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บ ท คั ด ย่ อ

ปััจจุุบััน อุุตสาหกรรมไทยก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคอุุตสาหกรรม 4.0 ทำำ�ให้้การบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า
ที่่�ถืือได้้ว่่าเป็็นส่่วนสำำ�คััญในธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์มีีแนวโน้้มปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคเทคโนโลยีีมากยิ่่�งขึ้้�น
การคำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิภาพของการจััดเก็็บสิินค้้าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ควรพิิจารณา งานวิิจััยนี้้�
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึกึ ษาปััจจััยที่่ส่่� งผลต่่อการตััดสิินใจในการเลืือกระบบชั้้น� วางสิินค้้าอััตโนมััติิ
โดยเน้้นที่่�ระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ (AS/RS) ในรููปแบบ Unit Load เพื่่�อเป็็น
คำำ�สำำ�คััญ :
ทางเลืือกให้้ผู้้�ที่่�สนใจหรืือต้้องการปรัับเปลี่่�ยนการจััดเก็็บสิินค้้าภายในคลัังให้้มีีประสิิทธิิภาพ
คลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ /
มากยิ่่�งขึ้้�นด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ โดยได้้ทำำ�การศึึกษาและรวบรวมปััจจััยจากงานวิิจััยต่่างๆ
ระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ พร้้อมทั้้�งวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านคลัังสิินค้้าด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น
(AS/RS) /
พบว่่า สามารถจำำ�แนกมิิติิการพิิจารณาได้้เป็็น 3 มิิติิ รวม 18 ปััจจััย ได้้แก่่ มิิติิด้้านการลงทุุน
การวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น (AHP)
3 ปััจจััย มิิติิด้้านการบริิหารจััดการ 9 ปััจจััย และมิิติิด้้านการดำำ�เนิินการ 6 ปััจจััย ปััจจััยที่่�
ส่่งผลต่่อการพิิจารณาเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่
ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการติิดตั้้�ง ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานต่่อหนึ่่�งหน่่วยเวลา และความรวดเร็็วในการ
นำำ�สิินค้้าเข้้าและออกจากการจััดเก็็บ
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Abstract

Thai industry has now been entering the 4th industrial revolution, resulting in the
logistics management, which is an important part of the logistics business, being
adapted as well to the new technological era. Storage efficiency indeed requires
careful consideration. The present aimed to study of the factors that affect the
selection of an automated storage and retrieval system in the form of unit load,
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with the intention of providing alternatives to those interested in warehouse
Modern Warehouse /
transformation and efficiency enhancement via the use of modern technology.
Automated Storage and Retrieval The study gathered all factors from the literature and analyzed data from
System (AS/RS) /
warehousing experts using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique to arrive at
Analytic Hierarchy Process (AHP) the weight of each influencing factor. The findings can be divided into 3 dimensions
with 18 factors, including the investment dimension, the management dimension,
and the operation dimension, within which containing 3, 9 and 6 factors, respectively.
The top three factors affecting the Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)
selection were noted to be the installation cost, the throughput rate and the
minimum time for storage and shipment.
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1. บทนำำ�

ในอดีีตคลัังสิินค้้าเป็็นเพีียงสถานที่่เ� พื่่�อใช้้ในการจััดเก็็บวัตั ถุุดิบิ
และสิินค้้าเพื่่�อรอกระบวนการถััดไปเท่่านั้้�น แต่่ในปััจจุุบัันการ
ประกอบธุุรกิิจในยุุคโลกาภิิวััฒน์์ทำำ�ให้้บทบาทและหน้้าที่่�ของ
คลัังสิินค้้าเปลี่่�ยนแปลงไป [1-2] การดำำ�เนิินการหลายอย่่างถููก
ผนวกรวมเข้้ากัับการปฏิิบัติั งิ านภายในคลัังสิินค้้ามากยิ่่ง� ขึ้้น� อาทิิ
กระบวนการตรวจสอบสิินค้้าก่่อนการจััดเก็็บ ระบบการบริิหาร
พื้้�นที่่�ภายในคลัังสิินค้้า การกระจายสิินค้้าให้้ตรงตามความ
ต้้องการของลููกค้้า รวมไปถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับสิินค้้าการ
ดำำ�เนิินการเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้การประกอบธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
และตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี ไม่่ว่่าจะ
เป็็นในส่่วนของความถููกต้้อง ความรวดเร็็ว และความปลอดภััย
ของสิินค้้า ซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน
เพื่่�อให้้กิิจกรรมที่่�ถููกผนวกเข้้ามาหลายกิิจกรรมเป็็นไปอย่่าง
ราบรื่่�น ในปััจจุุบัันได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีอััตโนมััติิเข้้ามาช่่วย
ในการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจที่่�มองเห็็นถึึงโอกาสในการพััฒนาศัักยภาพ การดำำ�เนิินการ
ภายในคลัังสิินค้้าให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด อย่่างไรก็็ตามกิิจกรรม
เหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลโดยตรงต่่อต้้นทุุนของสิินค้้าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�ง
ผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาอย่่างรอบคอบเนื่่�องจาก
การออกแบบวิิธีีการจััดเก็็บสิินค้้าถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการภายในคลัังสิินค้้า ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความต้้องการของผู้้�ประกอบการและลัักษณะทางกายภาพของ
สิินค้้าที่่�ต้อ้ งการจััดเก็็บพร้้อมทั้้�งข้้อจำำ�กัดั ทางด้้านพื้้�นที่่� เนื่่อ� งจาก
เป็็นการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานทางกายภาพ ปััจจััยที่่�
ใช้้ในการตััดสิินใจออกแบบหรืือติิดตั้้ง� โดยส่่วนใหญ่่ อาจพิิจารณา
เพีียงมิิติทิ างด้้านค่่าใช้้จ่่ายหรืือระยะเวลาในการดำำ�เนิินการเท่่านั้้น�
[3] ซึ่่�งการตััดสิินใจด้้วยเหตุุผลเชิิงปริิมาณดัังกล่่าวอาจส่่งผล
กระทบต่่อการดำำ�เนิินการในระยะยาว เพราะการออกแบบวิิธีี
การจััดเก็็บสามารถตััดสิินใจดำำ�เนิินการได้้เพีียงครั้้ง� เดีียวในตอน
เริ่่�มต้้นเท่่านั้้�น
ในปััจจุุบันั มีีการนำำ�เทคโนโลยีีอัตั โนมััติเิ ข้้ามาช่่วยในกิิจกรรม
ภายในคลัังสิินค้้ามากยิ่่ง� ขึ้้น� อาทิิ ระบบบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า
(Warehouse Management System, WMS) ระบบการ
รัับ-จ่่ายสิินค้้าด้้วยรหััสแท่่งหรืือ RFID รวมไปถึึงระบบจััดเก็็บ
และเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ (Automated Storage and
Retrieval System, AS/RS) ที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ในอุุตสาหกรรม
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ขนาดใหญ่่ของประเทศไทยจำำ�นวนมาก แต่่ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�มีี
ความเฉพาะเจาะจงสููง ทำำ�ให้้ระบบทั้้�งหมดยัังคงต้้องพึ่่�งพา
เทคโนโลยีีจากต่่างประเทศซึ่่ง� มีีราคาสููง [4] ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
ไทยหรืือผู้้�ที่่�สนใจจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาให้้รอบคอบถึึงการใช้้งาน
ข้้อดีี-ข้้อเสีีย และผลกระทบต่่างๆ ที่่�ตามมาด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว
จึึงเป็็นที่่�มาในการตััดสิินใจศึึกษาปััจจััยต่่างๆ ที่่�ควรพิิจารณา
ในการเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าอััตโนมััติิสำำ�หรัับคลัังสิินค้้า
สมััยใหม่่โดยพิิจารณาในหลากหลายมิิติิ เพื่่�อให้้เหมาะสมต่่อการ
ดำำ�เนิินงานและประสิิทธิิภาพสููงสุุด ในการพิิจารณาคำำ�นึึงถึึงความ
เหมาะสมในการใช้้งานระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
ภายใต้้ปััจจััยและข้้อจำำ�กััดต่่างๆ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์จาก
การใช้้งานระบบการจััดเก็็บอัตั โนมััติดัิ งั กล่่าวในเชิิงคุุณภาพและ
เชิิงปริิมาณสููงสุุด
ในการพิิจารณาคััดเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าในปััจจุุบััน
อาศััยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลาเข้้ามา
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานนั้้�น จะต้้องพิิจารณาปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ เนื่่�องจากเมื่่�อบริิบทของการทำำ�งาน
เปลี่่�ยนแปลงไป ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานก็็จะเปลี่่�ยนแปลง
ไปด้้วยเช่่นกััน [5] สำำ�หรัับบริิบทการดำำ�เนิินงานของคลัังสิินค้้า
ในประเทศไทยได้้มีีการวางกรอบแนวความคิิดในการพิิจารณา
คััดเลืือกอุุปกรณ์์เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพในคลัังสิินค้้า
สามารถจำำ�แนกออกเป็็น 5 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติด้ิ ้านเวลา (Time) มิิติิ
ด้้านคุุณภาพ (Quality) มิิติิด้้านการลงทุุน (Investment) มิิติิ
ด้้านผลิิตภาพ (Productivity) และมิิติิด้้านเทคโนโลยีี (Technology) [6] ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�บริิหารจะต้้องให้้ความสำำ�คััญ โดย
ทำำ�การพิิจารณาบนพื้้�นฐานของความรู้้�และความเข้้าใจในบริิบท
ของคลัังสิินค้้าด้้วย หรืือในต่่างประเทศมีีการพิิจารณามิิติิการ
คััดเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าเพื่่�อใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในคลััง
สิินค้้าโดยวิิธีีการสร้้างแผนภููมิิวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น และ
จำำ�แนกปััจจััยออกเป็็น 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติด้ิ า้ นคุุณลัักษณะของวััสดุุ
(Material) มิิติิด้้านการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้า (Move) และมิิติิด้้าน
วิิธีีการดำำ�เนิินการ (Method)
ในการตััดสิินใจภายใต้้ปััจจััยที่่�มีีความแตกต่่างกัันทั้้�งในเชิิง
คุุณภาพและเชิิงปริิมาณนั้้�น อาจจะถููกต้้องหรืือมีีความเหมาะสม
แตกต่่างกัันออกไป ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพปััญหาและวิิธีีการเลืือก
เครื่่�องมืือในการตััดสิินใจ กระบวนการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น
(Analytic Hierarchy Process, AHP) [5] เป็็นวิิธีกี ารที่่�สามารถ
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ใช้้วิิเคราะห์์เพื่่�อหาทางเลืือกที่่�เหมาะสมที่่�สุุดภายใต้้ปััจจััยที่่�
กำำ�หนด ซึ่่�งมีีวิิธีีการวิิเคราะห์์เลีียนแบบพฤติิกรรมของมนุุษย์์
โดยขั้้� น แรกจะทำำ� การกำำ� หนดเป้้ า หมายหรืื อ จุุ ด ประสงค์์
หลัังจากนั้้�นจะทำำ�การกำำ�หนดปััจจััยหลััก ปััจจััยย่่อย และ
ทางเลืือกที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพิิจารณา โดยทำำ�การวิิเคราะห์์ผล
จากการเปรีียบเทีียบความสำำ�คััญของปััจจััยทีีละคู่่� และทดสอบ
ค่่าความสมเหตุุสมผลของข้้อมููลที่่�ได้้ทำ�ำ การพิิจารณา ว่่ามีีความ
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายหรืือไม่่ [7] ซึ่�ง่ ถืือว่่าเป็็นจุุดเด่่นของการ
วิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้น� ผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
ทัันทีีและง่่ายต่่อการทำำ�ความเข้้าใจ
งานวิิจััยนี้้�ศึึกษาปััจจััยที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจเลืือกอุุปกรณ์์
จััดเก็็บสิินค้้าอััตโนมััติิสำำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ โดยเน้้นการ
จััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ สำำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่
ซึ่่�งเป็็นการจััดเก็็บสิินค้้าทั่่�วไป หรืือสิินค้้าประเภท FMCG (Fast
Moving Consumer Goods) ซึ่ง่� มีีการจััดเก็็บในรููปแบบพาเลท
(Pallet) ประเภท Unit Load และพิิจารณาเฉพาะกระบวนการ
รัับสิินค้้าเข้้าและส่่งสิินค้้าออก จากระบบเท่่านั้้�น ไม่่พิิจารณา
ในส่่วนของระบบเชื่่�อมโยงข้้อมููลเข้้ากัับการบริิหารจััดการ
คลัังสิินค้้าภายใน

2. ทฤษฎีีและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1 การวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น
			 การวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�นเป็็นเทคนิิคที่่�ใช้้ในการหา

คำำ�ตอบหรืือตััดสิินใจเลืือกตััวเลืือกที่่�เหมาะสมจากหลายปััจจััย
ซึ่่�งเทคนิิคนี้้�พััฒนาขึ้้�นโดย Thomas L. Saaty ในช่่วงปลาย
ทศวรรษ 1970 เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับคณะผู้้�บริิหารในการ
ตััดสิินใจร่่วมกัันและหาทางเลืือกที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อาทิิ
การตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับการเลืือกสถานที่่�ตั้้ง� ในการประกอบกิิจการ
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางการตลาด [5] ในภาพรวมการวิิเคราะห์์
ตามลำำ�ดัับขั้้�นแบ่่งเป็็น 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ (1) การกำำ�หนดวััตถุุ
ประสงค์์หรืือเป้้าหมายที่่�ต้้องการ (Goal) (2) การกำำ�หนดปััจจััย
ที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับการพิิจารณา (Criteria) และปััจจััยย่่อย (Sub-Criteria)
หากต้้องการพิิจารณาเพิ่่�มเติิม และ (3) การกำำ�หนดตััวเลืือก
ในการพิิจารณา (Alternative) [8] และทำำ�การเลืือกตััวเลืือกที่่�
เหมาะสมที่่�สุุด [9] อาศััยการประเมิินค่่าน้ำำ��หนัักความสำำ�คััญ
ของแต่่ละปััจจััยโดยใช้้วิิธีีการจัับคู่เ่� ปรีียบเทีียบความสำำ�คัญั ของ
แต่่ละปััจจััย (Pairwise Comparison) รวมทั้้�งผลลััพธ์์ที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นด้้วย จากการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
หรืือผู้้�มีีประสบการณ์์ โครงสร้้างกระบวนการวิิเคราะห์์ตาม
ลำำ�ดัับขั้้�น แสดงได้้ดัังรููปที่่� 1

รููปที่่� 1 โครงสร้้างกระบวนการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดับขั้้
ั �น [8]
ในขั้้�นตอนการหาลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััจจััยต่่างๆ นั้้�น ต่่างๆ ออกเป็็นคู่่�ๆ ภายใต้้เกณฑ์์การพิิจารณาแต่่ละเกณฑ์์ ซึ่่�ง
เราใช้้กระบวนการทางคณิิตศาสตร์์ ในการเปรีียบเทีียบปััจจััย ก็็คืือ การคำำ�นวณตารางเมทริิกซ์์ที่่�ไล่่ลำำ�ดัับการพิิจารณาจาก
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ลำำ�ดัับขั้้�นสููงสุุดไปยัังลำำ�ดัับขั้้�นสุุดท้้ายทีีละขั้้�นตามลำำ�ดัับ พร้้อม คะแนนตามระดัับความเหมาะสมจำำ�นวน 9 ระดัับความสำำ�คััญ
ทั้้�งสามารถวิิเคราะห์์ถึึงความอ่่อนไหวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้ [10] ดัังตารางที่่� 1
อีีกด้้วย ในการพิิจารณาตััวเลืือกแต่่ละคู่่� จะมีีเกณฑ์์การให้้
ตารางที่่� 1 ระดัับความสำำ�คััญระหว่่างปััจจััย 2 ปััจจััย (Pair-wise Comparisons Scale) [10]

และสามารถเขีียนคำำ�นวณหาลำำ�ดัับความสำำ�คััญในรููปแบบ
สมการทางคณิิตศาสตร์์ได้้ดัังนี้้� กำำ�หนดให้้
C1,C2,C3,...C𝑛 แทนเกณฑ์์การตััดสิินใจ
A1,A2,A,...A𝑛 แทนปััจจััยหรืือองค์์ประกอบต่่างๆ ใน
ลำำ�ดัับชั้้�นที่่�จะทำำ�การเปรีียบเทีียบทีีละคู่่� C𝑖 กัับ A𝑖
	ดัังนั้้น� การคำำ�นวณหาลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั กระทำำ�ในรููปแบบของ
ตารางเมทริิกซ์์ขนาด 𝑛 × 𝑚 จะได้้นิิยามเมทริิกซ์์ A=[𝑎𝑖𝑗]
เกณฑ์์การตััดสิินใจ C1 		
A

=

1
1/𝑎12
1/𝑎1𝑛

⫶

1/𝑎1𝑛

C2 		
𝑎12
1
1/𝑎2𝑛

⫶

1/𝑎2𝑛

(𝑖=1,2,3,… ,𝑛)
ซึ่่�งพิิจารณาภายใต้้กฎเกณฑ์์ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ถ้้า 𝑎𝑖𝑗 = 𝛼 จะทำำ�ให้้ 𝑎𝑖𝑗 = 1 และ 𝛼 ≠ 0
𝛼
(2) ถ้้าปััจจััยลำำ�ดัับที่่� C𝑖 ถููกตััดสิินใจให้้มีีความสำำ�คััญ
เทีียบเท่่ากัับ C𝑗 จะทำำ�ให้้ค่่าของ 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖
เขีียนเป็็นตารางเมทริิกซ์์ A ได้้ดัังนี้้�
C3 		
𝑎13
𝑎23
1

⫶

𝑎3𝑛

�
�
�
�
�

C𝑛

ปััจจััย

⫶

⫶

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
𝑎3𝑛
1

A1
A2
A3
A5
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ขั้้�นตอนในการคำำ�นวณหาลำำ�ดัับความสำำ�คััญสามารถแบ่่งออก
เป็็น 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
1) ทำำ�การเปรีียบเทีียบค่่าน้ำำ��หนัักจากตารางที่่� 2 แล้้วนำำ�ค่่า
ที่่�ได้้ไปใส่่ในตารางเมทริิกซ์์ A
2) คำำ�นวณหาค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักในแต่่ละลำำ�ดัับขั้้�นของแผนภููมิิ
(Vector of Priorities i.e a Proper or Eigen Vector) คำำ�นวณ
หาค่่า Normalized Matrix ในแต่่ละแถว โดยค่่าที่่�ได้้จะแทน
ค่่าลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั ของแต่่ละปััจจััยในระดัับขั้้น� นั้้น� ๆ การหาค่่า

Normalized หาได้้จากนำำ�ค่่าที่่�ได้้จากข้้อที่่� 1) มาหารเฉลี่่�ยด้้วย
ความสำำ�คััญของแต่่ละแถวหลััก แล้้วจากนั้้�นนำำ�มาหาค่่าเฉลี่่�ย
จะได้้เกณฑ์์การตััดสิินใจ
3) ทำำ�การหาค่่าลำำ�ดับั ความสำำ�คััญในชั้้�นถััดมา โดยทำำ�ตาม
ข้้อ 1) และ 2) จากนั้้�นนำำ�ค่่าเกณฑ์์การตััดสิินใจที่่�ได้้คำำ�นวณ
แล้้วในลำำ�ดัับชั้้�นที่่�สููงกว่่ามาเป็็นตััวคููณค่่า Normalized ของ
ลำำ�ดัับที่่� 2 ทำำ�เช่่นนี้้�จนครบ โดยค่่าลำำ�ดัับความสำำ�คััญจากการ
เปรีียบเทีียบปััจจััยทีีละคู่่�จะอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 0.00-1.00

ตารางที่่� 2 ค่่า Random Consistency Index, RI ตามขนาดของตารางเมทริิกซ์์ [10]
N 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RI 0.0 0.0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.46 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59

จากการเปรีียบเทีียบและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััจจััย
ต่่างๆ ของผู้้�ประเมิิน บางครั้้�งอาจมีีความไม่่สมเหตุุสมผลของ
ข้้อมููลหรืือเกิิดการผิิดพลาดในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ ซึ่่�งมีี
โอกาสเกิิดขึ้้�นได้้เสมอ [9] ดัังนั้้�นจึึงต้้องทำำ�การตรวจสอบค่่า
ความสมเหตุุสมผลของข้้อมููล โดยการคำำ�นวณดัังต่่อไปนี้้�
1) คำำ�นวณหา
โดยการนำำ�ผลรวมของค่่าลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญของแต่่ละปััจจััยในแต่่ละแถวแนวตั้้�งมาคููณด้้วย
ผลรวมของค่่าเฉลี่่�ยในแถวแนวนอน ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จะเท่่ากัับ
จำำ�นวนปััจจััยทั้้�งหมดที่่�ถููกนำำ�มาเปรีียบเทีียบ ซึ่�ง่ ในกรณีีที่่�ปัจั จััย
มีีความสอดคล้้องกัันจะทำำ�ให้้ค่่า
2) คำำ�นวณหาค่่าดััชนีคี วามสอดคล้้อง (Consistency Index,
CI) จากสููตร
(1)
3) หาค่่าดััชนีคี วามสอดคล้้องเชิิงสุ่่ม� (Random Consistency
Index, RI) โดยค่่า RI จะขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดของตารางเมทริิกซ์์
4) คำำ�นวณหาค่่าความสมเหตุุสมผลของข้้อมููล (Consistency
Ratio, CR) ซึ่�ง่ เป็็นอััตราส่่วนเปรีียบเทีียบระหว่่างค่่าดััชนีีความ
สอดคล้้องและค่่าดััชนีีความสอดคล้้องเชิิงสุ่่�ม จากสููตร

					 CR 	คืือ ค่่าอััตราความสอดคล้้อง (Consistency
								Ratio, CR)
					 RI 	คืือ ค่่าดััชนีีค่่าสุ่่�มของความไม่่สมเหตุุสมผล
							 (Random Inconsistency Index, RI)
ซึ่่�งค่่าที่่�ได้้จากการคำำ�นวณความสมเหตุุสมผลของข้้อมููล
จะต้้องอยู่่�ที่่� CR<0.10 ถืือว่่ายอมรัับได้้ หาก CR>0.10 ถืือว่่า
ยอมรัับไม่่ได้้ ผู้้�วิิจััยจะต้้องทำำ�การวิิจััยใหม่่ ซึ่่�งสาเหตุุส่่วนใหญ่่
อาจเกิิดจากคุุณภาพของข้้อมููลมีีน้้อย การแก้้ไขปััญหาไม่่
สอดคล้้องกััน การเรีียงลำำ�ดัับและให้้ค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักไม่่มีีความ
สมดุุล ปััจจััยต่่างๆ ไม่่มีีความเชื่่�อมโยงกััน ทำำ�ให้้ผลที่่�ได้้ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ

2.2 งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 จากการสำำ�รวจงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษาปััจจััย

ที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจในการเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืน
สิินค้้าอััตโนมััติิสำำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่นั้้�น พบว่่ามีีงานวิิจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้� Baker และ Halim [11] ได้้ทำำ�การศึึกษาและ
สำำ�รวจการปรัับปรุงุ คลัังสิินค้้าให้้สามารถตอบสนองความต้้องการ
(2) ทางด้้านค่่าใช้้จ่่าย การให้้บริกิ าร และความยืืดหยุ่่น� ทางด้้านการ
โดยที่่�ค่่า CI คืือ ค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (Consistency ใช้้งาน โดยได้้ทำำ�การสำำ�รวจคลัังสิินค้้าที่่�ใช้้ระบบอััตโนมััติิระบบ
AS/RS และอุุปกรณ์์ขนถ่่ายวััสดุุอื่่�นๆ ที่่�ควบคุุมด้้วยระบบ
								Index, CI)
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คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับการจััดเก็็บสิินค้้าที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวเร็็ว
พบว่่าการเลืือกใช้้ระบบอััตโนมััติิส่่วนใหญ่่เพื่่�อรองรัับการ
ขยายตััวของการผลิิต ลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น และปรัับปรุุงการ
ให้้บริิการลููกค้้า จากการสำำ�รวจยัังพบว่่าปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบ
ในการเลืือกคลัังสิินค้้าอััตโนมััติิ ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงของการ
ผลิิต/กระบวนการ ความล้้มเหลวของเทคโนโลยีี ความยืืดหยุ่่�น
การลงทุุนสููง การตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ไม่่ดีี และ
นโยบายทางภาครััฐ และยัังพบอุุปสรรคเพิ่่�มเติิมระหว่่างการ
ดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ ระบบเทคโนโลยีี การติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์ การกระจาย
การทำำ�งาน การก่่อสร้้าง ผลกระทบเทคโนโลยีีใหม่่กัับพนัักงาน
ความล้้มเหลวในการปฏิิบัติั ิงาน อุุปกรณ์์ไม่่ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการ และเวลาที่่�สููญเสีียไป Chakraborty และ Banik [12]
ได้้นำำ�เสนอวิิธีกี ารคััดเลืือกอุุปกรณ์์ขนถ่่ายวััสดุุเพื่่�อใช้้งานในคลััง
สิินค้้าโดยวิิธีีการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น โดยนำำ�สมการการ
เคลื่่อ� นที่่�มาใช้้เป็็นปััจจััยในการพิิจารณา ได้้แก่่ Material, Move
และ Method ซึ่่ง� มีีรายละเอีียด Sub-criteria ทั้้�งหมด 11 ปััจจััย
และ Sub-subcriteria ทั้้�งหมด 6 ปััจจััย และได้้แบ่่งทางเลืือก
เป็็น 4 ทางเลืือก ได้้แก่่ Conveying system, Industrial trucks,
Cranes and hoists และ Auxiliary equipment ผู้้�วิิจััยได้้
ทำำ�การสำำ�รวจข้้อมููลผ่่านแบบสอบถามโดยส่่งให้้กัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางด้้านคลัังสิินค้้า แล้้วจึึงทำำ�การวิิเคราะห์์พร้้อมตรวจสอบความ
สอดคล้้องของข้้อมููลที่่�ได้้รับั [16-17] จากการศึึกษาพบว่่าปััจจััย
ที่่�ส่่งผลต่่อการคััดเลืือกอุุปกรณ์์ขนถ่่ายวััสดุุมากที่่�สุดุ ได้้แก่่ วััสดุุ
(Material) เนื่่อ� งจากเป็็นตััวกำำ�หนดเกณฑ์์ต่่างๆ ในการพิิจารณา
ถััดมาเป็็นในส่่วนของวิิธีกี าร (Method) ซึ่ง่� ขึ้้น� อยู่่กั� บั การบริิหาร
จััดการสิินค้้าคุุณลัักษณะของสิินค้้า รููปแบบของการเคลื่่อ� นย้้าย
และลำำ�ดับสุ
ั ดุ ท้้ายได้้แก่่เคลื่่อ� นย้้าย (Move) ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นกระบวน
การที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงภายในคลัังสิินค้้าที่่�จะต้้องพิิจารณาให้้เหมาะสม
ต่่อสภาพการใช้้งานจริิง จากการศึึกษาพบว่่าวิิธีีการที่่�ใช้้ในการ
หาปััจจััยเพื่่�อแก้้ไขปััญหา ผู้้�ศึึกษาจะต้้องทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้า
ปััจจััยที่่�สนใจในเบื้้�องต้้นจากงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง หลัังจากนั้้�น
ก็็นำำ�ปััจจััยดัังกล่่าวมาจััดทำำ�แบบสอบถามส่่งไปยัังผู้้�เชี่่�ยวชาญ
หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�การตรวจสอบก่่อนที่่�จะนำำ�แบบสอบถาม
นั้้�นไปทำำ�การสำำ�รวจข้้อมููล Tuzkaya และคณะ [13] ได้้ทำำ�การ
ศึึกษาวิิธีีการคััดเลืือกอุุปกรณ์์ขนถ่่ายวััสดุุ โดยใช้้การตััดสิินใจ
หลายเงื่่�อนไขแบบ Fuzzy ซึ่่�งถืือเป็็นเทคนิิคที่่�ได้้รับั ความนิิยม
เนื่่อ� งจากการวิิเคราะห์์ด้ว้ ยเทคนิิคนี้้มี� คี วามสอดคล้้องกัับตรรกะ

345

ความคิิดของมนุุษย์์และนอกจากนั้้น� ยัังช่่วยในการตััดสิินใจที่่�เกิิด
ความคลุุมเครืือโดยให้้ผลลััพธ์์ออกมาเป็็นระดัับของความถููกหรืือ
ผิิด ซึ่�ง่ เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในธรรมชาติิ โดยการวิิเคราะห์์จะ
ทำำ�การประเมิินค่่าน้ำำ��หนัักของทางเลืือกและปััจจััยที่่นำ� ำ�มาพิิจารณา
พร้้อมทั้้�งทดสอบความไวของผลลััพธ์์ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงน้ำำ��หนััก
ของเกณฑ์์การประเมิิน ซึ่่ง� ปััจจััยที่่�นำำ�มาพิิจารณาประกอบไปด้้วย
ปััจจััยทางด้้านการปฏิิบััติิงาน ปััจจััยทางด้้านเศรษฐศาสตร์์
ปััจจััยทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และปััจจััยทางด้้านกลยุุทธ์์ขององค์์กร
ซึ่่�งในการศึึกษาผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การออกแบบสำำ�รวจให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทำำ�การเปรีียบเทีียบความสำำ�คััญของแต่่ละปััจจััยในแต่่ละกลุ่่�ม
เพื่่�อทำำ�การคััดเลืือกปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการคััดเลืือกอุุปกรณ์์
จััดเก็็บสิินค้้ามากที่่�สุุด [15] ซึ่่�งพบว่่าค่่าน้ำำ��หนัักที่่�ได้้มีีความ
สอดคล้้องกััน ดัังนั้้�นปััจจััยที่่�ผ่่านการพิิจารณาแล้้วข้้างต้้น
สามารถนำำ�ไปใช้้ในการคััดเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าได้้

3.	วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจััย
3.1	การศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการคััดเลืือก
			อุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าอััตโนมััติิ
			 ในการศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกใช้้งาน

อุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าอััตโนมััติิ ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การศึึกษา รวบรวม
ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ ทฤษฎีี และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่โดยเน้้นไปที่่�การ
นำำ�เทคโนโลยีีอััตโนมััติิเข้้ามาช่่วยในการจััดเก็็บสิินค้้า รวมทั้้�ง
การศึึกษาแนวโน้้มและบริิบทในการจััดเก็็บสิินค้้าในรููปแบบ
ระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ โดยพิิจารณาปััจจััยที่่�
ส่่งผลในระยะยาวและครอบคลุุมการตััดสิินใจ จากการรวบรวม
ข้้อมููลพบว่่ามีีปัจั จััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเลืือกอุุปกรณ์์จัดั เก็็บสินิ ค้้า
อััตโนมััติิจำำ�นวน 4 มิิติิและ 33 ปััจจััยย่่อย โดยผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การ
ทดสอบความเที่่�ยงตรงของปััจจััยที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
การศึึกษา และหาค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (Index of ItemObjective Congruence, IOC) จากผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�มีี
ประสบการณ์์ด้้านคลัังสิินค้้า ผลการวิิเคราะห์์พบว่่าปััจจััยที่่�
เหมาะสมในการพิิจารณาคััดเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืน
สิินค้้าอััตโนมััติิ สามารถจำำ�แนกออกเป็็น 3 มิิติิ ได้้แก่่ (1) มิิติิ
ทางด้้านการลงทุุน (Investment) หมายถึึง การพิิจารณาด้้าน
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจากการลงทุุนดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ
ภายในคลัังสิินค้้า ซึ่ง่� ในการประกอบธุุรกิิจโดยส่่วนใหญ่่ ไม่่ว่่าจะ
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เป็็นธุุรกิิจขนาดเล็็กหรืือขนาดใหญ่่ สิ่่�งที่่�จะต้้องนำำ�มาพิิจารณา
เป็็นลำำ�ดัับแรกคืือต้้นทุุนต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการ
กำำ�หนดราคาของสิินค้้า และสามารถบอกถึึงความสามารถ
ในการประกอบกิิจการอีีกด้้วย (2) มิิติิทางด้้านการบริิหาร
จััดการ (Management) หมายถึึง การพิิจารณากระบวนการ
ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการกิิจกรรมภายในคลัังสิินค้้าทั้้�งหมด
อาทิิ การรัับ การจััดเก็็บ การเคลื่่�อนย้้าย การเตรีียมสิินค้้าเพื่่�อ
รองรัับกิิจกรรมขาย โดยเป้้าหมายหลัักในการบริิหารจััดการ
คลัังสิินค้้า คืือ เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบ คุ้้�มค่่า
กัับการลงทุุน การควบคุุณภาพของการเก็็บ/การหยิิบสิินค้้า
การป้้องกัันและลดการสููญเสีียของสิินค้้าจากการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อให้้ต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานต่ำำ��ที่่�สุุด แต่่ยัังคงใช้้ประโยชน์์จาก
พื้้�นที่่�ได้้สููงสุุด และ (3) มิิติทิ างด้้านการดำำ�เนิินการ (Operation)

หมายถึึง การพิิจารณากิิจกรรมต่่างๆ ภายในคลัังสิินค้้าที่่�ก่่อให้้
เกิิดประโยชน์์และประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานกิิจกรรมที่่�
เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการจััดเก็็บส่่วนใหญ่่เน้้นไปที่่�การจััดเก็็บ
สิินค้้าให้้สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการสููงสุุด โดยในแต่่ละ
มิิติิจะประกอบไปด้้วยปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังแสดงในตารางที่่� 3
ส่่วนปััจจััยที่่�ถููกตััดออกส่่วนใหญ่่เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับมิติิ ด้ิ า้ น
บุุคลากร อาทิิ จำำ�นวนบุุคลากร รููปแบบการทำำ�งานของบุุคลากร
การพัักผ่่อนของบุุคลากร ซึ่ง่� ผู้้�เชี่่ย� วชาญมองว่่าการคััดเลืือกระบบ
อััตโนมััติิมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นสำำ�คััญ
ดัังนั้้�นมิิติิด้้านบุุคลากรจึึงถููกตััดออกไป หลัังจากนั้้�นผู้้�วิจัิ ัยจึึงนำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้ไปใช้้เป็็นโครงสร้้างของแบบสอบถามเพื่่�อใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือในการสำำ�รวจข้้อมููลและวิิเคราะห์์ผลต่่อไป [14]

ตารางที่่� 3 มิิติิและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาคััดเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าแบบเรีียกคืืนวััสดุุอััตโนมััติิ
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3.2	การนำำ�กระบวนการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดับั ขั้้น� มาใช้้ 		 3) กำำ�หนดปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องภายใต้้มิติิ ที่่ิ ไ� ด้้ทำำ�การพิิจารณา
			 ในการพิิจารณาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ เพื่่�อใช้้ในการประเมิินปััจจััยที่่�มีีความเหมาะสม จากการเก็็บ
			 กระบวนการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในส่่วนนี้้�เป็็นการใช้้วิธีิ กี าร รวบรวมข้้อมููลและประมวลผล พบว่่าปััจจััยที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
วิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น เพื่่�อจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััจจััยที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืน
สิินค้้าอััตโนมััติิ ซึ่ง่� อาศััยการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากแบบสอบถาม
โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญและผู้้�ที่่มี� ปี ระสบการณ์์ทางด้้านคลัังสิินค้้าจำำ�นวน
15 ท่่าน โดยมีีขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์ผลดัังต่่อไปนี้้�
		 1) กำำ�หนดเป้้าหมายในการวิิเคราะห์์ เป้้าหมายในการ
ศึึกษาในครั้้ง� นี้้� คืือ การคััดเลืือกปััจจััยที่่�เหมาะสมต่่อการตััดสิินใจ
เลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิให้้เหมาะสมกัับ
คลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการพิิจารณาให้้กัับผู้้�ที่่�
สนใจใช้้งานระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ หรืือผู้้�ที่่�
กำำ�ลัังตััดสิินใจจััดสร้้างคลัังสิินค้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
		 2) กำำ�หนดมิิติที่่ิ �เกี่่�ยวข้้องกัับการเลืือกระบบจััดเก็็บและ
เรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ ซึ่่�งทำำ�การสำำ�รวจปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเลืือกใช้้งานอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าทั้้�งในคลัังสิินค้้าทั่่�วไปและ
คลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ ที่่�มีีการปรัับปรุุงให้้มีีเทคโนโลยีีอััตโนมััติิ
มากขึ้้น� รวมทั้้ง� ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ภายในคลัังสิินค้้า จากการพิิจารณาความสอดคล้้องของผู้้�
เชี่่ย� วชาญ หรืือผู้้�ที่่มี� ปี ระสบการณ์์ด้า้ นคลัังสิินค้้า สามารถกำำ�หนด
มิิติิในการพิิจารณาคััดเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าอััตโนมััติิได้้
3 มิิติิ ได้้แก่่ (1) มิิติิด้า้ นการลงทุุน (2) มิิติิด้า้ นการบริิหารจััดการ
และ (3) มิิติิด้้านการดำำ�เนิินงาน

กัับการตััดสิินใจเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าอััตโนมััติิสามารถ
จำำ�แนกตามมิิติิการพิิจารณาจำำ�นวน 18 ปััจจััย มีีรายละเอีียด
ดัังต่่อไปนี้้� (1) มิิติิด้้านการลงทุุน จำำ�นวน 3 ปััจจััย ได้้แก่่ ค่่า
ติิดตั้้�ง ค่่าดููแลรัักษา และค่่าดำำ�เนิินการ (2) มิิติิด้้านการบริิหาร
จััดการ จำำ�นวน 9 ปััจจััย ได้้แก่่ ความแม่่นยำำ� ประสิิทธิิภาพการ
ใช้้งานอุุปกรณ์์ การวางแผนและความต้้องการของบริิษัทั ความ
สามารถในการบริิหารจััดการสิินค้้าและวััสดุุ ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้้องการ ความปลอดภััยในการใช้้งาน ความ
ปลอดภััยของสิินค้้า ประสิิทธิิภาพในการใช้้งานพื้้�นที่่� และความ
สามารถในการจััดเก็็บสิินค้้า และ (3) มิิติิด้้านการดำำ�เนิินการ
จำำ�นวน 6 ปััจจััย ได้้แก่่ ความสามารถในการเข้้าถึึงสิินค้้า ความ
สามารถในการปรัับขนาดการจััดเก็็บสิินค้้า การบำำ�รุุงรัักษา
ความรวดเร็็วในการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า ระยะเวลาในการ
รอคอยสิินค้้า และประสิิทธิิภาพการทำำ�งานในหนึ่่�งหน่่วยเวลา
		 4) กำำ�หนดทางเลืือกของการวิิเคราะห์์ ในการศึกึ ษามีีการ
กำำ�หนดทางเลืือกในการวิิเคราะห์์ไว้้ 2 ทางเลืือกด้้วยกัันคืือ
ปััจจััยที่่�ทำำ�การพิิจารณามีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บ
และเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ และปััจจััยที่่�ทำำ�การพิิจารณาไม่่มีีผล
ต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
		 5) จััดทำำ�โครงสร้้างการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น จาก
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการในข้้อ 1)-4) โดยมีีรายละเอีียดดัังรููปที่่� 2

รููปที่่� 2 โครงสร้้างการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดับขั้้
ั �น
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4. ผลการวิิจััย

ภายหลัังจากการรวบรวมข้้อมููลทุุติิยภููมิิและงานวิิจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยต่่างๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการจััดการคลัังสิินค้้า และ
จััดทำำ�แบบสอบถามเพื่่�อใช้้ในการเก็็บข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ผู้้�วิิจััย
วิิเคราะห์์ผลด้้วยวิิธีีการทางสถิิติิและวิิธีีวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดผลการวิิจััยดัังต่่อไปนี้้�

4.1 ผลการสำำ�รวจปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ
			 เลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
			 ผู้้�วิิจัยั ทำำ�การสำำ�รวจปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือก
อุุปกรณ์์จากแบบสอบถาม โดยวิิธีกี ารประเมิินระดัับความสำำ�คัญั
ของปััจจััยที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลพร้้อมทั้้ง� สอบถาม
ปััจจััยเพิ่่�มเติิมที่่�อาจจะส่่งผลกระทบจากผู้้�เชี่่ย� วชาญในมิิติิต่่างๆ
และทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยวิิธีกี ารทางสถิิติิ คืือ การหาค่่าเฉลี่่ย�
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และความกว้้างอัันตรภาคชั้้�น พบว่่า
ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจในการเลืือกระบบชั้้�นวางสิินค้้าใน
ระดัับมากที่่�สุดุ ในมิิติด้ิ า้ นการลงทุุน ได้้แก่่ ค่่าดำำ�เนิินการ และค่่า
ค่่าติิดตั้้ง� ในมิิติิด้า้ นการบริิหารจััดการ ได้้แก่่ ด้้านความสามารถ
ในการบริิหารจััดการสิินค้้าและวััสดุุ ด้้านประสิิทธิิภาพในการ
ใช้้งานพื้้�นที่่� ด้้านประสิิทธิิภาพการใช้้งานอุุปกรณ์์ ด้้านความ

แม่่นยำำ� ด้้านความสามารถในการจััดเก็็บสินิ ค้้า ด้้านการวางแผน
และความต้้องการของบริิษััท และด้้านความสามารถในการ
ตอบสนองความต้้องการ และในมิิติิด้้านการดำำ�เนิินการ ได้้แก่่
ด้้านประสิิทธิิภาพการทำำ�งานในหนึ่่�งหน่่วยเวลา ด้้านความ
รวดเร็็วในการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า ด้้านความสามารถในการ
ปรัับขนาดการจััดเก็็บสิินค้้า และด้้านการบำำ�รุุงรัักษา และหาก
พิิจารณาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจในการเลืือกระบบชั้้น� วาง
สิินค้้าในระดัับมากในมิิติิด้้านการเงิิน ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการ
ดำำ�เนิินการ ในมิิติิด้้านการบริิหารจััดการ ได้้แก่่ ด้้านความ
ปลอดภััยในการใช้้งาน และด้้านความปลอดภััยของสิินค้้า และ
ในมิิติด้ิ า้ นการดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง
สิินค้้า และด้้านระยะเวลาในการรอคอยสิินค้้า

4.2 ผลการคััดเลืือกปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ
			 เลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
			 โดยวิิธีีการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�น
			 ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำำ�การสอบถามข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการเปรีียบเทีียบ
ระดัับความสำำ�คััญของมิิติิ ปััจจััย และทางเลืือกภายใต้้ปััจจััย
แต่่ละคู่่� โดยทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากค่่าเฉลี่่ย� ระดัับความสำำ�คัญั
ที่่�ได้้จากแบบสอบถามลงในตารางเมทริิกซ์์พื้้น� ฐานดัังตารางที่่� 4

ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ยค่่าระดัับความสำำ�คััญที่่�ได้้จากแบบสอบถาม

พร้้อมทั้้�งทำำ�การคำำ�นวณหาค่่าดััชนีคี วามสอดคล้้อง (CI) และ
ค่่าอััตราความสอดคล้้อง (CR) เพื่่�อตรวจสอบค่่าระดัับความ
สำำ�คััญที่่�ได้้จากการพิิจารณาตามลำำ�ดัับขั้้�นเบื้้�องต้้นนั้้�นมีีความ
สอดคล้้องกัันหรืือไม่่ จากค่่า CR ในสมการที่่� (2) โดยเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนด CR<0.10 ซึ่่�งถืือว่่ายอมรัับได้้ หาก CR>0.10 ซึ่�ง่ ถืือว่่า
ยอมรัับไม่่ได้้ โดยมีีค่่าระดัับความสำำ�คััญของมิิติิปััจจััยหลััก
ดัังตารางที่่� 5 และจากการพิิจารณาค่่าดััชนีี ความสอดคล้้อง
อยู่่�ที่่� 0.0043 และค่่าอััตราความสอดคล้้องอยู่่�ที่่� 0.74% ซึ่่�ง

ถืือว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด เนื่่�องจากการพิิจารณาค่่าความ
สอดคล้้องกัันของเหตุุผลของข้้อมููลทำำ�ได้้โดยการพิิจารณา
จำำ�นวนปััจจััย ถ้้าจำำ�นวนปััจจััยเท่่ากัับ 3 ค่่าอััตราส่่วนความ
สอดคล้้องไม่่ควรเกิิน 7% ถ้้าจำำ�นวนปััจจััยเกิินกว่่า 5 ค่่าอััตรา
ส่่วนความสอดคล้้องไม่่ควรเกิิน 10% ทั้้�งนี้้�หากค่่าอััตราส่่วน
ความสอดคล้้องเกิินกว่่ามาตรฐาน แสดงว่่าเหตุุผลนั้้�นไม่่มีีความ
สอดคล้้องกััน ต้้องทำำ�การปรัับแก้้การพิิจารณาโดยเรีียงลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญในแต่่ละมิิติิปััจจััยใหม่่ ดัังนั้้�นการวิิเคราะห์์ระดัับ
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ความสำำ�คััญของมิิติิปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิินใจ สอดคล้้องกัันของ เหตุุผลอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�นำำ�ไปพิิจารณาต่่อได้้
เลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิถืือว่่ามีีความ
ตารางที่่� 5 ค่่าระดัับความสำำ�คััญของมิิติิปััจจััยหลััก

ในการหาค่่าระดัับความสำำ�คััญจะต้้องทำำ�การพิิจารณา
เปรีียบเทีียบปััจจััยต่่างๆ ให้้ครบทุุกปััจจััย โดยการพิิจารณา
ระดัับความสำำ�คััญของมิิติิปััจจััยด้้านการลงทุุนแสดงดัังตารางที่่�
6 มีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้องอยู่่�ที่่� 0.0082 และค่่าอััตราความ
สอดคล้้องอยู่่ที่่� � 1.42% ระดัับความสำำ�คัญั ของมิิติปัิ จั จััยด้้านการ
ตารางที่่� 6 ค่่าระดัับความสำำ�คััญของมิิติิด้้านการลงทุุน

ตารางที่่� 7 ค่่าระดัับความสำำ�คััญของมิิติิด้้านการบริิหารจััดการ

ตารางที่่� 8 ค่่าระดัับความสำำ�คััญของมิิติิด้้านการดำำ�เนิินงาน

บริิหารจััดการ แสดงดัังตารางที่่� 7 โดยมีีค่่าดััชนีคี วามสอดคล้้อง
อยู่่�ที่่� 0.1344 และค่่าอััตราความสอดคล้้องอยู่่�ที่่� 9.21% และ
ระดัับความสำำ�คััญของมิิติิปััจจััยด้้านการดำำ�เนิินการ แสดงดััง
ตารางที่่� 8 โดยมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้องอยู่่�ที่่� 0.1074 และค่่า
อััตราความสอดคล้้องอยู่่�ที่่� 8.59%
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เมื่่�อพิิจารณาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ และความเป็็นได้้ในการพิิจารณา
ปััจจััยต่่างๆ ได้้ดัังตารางที่่� 9
ตารางที่่� 9 สรุุปปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
Criteria

Sub-Criteria

CW 1

SCW 2 Prop.3 SCORE 4

INVESTMENT

Installation Cost
Maintenance Cost
Operation Cost

0.311 0.64
0.311 0.122
0.311 0.239

83%
63%
83%

16.6%
2.4%
6.2%

MANAGEMENT

Accuracy
Equipment Utilization
Future Plan
Inventory
Order Complete
Safety
Security
Space Utilization
Storage Density

0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066

0.142
0.071
0.173
0.257
0.051
0.173
0.045
0.066
0.021

90%
83%
80%
90%
80%
80%
77%
87%
83%

0.8%
0.4%
0.9%
1.5%
0.3%
0.9%
0.2%
0.4%
0.1%

OPERATION

Accessibility
Flexibility
Maintenance
Minimum Time
Queue Times
Throughput Rate

0.623
0.623
0.623
0.623
0.623
0.623

0.027
0.175
0.114
0.243
0.19
0.252

77%
77%
73%
93%
80%
100%

1.3%
8.4%
5.2%
14.1%
9.5%
15.7%

หมายเหตุุ
1 ค่่าระดัับความสำำ�คััญมิิติิปััจจััยจากตารางที่่� 5
2 ค่่าระดัับความสำำ�คััญปััจจััยย่่อยจากตารางที่่� 6 สำำ�หรัับปััจจััยด้้านการลงทุุน จากตารางที่่� 7 สำำ�หรัับปััจจััยด้้านการบริิหาร
		จััดการ และจากตารางที่่� 8 สำำ�หรัับปััจจััยด้้านการดำำ�เนิินการ
3 ค่่าเฉลี่่�ยของความเป็็นได้้ของปััจจััยจากการสอบถามผู้้�เชี่่�ยวชาญ
4 ผลคููณของค่่าระดัับความสำำ�คััญมิิติิปััจจััย ปััจจััยย่่อย และค่่าความเป็็นไปได้้
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จากตารางที่่� 9 จะเห็็นว่่าค่่าความเป็็นได้้ที่่�จะนำำ�ปััจจััยต่่างๆ
ไปพิิจารณาคััดเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
สำำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ ซึ่่ง� ได้้มาจากการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดับั
ขั้้�น แสดงให้้เห็็นถึึงค่่าความเป็็นไปได้้ในการพิิจารณาถึึงร้้อยละ
82.22 ซึ่ง�่ ทำำ�การคำำ�นวณจากค่่าเฉลี่่ย� ของค่่าความเป็็นไปได้้ของ
แต่่ละปััจจััย โดยหากพิิจารณาจากลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละ
ปััจจััยสามารถเรีียงลำำ�ดัับความสำำ�คััญจากมากไปน้้อยได้้ดัังนี้้�
ปััจจััยด้้านค่่าติิดตั้้�ง ปััจจััยด้้านประสิิทธิิภาพการทำำ�งานหนึ่่�ง
หน่่วยเวลา ปััจจััยด้้านความรวดเร็็วในการนำำ�สิินค้้าเข้้า-ออก
ปััจจััยด้้านระยะเวลาการรอคอยสิินค้้า ปััจจััยด้้านความยืืดหยุ่่น�
ปััจจััยด้้านค่่าดำำ�เนิินการ ปััจจััยด้้านการบำำ�รุุงรัักษา ปััจจััยด้้าน
ค่่าบำำ�รุุงรัักษา ปััจจััยด้้านความสามารถในการบริิหารจััดการ
สิินค้้าและวััสดุุ ปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงสิินค้้า
ปััจจััยด้้านการวางแผนและความต้้องการของบริิษัทั ปััจจััยด้้าน
ความปลอดภััยในการใช้้งาน ปััจจััยด้้านความแม่่นยำำ� ปััจจััยด้้าน
ประสิิทธิิภาพการใช้้งานอุุปกรณ์์ ปััจจััยด้้านประสิิทธิิภาพในการ
ใช้้งานพื้้�นที่่� ปััจจััยด้้านความสามารถในการตอบสนองความ
ต้้องการ ปััจจััยด้้านความปลอดภััยของสิินค้้า และปััจจััยด้้าน
ความสามารถในการจััดเก็็บสิินค้้า

5. 	สรุุปผลการวิิจััย

งานวิิจััยการศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบ
จััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิสำำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่
ด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดัับขั้้�นนั้้�นมีีวััตถุุประสงค์์ คืือ (1)
ศึึกษาปััจจััยที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืน
สิินค้้าอััตโนมััติิสำำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ (2) คััดเลืือกปััจจััย
สำำ�คัญั ที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกการจััดเก็็บสิินค้้าแบบระบบ
จััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติสำิ ำ�หรัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ให้้
ตรงต่่อความต้้องการและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยทำำ�การศึกึ ษา
และรวบรวมปััจจััยที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจเลืือกอุุปกรณ์์จัดั เก็็บสินิ ค้้า
แบบเต็็มพาเลท ประเภท Unit Load ที่่�การจััดเก็็บภายในคลััง
สิินค้้าของประเทศไทยและต่่างประเทศ จากบทความ และ
เอกสารงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง พร้้อมทั้้ง� ใช้้กระบวนการการวิิเคราะห์์
ผลทางสถิิติิและวิิธีีการวิิเคราะห์์เชิิงลำำ�ดับขั้้
ั �น จากข้้อมููลที่่�ได้้รับั
จากแบบสอบถามที่่�ทำำ�การตรวจสอบความเที่่�ยงตรง ก่่อนทำำ�การ
สำำ�รวจกัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือผู้้�มีีประสบการณ์์ในภาคเอกชน
จำำ�นวน 15 ท่่าน ซึ่�ง่ สามารถสรุุปผลได้้ดัังนี้้�
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การรวบรวมข้้อมููลทุุติิยภููมิิพบว่่าปััจจััยที่่�เหมาะสมในการ
นำำ�มาตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
ประกอบไปด้้วย 18 ปััจจััย โดยแบ่่งออกเป็็น 3 มิิติิเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับการพิิจารณา ได้้แก่่ (1) มิิติิด้้านการลงทุุนจำำ�นวน
3 ปััจจััย ได้้แก่่ ค่่าติิดตั้้�ง ค่่าดููแลรัักษา และค่่าดำำ�เนิินการ (2)
มิิติิด้้านการบริิหารจััดการจำำ�นวน 9 ปััจจััย ได้้แก่่ ความแม่่นยำำ�
ประสิิทธิิภาพการใช้้งานอุุปกรณ์์ การวางแผนและความต้้องการ
ของบริิษััท ความสามารถในการบริิหารจััดการสิินค้้าและวััสดุุ
ความสามารถในการตอบสนองความต้้องการ ความปลอดภััย
ในการใช้้งาน ความปลอดภััยของสิินค้้า ประสิิทธิิภาพในการ
ใช้้งานพื้้�นที่่� และความสามารถในการจััดเก็็บสิินค้้า และ (3)
มิิติิด้้านการดำำ�เนิินการจำำ�นวน 6 ปััจจััย ได้้แก่่ ความสามารถ
ในการเข้้าถึึงสิินค้้า ความสามารถในการปรัับขนาดการจััดเก็็บ
สิินค้้า การบำำ�รุุงรัักษา ความรวดเร็็วในการนำำ�เข้้าและส่่งออก
สิินค้้า ระยะเวลาในการรอคอยสิินค้้า และประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานในหนึ่่�งหน่่วยเวลา
ผลการวิิเคราะห์์ความสำำ�คััญโดยการสำำ�รวจคะแนนความ
สำำ�คััญจากมากไปน้้อย 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ ความสามารถในการ
ทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการจััดเก็็บสิินค้้า ความ
รวดเร็็วในการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า และความสามารถในการ
ตอบสนองความต้้องการ และในส่่วนของผลการวิิเคราะห์์ความ
สำำ�คัญั ตามวิิธีกี ารวิิเคราะห์์ตามลำำ�ดับขั้้
ั น� คะแนนความสำำ�คัญั จาก
มากไปน้้อย 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่่ายในการติิดตั้้�ง ความ
สามารถในการทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดของการจััดเก็็บ
สิินค้้า และปััจจััยด้้านความรวดเร็็วในการนำำ�สิินค้้าเข้้า-ออก
ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกการจััดเก็็บสิินค้้าแบบ
ระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิควรให้้ความสำำ�คััญกัับ
การลงทุุนมากที่่�สุุด เนื่่�องจากเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดในการดำำ�เนิิน
กิิจการและควรพิิจารณาปััจจััยทางด้้านการดำำ�เนิินการและการ
บริิหารจััดการเพิ่่�มเติิม เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพในการทำำ�งาน
ภายในคลัังสิินค้้าให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการและมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด ดัังจะเห็็นได้้จากแนวโน้้มการพััฒนาคลัังสิินค้้าในปััจจุุบันั
ของไทยมุ่่�งเน้้นการใช้้งานเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น
ปััจจััยที่่�ได้้จากการศึึกษาจึึงมีีความหลากหลายและเพีียงพอ
ต่่อการตััดสิินใจเลืือกระบบจััดเก็็บและเรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ
ที่่�เหมาะสมกัับคลัังสิินค้้าสมััยใหม่่ภายใต้้บริิบทของผู้้�ประกอบ
การไทย
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6. ข้้อเสนอแนะ

1) เนื่่�องจากงานวิิจััยนี้้�เป็็นการคััดเลืือกระบบจััดเก็็บและ
เรีียกคืืนสิินค้้าอััตโนมััติิ ในรููปแบบของ Unit Load ซึ่่�งเป็็นที่่�
นิิยมในต่่างประเทศ แต่่ในบริิบทของประเทศไทยยัังเป็็นสิ่่�งที่่�
แปลกใหม่่ มีีเพีียงผู้้�ประกอบรายใหญ่่เท่่านั้้�นที่่�ให้้ความสนใจ
เนื่่อ� งจากสามารถตอบสนองความต้้องการทางด้้านประสิิทธิิภาพ
ของทำำ�งานในคลัังสิินค้้าได้้เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเป็็นรููปธรรม แต่่สำำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยอาจจะต้้องทำำ�การพิิจารณาการจััดเก็็บ
สิินค้้าอััตโนมััติิที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินการภายในคลัังสิินค้้า
ในรููปแบบอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม อาทิิ การจััดเก็็บสิินค้้าประเภท Highrise Racking เพื่่�อให้้การใช้้งานมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
2) ปััจจััยที่่ทำ� ำ�การศึกึ ษาเป็็นปััจจััยที่่ไ� ด้้จากการรวบรวมข้้อมููล
ทุุติิยภููมิิ ซึ่่�งจะต้้องพิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนเพิ่่�มเติิมให้้เหมาะสม
และสอดคล้้องกัับบริิบทการดำำ�เนิินงานของอุุตสาหกรรมแต่่ละ
ประเภท นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญและควรนำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บประเภทอื่่�นๆ เพื่่�อให้้มีี
ความเหมาะสมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตต่่อไป
3) หากต้้องการนำำ�ค่่าระดัับความสำำ�คัญั ไปใช้้ในการพิิจารณา
ตััดสิินใจเลืือกอุุปกรณ์์จััดเก็็บสิินค้้าที่่�มีีความเหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินงานจริิง ควรพิิจารณาบนพื้้�นฐานของการดำำ�เนิินงานใน
ปััจจุุบันั และบริิบทความต้้องการของบริิษัทั เป็็นสำำ�คัญั เนื่่อ� งจาก
ระดัับความสำำ�คััญในแต่่ละปััจจััยได้้มาจากการวิิเคราะห์์ผล
ภายใต้้แบบสอบถามของผู้้�เชี่่�ยวชาญในภาคเอกชนที่่�มีีความ
หลากหลายอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้ผลการวิิเคราะห์์ชี้้�ให้้เห็็นปััจจััย
ในภาพรวมเท่่านั้้�น อาจไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีความเฉพาะเจาะจง
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