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บทคัดย่อ
บริ ษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรและวัตถุดิบที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำร ปัจจุบันบริษัทพบว่ำน้ำหนักของวัตถุดิบชนิดต่ำง ๆ ที่เหลือหลังกำรผลิตซึ่งถูกส่งคืนไปยัง
คลังสินค้ำไม่ตรงกับน้ำหนักของวัตถุดิบคงเหลือที่บันทึกลงในระบบ ทำให้ยำกต่อกำรจัดกำรวัตถุดิบคงคลัง ดังนั้น
งำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำดังกล่ำว รวมทั้งหำแนวทำงปรับปรุงระบบกำร
จัดกำรวัตถุดิบคงเหลือหลังกำรผลิตโดยใช้หลักกำรวิเครำะห์กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงคิวซีสตอรี่ กำรวิจัยเริ่ม
จำกศึกษำขั้นตอนกำรทำงำนของฝ่ำยคลังสินค้ำและฝ่ำยผลิต เขียนระบบกำรจัดกำรวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต สร้ำง
แบบฟอร์ มกำรบัน ทึกข้อมูล กำรคืนวัตถุดิบ จัดล ำดับควำมเสี่ ยงของปัญหำ ตั้งสมมติฐำนและเก็บข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐำน สรุปและเสนอแนะทำงกำรแก้ไขปัญหำ ผลกำรศึกษำพบว่ำสำเหตุหลักที่ทำให้เกิดควำม
ผิดพลำดเกี่ยวกับน้ำหนักในกำรคืนวัตถุดิบคงเหลือหลังกำรผลิตมำจำกกำรทำงำนของพนักงำนและวิธีกำรทำงำน
เช่น มีกำรนำวัตถุดิบเก่ำค้ำงในไลน์ผลิตมำใช้แล้วคืนพร้อมไปกับของล็อตใหม่ มีกำรใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นจำกสูตร
โดยไม่มีกำรบันทึก น้ำหนักบรรจุของวัตถุดิบเกินกว่ำที่ระบุไว้หน้ำภำชนะบรรจุ ดังนั้นแนวทำงปรับปรุงระบบกำร
คืนวัตถุดิบสำมำรถทำได้โดยปรับแก้ใบคืนวัตถุดิบโดยแสดงให้ เห็นถึงน้ำหนักวัตถุดิบที่ต้องคืนตำมระบบ และ
กำหนดให้ระบุสำเหตุเมื่อพบว่ำน้ำหนักของวัตถุดิบที่คืนจริงไม่ตรงกับน้ำหนักของวัตถุดิบที่บันทึกลงในระบบ
หรือออกแบบระบบใหม่ที่ไม่ต้องมีกำรคืนวัตถุดิบ
คาสาคัญ : คิวซีสตอรี่ / ระบบกำรจัดกำร / วัตถุดิบคงเหลือ
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Abstract
Mighty International Company Limited runs business about the production of food and
raw materials for food industry. Currently, the company found that the actual weight of
several raw materials remaining after production which must be returned to warehouse, does
not match their returned weight recorded by the Enterprise Resource Planning system (ERP).
This results in hard to raw material inventory management. Therefore, this research aims to
analyze causes of the above problem and to find the best solution for improving the
management system of raw material inventory after production using the analytical problemsolving method (QC Story). The first step of this research was learning work procedures of
warehouse and production and drawing a flow chart of raw material management system,
designing a check sheet for recording the return of raw materials, ranking risks of problems,
setting up hypothesizes and collecting data to test those hypothesizes and summarizing the
results as well as suggesting feasibility solutions. The results showed that the main reasons
leading to an error in weight of the raw material returned were man and methods, for
example, old materials remaining from production line were used by a worker and sent back
along with a new lot of the returned materials, raw materials were over used from formulation
without recording as well as the actual weight of raw material supplied by warehouse was
more than the fill weight indicating on its packaging. Therefore, feasibility solutions were a use
of a new return document presenting the returned weight recorded in the system and adding
a space for indicating causes of the weight error of the raw material returned, or development
of raw material inventory management system without returning raw materials.
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