดชั้นวางพบวา่
จ านวนชั้นวางไดถู้กลดลงจ านวน 1 ชั้นวาง ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดจุดติดตั้งของชั้นวาง
ใหม่ดว้ยการปรับหาระยะเดินท่ีใกลท่ี้สุดจากจุดก าหนดในลานพกัจ่าย ดว้ยการอาศยัหลกัการของ
การหาระยะทางท่ีใกลท่ี้สุดระหวา่งจุดสองจุด 

เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นพื้นท่ีในคลงัทึบ ท าใหก้ารก าหนดท่ีตั้งชั้นวางท่ีเหลือ 
จ านวน 5 ชั้นวางนั้นไม่สามารถท าการปรับปรุงจุดติดตั้งไดม้ากนกั ท าใหช้ั้นวางท่ีถูกเปล่ียนแปลง
จุดติดตั้งจะมีเพียงชั้นวางท่ี 2 และชั้นวางท่ี 3 โดยการยา้ยท่ีตั้งของชั้นวางโดยปรับเล่ือนเขา้ใกลจุ้ด
ก าหนดในลานพกัจ่ายโดยยงัคงก าหนดใหมี้ช่องวา่งระหวา่งชั้นวางส าหรับการปฏิบติังานไวค้งเดิม 
ซ่ึงส่งผลท าใหร้ะยะเดินไปและกลบัจากยงัชั้นวางท่ี 2 และชั้นวางท่ี 3 เหลือ 8 เมตร (จากเดิม 11 
เมตร) ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ สามารถลดระยะเดินของการเบิกจ่ายพสัดุในชั้นวางท่ี 2 และชั้น
วางท่ี 3 ในการเดินและหยบิพสัดุแต่ละคร้ังลงถึงคร้ังละ 3 เมตร 
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ภาพท่ี 6.24  การก าหนดจุดติดตั้งชั้นวางหลงัจากก าหนดจ านวนชั้นวาง 

 
6.3.4  การปรับปรุงการจดัวาง 

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัวางพสัดุจะถูกก าหนดตามเง่ือนไขท่ีเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดตามระบบธุรกิจขององคก์รในดา้นของขอ้ก าหนดท่ีจะตอ้งจดัวางพสัดุท่ีเป็นกลุ่ม
เดียวกนัไวใ้กลเ้คียงกนั รวมทั้งการก าหนดการจดัวางโดยพิจารณาถึงน ้าหนกัของพสัดุแต่ละชนิด 
เพื่อใหส้ามารถท าการหยบิจ่ายไดจ้ริง ดงันั้นในขั้นตอนของการปรับปรุงการจดัวางจะเป็น
กระบวนการในการทดลองท าการจดัวางตามเง่ือนไขท่ีไดก้  าหนดไวเ้พื่อคน้หาถึงสภาพของการจดั
วางตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใหเ้กิดระยะทางเดินและระยะทางหยบิรวมท่ีสั้นท่ีสุด 

ขั้นตอนในการปรับปรุงการจดัวางจะด าเนินการดว้ยการทดลองก าหนดจุดจดัวาง
ของพสัดุแต่ละรายการดว้ยระบบควบคุมการจดัวางท่ีไดท้  าการพฒันาข้ึน ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1)  การก าหนดการจดัวางในชั้นวาง  
การก าหนดการจดัวางในระดบัชั้นวาง จะเป็นการก าหนดการจดัวางท่ี

สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของการจดัวางวา่ จะตอ้งท าการจดัวางพสัดุกลุ่มเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยใน
ขั้นตอนการก าหนดการจดัวางในชั้นวางจะเป็นการก าหนดการจดัวางในระดบักลุ่มพสัดุ เพื่อระบุ
กลุ่มพสัดุดงักล่าวใหจ้ดัวางในชั้นวางต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ดว้ยการใชส้ารสนเทศในดา้นของความถ่ีของ
จ านวนคร้ังในการด าเนินการเดินต่อเดือน เพื่อเปรียบเทียบกบัระยะเดิน ( TD) ของแต่ละชั้นวาง โดย
จะท าการก าหนดชั้นวางของกลุ่มพสัดุท่ีมีความถ่ีการเดินและหยบิต่อเดือนสูงส าหรับก าหนดจุดจดั
วางในชั้นวางท่ีมีระยะเดินใกลท่ี้สุด โดยพิจารณาขอ้มูลประกอบควบคู่วา่มีความยาวห้ิงจดัวาง 
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(SSL) ในชั้นวางนั้นคงเหลือเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงจะด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวกบัพสัดุทุกกลุ่มท่ี
จดัวางในชั้นวาง 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.25  ตวัอยา่งการจดัวางส าหรับชั้นวางโดยใชส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2)  การก าหนดการจดัวางในห้ิงวาง  
หลงัจากขั้นตอนการก าหนดการจดัวางพสัดุในแต่ละกลุ่มในการจดัวางแต่ละ

ชั้นวางแลว้ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการก าหนดพสัดุในแต่ละรายการวา่ควรท่ีจะจดัวางในห้ิงวางใด โดยใน
การก าหนดจุดจดัวางในห้ิงวางจะใชส้ารสนเทศในดา้นของความถ่ีในการด าเนินกิจกรรมการหยบิ
ของพสัดุแต่ละรายการต่อเดือน เปรียบเทียบกบัระยะหยบิ ( PD) โดยจะท าการก าหนดพสัดุท่ีมี
ความถ่ีในการเดินและหยบิสูงสุดเพื่อจดัวางในห้ิงวางท่ีมีระยะหยบิต ่าสุด โดยพิจารณาสารสนเทศ

เปรียบเทยีบและจับคู่ระหว่างระยะเดินกบัสถิติจ านวนคร้ังการเดินจ่าย  
เพื่ อก าหนดการจัดวางปัจจุบัน โดยพิจารณาควบคู่กบัความยาวการใช้ที่ จัดวาง (ช้ันวาง) 

DPU



 

101 

ในดา้นของความยาวห้ิงวางคงเหลือประกอบ ( SSL) วา่สามารถระบุการจดัวางของในพสัดุรายการ
ต่าง ๆ ในห้ิงวางนั้นไดห้รือไม่ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวกบัพสัดุทุกรายการ ส่วน
ส าคญัในขั้นตอนน้ีคือ การพิจารณาเง่ือนไขของการจดัวางพสัดุแต่ละรายการวา่ มีน ้าหนกัและ
ปริมาตรเหมาะสมท่ีจดัจดัเก็บอยูใ่นห้ิงวางใด 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.26  ตวัอยา่งการจดัวางส าหรับห้ิงวางโดยใชส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในขั้นตอนของการก าหนดจุดจดัวางนั้นจะพบวา่ ทางเลือกของจุดก าหนดทั้งชั้น
วางต่อกลุ่มพสัดุ และการก าหนดห้ิงวางต่อพสัดุแต่ละรายการนั้น มีทางเลือกในการก าหนดจุดจดั
วางของพสัดุเกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีส่วนส าคญัคือตอ้งท าการก าหนดการจดัวางภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดเพื่อใหส้ามารถท าการจดัวางพสัดุทุกชนิดไดจ้ริง โดยในการก าหนดการจดัวางนั้น
จะตอ้งมีการทดลองท าการจดัวางใหไ้ดผ้ลในดา้นระยะทางเดินและระยะทางหยบิท่ีต ่าสุด ดว้ยการ
ทดลองท าการปรับปรุงการจดัวางจนไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดหรือเป็นท่ีพอใจ เพื่อท่ีจะท าการสร้าง

เปรียบเทยีบและจับคู่ระหว่างระยะหยิบกบัสถิติการหยิบจ่าย  
เพื่ อก าหนดการจัดวางปัจจุบัน โดยพิจารณาจากความยาวการใช้ที่ จัดวางย่อย (ห้ิงวาง) 
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รายงานท่ีส่งพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพใ์นรูปแบบของ “ใบจดัวาง” เพื่อใชส้ าหรับจดัวางจริงใน
ขั้นตอนถดัไป 

6.3.5  ท าการจดัวาง 
ขั้นตอนสุดทา้ยก่อนเสร็จส้ินกระบวนการปรับปรุงการจดัวางคือ ขั้นตอนในการ

ท าการจดัวาง ดว้ยการน าผลสรุปจากทางเลือกของการก าหนดการจดัวางพสัดุในทุกรายการตาม
ขั้นตอนขา้งตน้ในรูปแบบของ “ใบจดัวาง” ท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาท าการจดัวางจริง 

ในการจดัวางพสัดุทุกชนิดท่ีจดัวางในชั้นวางจะสามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย
ดว้ยการจดัวางตามรายการท่ีก าหนดในใบจดัวาง ซ่ึงมีรูปแบบของล าดบัในการจดัวางวา่ แต่ละชั้น
วางจะตอ้งจดัวางพสัดุรายการใดบา้ง  โดยจะมีการก าหนดหมวดหมู่ของชั้นวางแต่ละชั้นตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นขั้นตอนปรับปรุงการจดัวาง 

 

 
 

ภาพท่ี 6.27  การจดัวางดว้ยการใชใ้บจดัวางจากระบบ 
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บทที่ 7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
หลงัจากท่ีไดท้  าการติดตั้งระบบเพื่อใชง้านแลว้ ส่วนส าคญัของขั้นตอนการปรับปรุง

ระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ คือขั้นตอนของการบ ารุงรักษาระบบ ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเก็บ
ขอ้มูลการใชง้านดา้นระบบท่ีพฒันาใหม่ในต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการวเิคราะห์ถึง 
ผลด าเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงและก าหนดวธีิแกไ้ข โดยพบวา่
ระบบควบคุมการจดัวางท่ีไดท้  าการพฒันา สามารถออกแบบและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงั
สามารถเปรียบเทียบผลของการจดัวางก่อนและหลงัการปรับปรุงการจดัวางไดอ้ยา่งสะดวก โดย
หลกัจากท่ีไดป้ระมวลผลและท าการปรับปรุงการจดัวางในคลงัพสัดุการไฟฟ้าสมุทรสาครแลว้ 
สามารถน าขอ้มูลท าการสรุปผลท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบ คือ 

 
7.1  สรุปผลการพฒันาระบบ 

ในการสรุปผลการพฒันาระบบไดแ้บ่งผลสรุปออกเป็นดา้นต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ย 
ดา้นประสิทธิภาพการจดัวาง ดา้นประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 7.1.1  สรุปผลดา้นประสิทธิภาพจากการจดัวาง 
จากการปรับปรุงระบบการควบคุมการจดัวางพสัดุ ในคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้า

สมุทรสาคร ผูว้จิยัไดท้  าการประมวลผลเปรียบเทียบระหวา่งการจดัวางท่ีด าเนินการอยูเ่ดิมก่อน
ปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบกบัการจดัวางหลงัจากไดท้  าการปรับปรุงจุดจดัวางของชั้นวาง และจุดจดั
วางของพสัดุแต่ละรายการในห้ิงวาง โดยสามารถแสดงจากระบบท่ีไดท้  าการพฒันาตามภาพท่ี 7.1 
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ภาพท่ี 7.1  สรุปผลเปรียบเทียบการด าเนินการปรับปรุงระบบจดัวาง  

 
การเปรียบเทียบการปรับปรุงการจดัวางจะสามารถเปรียบเทียบจากสภาพแวดลอ้มดา้น

ต่าง ๆ ของการจดัวาง โดยเป็นไปตามค่าเกณฑว์ดัท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการออกแบบการปรับปรุง
ระบบควบคุมการจดัวางพสัดุโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ดา้นขอ้มูลการจดัวาง  
จากการพิจารณาสรุปดา้นขอ้มูลในการจดัวางจะเป็นการสรุปถึงขอ้มูลของรายการ

พสัดุจากสารสนเทศในดา้นของปริมาณและจ านวนคร้ังในการจ่ายพสัดุทุกรายการท่ีจดัวางอยูใ่นชั้น
วาง ซ่ึงพบวา่มีพสัดุจ านวน 5 รายการ ท่ีไม่มีประวติัการจ่ายในปี 2551 นัน่หมายถึง พสัดุตาม
รายการดงักล่าวจะเป็นพสัดุท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการยา้ยจุดจดัวางไปยงัคลงั
โปร่งเพื่อประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ีจดัวางคลงัทึบท่ีมีอยูจ่  ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ตารางท่ี 7.1  รายการพสัดุท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาจดัวาง 
 
ล าดบั รหสัพสัดุ ค าอธิบายช่ือพสัดุ ความยาวการใชท่ี้จดัวาง 

(เมตร) 
1 1-04-001-0003 DROPOUT,FUSE,22 KV.200 A.12 KA 0.6 
2 1-04-001-0004 FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 8 KA. 0.6 
3 1-04-001-0007 FUSE HOLDER 22 KV. 200 A. 12 KA. 0.6 
4 1-04-001-0012 FUSE HOLDER,ON-LOAD,22 KV.100 A.12 KA, 0.6 
5 1-04-003-0001 FUSE LINK 22 KV. 2 A.EEI-NEMA TYPE K 0.4 
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หากพิจารณาคุณลกัษณะของพสัดุโดยส่วนใหญ่จะเป็นพสัดุประเภทอุปกรณ์ป้องกนั
ท่ีใชส้ าหรับตดัวงจรกระแสไฟฟ้าท่ีเป็นพสัดุท่ีลา้สมยัอนัประกอบดว้ย ฟิวส์แรงสูง ( Fuse Link) 
ขนาดท่ียกเลิกมาตรฐานการใชง้าน และอุปกรณ์อะไหล่ของสวทิซ์ตดัตอนแรงสูง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูล
ส าหรับคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครส าหรับท าการขออนุมติัยบุสภาพเพื่อจ าหน่ายออกจาก
บญัชีต่อไป 

จากการใชร้ะบบควบคุมการจดัวางพสัดุในการปรับปรุงการจดัวางจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงรายการพสัดุท่ีไม่เคล่ือนไหวซ่ึงจะเป็นขอ้มูลส าหรับพิจารณาก าหนดการจดัวางซ่ึงพบวา่ ใน
รายการพสัดุท่ีไม่ถูกพิจารณาจดัวางจะก่อใหเ้กิดการมีพื้นท่ีการจดัวางเพิ่มข้ึน โดยจากตารางท่ี 7.1 
จากการสรุปรายงานจะพบวา่มีความยาวการใชท่ี้จดัวางลดลงทั้งหมด 2.8 เมตร อนัสามารถน าไปใช้
ในการจดัวางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

2)  ดา้นประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีจดัวาง 
2.1)  ความยาวท่ีจดัวางยอ่ยคงเหลือ  

จะเป็นความยาวคงเหลือของห้ิงวาง โดยในขั้นตอนการปรับปรุงการจดัวาง
ของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครไดมี้การปรับปรุงจ านวนชั้นวางโดยลดจ านวนชั้นวางลง
จ านวน 1 ชั้น ดงันั้นจะท าใหค้วามยาวท่ีจดัวางรวมทั้งหมดลดลงจาก 57.6 เมตร เหลือเพียง 48.0 
เมตร และจากเดิมก่อนปรับปรุงมีความยาวท่ีจดัวางคงเหลือ 25.2 เมตร หากปรับปรุงลดจ านวนชั้น
วางจะมีผลโดยตรงกบัความยาวท่ีจดัวางคงเหลือ ซ่ึงจะตอ้งลดลงจ านวน 9.6 เมตร (1 ชั้นวางมี 4 ห้ิง
วาง โดยมีความยาวห้ิงวางละ 2.4 เมตร) จาก 25.2 เมตร เหลือ 15.6 เมตร แต่เน่ืองจากการปรับปรุง
การจดัวางไดมี้การลดรายการพสัดุท่ีท าการจดัวาง  นัน่หมายถึงจะมีพื้นท่ีจดัวางคงเหลือเพิ่มข้ึน 2.8 
เมตร พร้อมกบัการปรับปรุงดว้ยการลดความยาวจดัวางของพสัดุแต่ละรายการส่งผลใหห้ลงัการ
ปรับปรุงมีพื้นท่ีจดัวางคงเหลือทั้งส้ิน 19.0 เมตร 

 
 
 

 

DPU



 

106 

 
 

ภาพท่ี 7.2  แผนภูมิสรุปผลเปรียบเทียบดา้นความยาวท่ีจดัวางยอ่ยคงเหลือ 
 

ในการพิจารณาปรับปรุงการจดัวางเบ้ืองตน้ท่ีไดท้  าการลดจ านวนชั้นวาง
เพื่อสร้างศกัยภาพของการใชพ้ื้นท่ีจดัวางนั้น เป้าหมายหลกัคือการใชพ้ื้นท่ีจดัวางท่ีมีอยูอ่ยา่งเกิด
ประโยชน์สูงสุด หากแต่จ าเป็นตอ้งมีความยาวท่ีจดัวางยอ่ยคงเหลือในบางส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับ
ใชใ้นการจดัวางท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งยดืหยุน่เพื่อการรองรับเง่ือนไขของการจดัวางท่ีตอ้งจดั
วางพสัดุกลุ่มเดียวกนัหรือมีขนาดใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั หรือเง่ือนไขในการจดัวางพสัดุท่ีมีน าหนกั
มากไวใ้หส้ะดวกต่อการหยบิจ่าย รวมทั้งความจ าเป็นท่ียงัคงตอ้งมีพื้นท่ีจดัวางคงเหลือไวส้ าหรับ
รองการวดัวางพสัดุในรายการอ่ืนๆ ท่ีเป็นรายการใหม่เพิ่มเติม หรือรองรับการขยายความยาวจดัวาง
ส าหรับพสัดุแต่ละรายการในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจดัวางพสัดุเป็นจ านวนท่ีมากข้ึนกวา่เดิม 

2.2)  จ านวนท่ีจดัวางยอ่ยคงเหลือ  
เน่ืองจากท่ีจดัวางยอ่ยของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครมีเพียง

รูปแบบเดียวคือ ห้ิงวางท่ีมีความยาว 2.4 เมตร ซ่ึงท าใหจ้  านวนห้ิงวางคงเหลือจะแปรผนัสอดคลอ้ง
กบัความยาวท่ีจดัวางยอ่ยคงเหลือ โดยพบวา่หลงัปรับปรุงการจดัวาง มีจ านวนห้ิงวางคงเหลือลดลง
เหลือ 7 (7.92) ห้ิงวาง ซ่ึงนบัวา่มีการลดจ านวนห้ิงจดัวางเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บสูงข้ึน 

2.3)  สัดส่วนการใชท่ี้จดัวาง  
จากการปรับปรุงการจดัวางจะมีผลต่อสัดส่วนการใชท่ี้จดัวางโดยสัดส่วน

การใชท่ี้จดัวางเดิมก่อนปรับปรุงเท่ากบั 56.25 % และหลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแลว้จะเป็น 60.42 % 
สูงข้ึน 4.17% 
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ภาพท่ี 7.3  แผนภูมิสรุปผลเปรียบเทียบดา้นสัดส่วนการใชท่ี้จดัวาง 
 

เน่ืองดว้ยเหตุผลของการลดจ านวนชั้นวางอนัก่อใหเ้กิดความยาวท่ีจดัวาง
คงเหลือลดต ่าลงอนัเป็นเหตุใหส้ัดส่วนความยาวท่ีจดัวางเพิ่มข้ึนโดยหลงัการปรับปรุงจะมีการใช้
พื้นท่ีจดัวางทั้งหมดประมาณ 60 % ของพื้นท่ีจดัวางแบบชั้นวางทั้งหมด ซ่ึงเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพของการใชพ้ื้นท่ีจดัวางไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากข้ึน 

3)  ดา้นระยะทางในการจ่ายพสัดุ  
ตวัวดัผลท่ีส าคญัส าหรับใชใ้นการวเิคราะห์พิจารณาถึงประสิทธิภาพของการจดั

วางคือ ระยะทางในการจ่ายพสัดุซ่ึงประกอบดว้ยระยะทางเดิน และระยะทางหยบิ โดยจากการ
เปรียบเทียบพบวา่ ในการปรับปรุงการจดัวางนั้น สามารถลดระยะทางการจ่ายพสัดุได ้4, 365.09 
เมตรต่อเดือน โดยคิดเป็น 24.58% อนัหมายถึงพนกังานผูค้วบคุมพสัดุจะใชร้ะยะทางการปฏิบติังาน
ลดลงตามการเปรียบเทียบดงักล่าว 

 

56.25

60.42

54

55

56

57

58

59

60

61

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง

สัดส่วนการใช้พืน้ที่จัดวาง (%)DPU



 

108 

 
 

ภาพท่ี 7.4  แผนภูมิสรุปผลเปรียบเทียบดา้นระยะทางการจ่ายพสัดุ 
 

หากพิจารณาผลการปรับปรุงเปรียบเทียบเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้บ้ืองตน้พบวา่จาก
การปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุนั้น สามารถสร้างประสิทธิภาพในการลดระยะทางการ
ปฏิบติังานจ่ายพสัดุลงไดสู้งกวา่กวา่เป้าหมาย โดยในเบ้ืองตน้ไดก้ าหนดเป้าหมายในการลด
ระยะทางในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุต่อเดือนลง 10% และในการปรับปรุงจริงสามารถท าใหร้ะยะ
ทางการปฏิบติังานลดลงได ้24.58% สูงกวา่เป้าหมาย 14.58% ดงัแสดงในภาพท่ี 7.5 

 

 
 
ภาพท่ี 7.5  แผนภูมิสรุปผลระยะทางการปฏิบติังานจ่ายพสัดุต่อเดือนเปรียบเทียบเป้าหมาย  

15,454.82

10,998.49

-4,456.33

2,303.84 2,395.07
91.24

17,758.66

13,393.57

-4,365.09

-10,000.00

-5,000.00

0.00
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10,000.00

15,000.00
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

ระยะทางในการปฏบิัติงานจ่ายพัสดุ

ระยะทางเดินต่อเดือน (เมตร/เดือน)

ระยะทางหยิบต่อเดือน (เมตร/เดือน)

ระยะทางรวมต่อเดือน (เมตร/เดือน)

17,758.66 
15,982.79 

13,393.57 

-

5,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

20,000.00 

ก่อนปรับปรุง เป้าหมาย หลงัปรับปรุง

ระยะทางในการปฏิบตัิงานจ่ายพสัดุเปรียบเทยีบเป้าหมาย
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ในภาพรวมของระยะทางการจ่ายพสัดุนั้นพบวา่สามารถปรับปรุงการจดัวางท่ีมี
ผลต่อการลดภาระดา้นการเดินและหยบิพสัดุไดเ้ป็นอยา่งดี หากแต่วา่องคป์ระกอบของระยะ
ทางการจ่ายพสัดุนั้นประกอบดว้ยระยะทางเดินต่อเดือน และระยะทางหยบิต่อเดือน ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบสรุปผลไดคื้อ 

3.1)  ระยะทางเดินต่อเดือน  
จากภาพท่ี 7.4 จะพบวา่ ระยะทางเดินต่อเดือนลดลง 4,456.33 เมตร โดยมี

ผลจากการปรับลดและการปรับจุดติดตั้งชั้นวางเพื่อใหพ้สัดุทุกรายการท่ีตอ้งท าการจ่ายอยูใ่กล้
ศูนยก์ลางของการจ่ายพสัดุ (จุดพกัรวมพสัดุ) และพิจารณาถึงความถ่ีของจ านวนคร้ังในการเดินเพื่อ
จ่ายพสัดุแต่ละรายการโดยหากมีความถ่ีสูงจะน ามาจดัวางไวใ้กลก้วา่พสัดุท่ีมีความถ่ีของจ านวนคร้ัง
ในการเดินเพื่อจ่ายต ่า  โดยเง่ือนไขในการก าหนดการจดัวางเพื่อลดระยะทางเดินของชั้นวางตาม
ความถ่ีของการเบิกนั้นจะสามารถส่งผลใหเ้กิดการระยะทางการเดินไดเ้ป็นอยา่งมาก  

3.2)  ระยะทางหยบิต่อเดือน  
ในดา้นของระยะทางหยบิต่อเดือน  จากการเปรียบเทียบนั้นเพิ่มข้ึน 91.2 3 

เมตร โดยเม่ือวเิคราะห์หาสาเหตุพบวา่เกิดจากผลกระทบจากการลดจ านวนชั้นวางท่ีท าใหต้อ้งยา้ย
จุดวางของพสัดุท่ีอยูใ่นชั้นวางเดินท่ีถูกปรับลดมาท าการจดัวางในรูปแบบใหม่ ซ่ึงท าใหอ้าจถูก
ก าหนดล าดบัความส าคญัในชั้นวางนั้น ๆ ไวน้อ้ยกวา่พสัดุรายการอ่ืน ๆ ท าใหเ้กิดระยะหยบิท่ีเพิ่ม
ขั้นแต่มีระยะเดินท่ีลดลง ตามตวัอยา่งในตารางท่ี 7.2 

 
ตารางท่ี 7.2  ตวัอยา่งการยา้ยจุดจดัวางท่ีมีผลต่อระยะทางการจ่ายพสัดุ 
 

รายการ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

1) การจดัวาง ชั้นวาง 1 ห้ิงวาง 2 ชั้นวาง 5 ห้ิงวาง 4 ยา้ยจุดจดัวาง 
2) ระยะทางเดิน (เมตร) 11 4 - 7 
3) ระยะทางหยบิ (เมตร) 0.8 2.0 1.4 
4) ระยะทางปฏิบติังานรวม 11.8 4.2 - 7.4 

 
จากการสรุปผลเปรียบเทียบดา้นระยะทางการจ่ายพสัดุต่อเดือนท่ีลดลงนั้น

สามารถน ามาพิจารณาสรุปผลดา้นสัดส่วนระหวา่งระยะทางเดินและระยะทางหยบิไดโ้ดย
เปรียบเทียบตามภาพท่ี 7.6 ในดา้นสัดส่วนระหวา่งระยะทางเดินและระยะทางหยบิท่ีเปล่ียนแปลง
จากการปรับปรุง โดยก่อนปรับปรุงระยะทางเดินจะมีสัดส่วนเป็น 87.03% และระยะทางหยบิเป็น 
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12.97% แต่เม่ือไดท้  าการปรับปรุงการจดัวางแลว้สัดส่วนของระยะทางในการจ่ายพสัดุมีการ
เปล่ียนแปลงโดยมีการใชร้ะยะทางเดินท่ีมีสัดส่วนนอ้ยลงและเกิดสัดส่วนของระยะทางหยบิเพิ่มข้ึน 
โดยหลงัปรับปรุงระยะทางเดินจะมีสัดส่วนเป็น 82.12% และระยะทางหยบิเป็น 17.88% 

 

 
 
ภาพท่ี 7.6  แผนภูมิสรุปผลเปรียบเทียบดา้นระยะทางเดินและระยะทางหยบิ 

 
สาเหตุของสัดส่วนระยะทางท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปดงักล่าวจะเกิดเน่ืองจากการลด

จ านวนชั้นวางท าใหร้ะยะทางเดินลดลงในขณะท่ีการจดัวางในห้ิงจดัวางท่ีมีผลต่อระยะทางหยบินั้น
ถูกเปล่ียนแปลงดว้ยการจ ากดัของการลดจ านวนห้ิงวางท่ีระยะหยบิใกลท่ี้สุดจึงท าใหต้อ้งจดัวาง
พสัดุใหม่ในห้ิงวางท่ีคงเหลือ 

 
  7.1.2  สรุปผลดา้นประสิทธิภาพของระบบ 

ในการปรับปรุงระบบควบคุมและจดัวางพสัดุ ในส่วนรับผดิชอบของคลงัพสัดุ
หลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครนั้น ไดด้ าเนินการโดยใชร้ะบบสารสนเทศจากขอ้มูลระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ารเป็นหวัใจหลกัในขอ้มูลส าหรับปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุ ซ่ึงส่งผล
ใหส้ามารถใชร้ะบบบริหารทรัพยากรองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดว้ยการใชก้ารไหลของ
สารสนเทศขององคก์รท่ีมีอยูม่าท าการประมวลผลหากลไกการเคล่ือนท่ีของพสัดุจากองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัซ่ึงประกอบไปดว้ย ระยะทางในการเดินไปยงัจุดหยบิพสัดุ และระยะทางในการหยบิพสัดุ 
ดว้ยการวเิคราะห์ถึงการไหลของวสัดุ จากการเปรียบเทียบความถ่ีและปริมาณของการจ่ายกบัล าดบั
ความใกลข้องชั้นจดัวางและห้ิงจดัวาง เพื่อประมวลผลเป็นสารสนเทศในการบริหารการจดัวาง 
(Shelf Management) ส่งผลใหส้ามารถสร้างระบบการจดัวางท่ีก่อใหเ้กิดผลตอบแทนในดา้น
ตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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องคป์ระกอบอนัจ าเป็นในการพฒันาคือ การปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางท่ี
สามารถตอบสนองต่อการปฏิบติังานประจ าวนัใหส้ามารถด าเนินปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและราบร่ืน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของผูบ้ริหารและพนกังานในสังกดัของคลงัพสัดุ
หลกัท่ีมุ่งต่อการพฒันาศกัยภาพของการจดัวางพสัดุจึงเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัมุ่งท่ีจะศึกษาถึงความ
ตอ้งการดงักล่าวในดา้นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงในปฏิบติังานปัจจุบนัส าหรับ
ตอบสนองความตอ้งการใหบ้รรลุผลภายใตข้อบเขตของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รอยา่งจ ากดั ทั้งใน
ดา้นแรงงาน อุปกรณ์ และเวลาปฏิบติังาน ใหส้ามารถด าเนินการอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงั
ตอบสนองต่อประสิทธิภาพในดา้นรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองคก์รเพื่อใหเ้รียนรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัองคก์รในระบบการจดัวางพสัดุท่ีไดพ้ฒันาข้ึน  

ในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุในความรับผดิชอบของคลงัพสัดุ
หลกัการไฟฟ้าส่วนสมุทรสาครนั้น จึงนบัไดว้า่เป็นแนวทางจดัการโลจิสติกส์ ( Logistic 
Management) ขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ จากการตอบสนองในการบริหารการไหลของขอ้มูล
และสารสนเทศใหส้ามารถขบัเคล่ือนต่อการไหลของวสัดุ เพื่อใชป้ระกอบการปฏิบติังานในดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการบริหารการจดัวางพสัดุของคลงัพสัดุหลกัการไฟฟ้าสมุทรสาครไดเ้ป็น
อยา่งดี รวมถึงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีไดท้  าการปรับปรุงยงัเป็นส่วนสนบัสนุนในดา้นการ
ใชก้ารไหลของโลจิสติกส์ ส าหรับตดัสินใจและวางกลยทุธ์องคก์รของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 7.1.3  สรุปผลดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติังาน 
จากการวเิคราะห์ระบบการจดัวางในขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบซ่ึงไดก้ าหนด

กิจกรรมท่ีเป็นเป้าหมายส าหรับแกปั้ญหา โดยพบวา่ขั้นตอนของการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวางนั้น เป็น
ขั้นตอนท่ีมีการใชร้ะยะเวลาและระยะทางในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุมากท่ีสุด  ดงันั้นหลงัจากท่ีได้
ท าการปรับปรุงระบบการจดัวางใหม่ สามารถวเิคราะห์ขั้นตอนการจ่ายพสัดุเพื่อเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 7.3  แผนภูมิการไหลของงานแสดงขั้นตอนยอ่ยในการเบิกจ่ายจากชั้นวางหลงัปรับปรุง 
 
ขั้นตอน ระยะทาง 

(เมตร) 
เวลา สญัลกัษณ์ ค าอธิบายกระบวนการ 

1 - 00:00:30  รับใบเบิก 
2 - 00:01:00  ตรวจสอบความเหมาะสมในการเบิก 
3 - 00:00:30  อนุมติัใบเบิก 
4 6 00:00:20  ส่งใบเบิกสู่การตดัจ่าย 
5 - 00:07:30  ท าการตดัจ่ายในบญัชีบนระบบ ERP 
6 - 00:02:00  ตรวจสอบรายการจ่าย 
7 - 00:03:00  ท าการออกใบสรุปจ่าย 
8 8 00:00:30  ส่งใบสรุปจ่ายเพ่ือจ่ายพสัดุ 
9 102 00:11:30  ท าการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวาง 
10 - 00:01:30  ผูเ้บิกพสัดุตรวจสอบจ านวนและคุณภาพพสัดุ 
11 - 00:09:00  ผูเ้บิกลงนามรับพสัดุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
12 10 00:10:30  ผูเ้บิกรวมขนถ่ายพสัดุไปยงัยานพาหนะขนส่ง 
รวม 126 00:47:50  6    4     2     -    -  

ค าอธิบายสญัลกัษณ์    ปฏิบติัการ            ขนส่ง            ตรวจสอบ            หยดุรอ            จดัเก็บ        

 
โดยเม่ือไดท้  าการจดัเก็บขอ้มูลดา้นระยะทางและเวลาในการปฏิบติังานหยบิจ่าย

พสัดุดว้ยการจบัเวลาการปฏิบติังานในการจ่ายพสัดุแต่ละคร้ังเพื่อหาค่าเฉล่ียรวมถึงขั้นตอนท่ีส าคญั
ทั้งหมดในการจ่ายพสัดุพบวา่ ในท าการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางนั้น ไม่ไดมี้ผลต่อการลด
ขั้นตอนการปฏิบติังานใด ๆ  (เปรียบเทียบกบัตารางท่ี 4.5) แต่จากการตรวจสอบพบวา่ ในขั้นตอน
ของการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวาง (ขั้นตอนท่ี 9) ระยะทางและเวลาการปฏิบติังานไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1)  การเปล่ียนแปลงดา้นระยะทางการปฏิบติังาน  
จากการปรับปรุงระบบการจดัวางพบวา่ ในขั้นตอนของการหยบิพสัดุจากท่ี

จดัวางนั้นระยะทางในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุจากชั้นวางจากการเบิกพสัดุแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย ได้
เปล่ียนแปลงโดยลดลง 44 เมตร ซ่ึงลดลงจาก 146 เมตร ลงเหลือ 102 เมตร  
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ภาพท่ี 7.7  แผนภูมิสรุปผลเปรียบเทียบดา้นระยะทางในขั้นตอนท าการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวาง  

 
2)  การเปล่ียนแปลงดา้นเวลาการปฏิบติังาน 

ในดา้นของเวลาการปฏิบติังานของขั้นตอนของการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวางนั้น
ระยะทางในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียซ่ึงเดิมซ่ึงเดิมใชเ้วลาทั้งส้ิน 16 นาที โดย
หลงัจากไดมี้การปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางสามารถลดเวลาลง 4 นาที 30 วนิาที (4.5 นาที) 
ซ่ึงหมายถึงจะใชเ้วลาในการจ่ายพสัดุจากชั้นวางแต่ละคร้ังเพียง 11 นาที 30 วนิาที (11.5 นาที) 

 

 
 
ภาพท่ี 7.8  แผนภูมิสรุปผลเปรียบเทียบดา้นเวลาในขั้นตอนท าการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวาง  
 

จากการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะทาง และเวลาในการปฏิบติังานจ่ายพสัดุจาก
ชั้นวางท าใหท้ราบถึงผลของการพฒันาปรับปรุงโดยสามารถสรุปไดว้า่สามารถลดเวลาและ
ระยะทางในขั้นตอนของการหยบิพสัดุจากท่ีจดัวางซ่ึงสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพในดา้นการใช้
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บุคลากรท่ีมีอยูจ่  ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัทั้งในดา้นของ
ความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการจ่ายพสัดุจากชั้นวาง พร้อมยงัสามารถพฒันา
โปรแกรมในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุใหส้ามารถจ่ายพสัดุจากชั้นวางไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
7.2  ข้อจ ากดัของระบบ 

ในดา้นขอ้จ ากดัของระบบจะสามารถแบ่งขอ้จ ากดัออกไดเ้ป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากระบบ
ในการประมวลผลการจดัวาง และขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากรูปแบบการปฏิบติังาน โดยสามารถอธิบายได้
ดงัน้ี 

7.2.1  ขอ้จ ากดัจากระบบ 
เน่ืองดว้ยการปรับปรุงระบบการจดัวางพสัดุจะตอ้งด าเนินดว้ยการใชว้ธีิการจดั

วางตามเง่ือนไขการปฏิบติังานเบิกจ่ายในคลงัพสัดุหลกัสมุทรสาคร โดยจะตอ้งจดัวางพสัดุแต่ละ
กลุ่มท่ีมีขนาดใกลเ้คียงไวด้ว้ยกนั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความไม่ยดืหยุน่ในการจดัวาง อนัจะเกิดพื้นท่ีจดั
วางคงเหลือในระดบัห้ิงวาง เป็นผลท าใหห้ลงัจากท าการก าหนดจุดจดัวางจะมีพื้นท่ีจดัวางคงเหลือ
บางส่วน 

7.2.2  ขอ้จ ากดัจากรูปแบบการปฏิบติังาน 
ในการติดตั้งและใชง้านระบบควบคุมการจดัวางพสัดุท่ีไดพ้ฒันาข้ึนนั้น ยงัมี

ขอ้จ ากดัในส่วนของผูใ้ชร้ะบบท่ีตอ้งปรับสภาวะในการท างานดว้ยการเรียนรู้ส าหรับการใชร้ะบบ
ใหม่ จึงท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่อใชง้านในสภาวะปัจจุบนัในดา้นของการใชเ้วลาในการ
ท างานท่ีเพิ่มข้ึนจากการบนัทึกขอ้มูลการด าเนินงานต่าง ๆ  ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ปัญหาและอุปสรรค
จะลดลงในอนาคต ดว้ยการเพิ่มข้ึนของความช านาญในการใชร้ะบบใหม่ จากการมุ่งใชง้านอยา่ง
จริงจงัดว้ยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบใหม่ในการรวบรวมรายงานท่ีตอ้งด าเนินการในแต่ละ
เดือนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 
7.3  ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อ 

 ในการพฒันาระบบท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการก าหนดขอบเขตของการพฒันาท่ีใชใ้นคลงั
พสัดุหลกัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสมุทรสาครเท่านั้น ซ่ึงเป้าหมายในการพฒันาต่อไปคือการ
ขยายผลติดตั้งใชง้านระบบท่ีไดท้  าการพฒันาข้ึนในคลงัพสัดุหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
สาขาอ่ืน ๆ ทั้ง 39 คลงัหลกั เพื่อสร้างแนวทางในการด าเนินงานอนัเป็นรูปแบบของการพฒันา
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ในทางเดียวกนัท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพของการบริหารดา้นทรัพยากรของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากนั้นในการปรับปรุงระบบควบคุมการจดัวางพสัดุยงัสามารถใชเ้ป็นตวัแบบใน
การสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการจดัวางส าหรับรองรับธุรกิจในรูปแบบอ่ืน ๆ และองคก์รอ่ืน ๆ ท่ี
มีการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัวางสินคา้คงคลงั เพื่อเป้าหมายในการตอบสนองต่อการลด
ตน้ทุนโลจิสติกส์จากการปฏิบติังานจ่ายสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ DPU
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