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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เปิดมานานมากกวา่ 30 ปี จดัตั้งในปี 
2528 มีทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท 6 ไร่ เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนภายใต้ยี่ห่อ 
MISUSHITA ผลิตส่งออกทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ บริษทัไดรั้บรองระบบ ISO 
9001:2015 ทั้งระบบ โรงงานผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระติกน ้ า
ร้อนไฟฟ้า กระทะฟ้า เป็นตน้  

จากท่ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบัระบบการท างานของบริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ไดท้  าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยแผนกสโตร์ คอยตรวจเช็คสต็อกและจ่ายสินคา้ทั้งหมดใน
คลงัสินคา้ และน าสินคา้ไปจ่ายในหน่วยงานอ่ืนๆ  จึงพบวา่ระบบการท างานการจดัสต็อกสินคา้ใน
คลงัสินคา้ ยงัเป็นการคน้หาท่ียาก เน่ืองจากทางบริษทัไดว้างสินคา้ไวเ้ป็นท่ีเป็นทางก็จริง แต่ไม่มี
ป้ายหรือรหสัสินคา้ตามช่องของสินคา้คงคลงั ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นวิธีการแกไ้ขปัญหาน้ี โดยการน า
ป้ายหรือรหัสสินคา้ ไปติดตามช่องสินคา้ทั้งหมด เพื่อท าให้การจดัสินคา้ส่งในคลงัผลิตต่างๆได้
สะดวกรวดเร็วข้ึนกวา่เดิม 

ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงท าโครงงานเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้
ของ บริษทั สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั” ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ในการ
คน้หาสินคา้ในสต็อก และตรวจเช็คสินคา้ไดแ้ม่นย  ามากข้ึน ท าให้การเกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การจดัสินคา้ไปจ่ายให้ตามแผนกอ่ืนๆ ยงัสามารถมีเวลามาตรวจสต็อกการ์ด สต็อกคอมได ้และ
ตรวจสินคา้ท่ีตกหล่นในกระบวนการล าเลียงสินคา้ไดดี้ข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการแกไ้ขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสตอ็กสินคา้ 
1.2.2 เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจดัเก็บสินคา้และคน้หาสินคา้ 
1.2.3 เพื่อใหก้ารจดัเก็บสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

https://www.jobbkk.com/jobs/profile/15790/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2


2 
 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา  “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้ ของ บริษทั 

สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” 
1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี   สต็อกสินคา้ ของ บริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั 
1.3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนกสโตร์ 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสตอ็กสินคา้ 
1.4.2 ท าใหล้ดระยะเวลาและขั้นตอนในการจดัเก็บสินคา้และคน้หาสินคา้ 
1.4.3 ท าใหสิ้นคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
  
 



 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษา เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้ ของ  บริษทั สแกนเนอร์ 
อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดมี้การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัคลงัสินคา้ (Warehouse)  
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัระบบการควบคุมดา้นสินคา้คงเหลือ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมสินคา้คงเหลือ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมดา้นคลงัสินคา้ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการท า 5ส 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคลงัสินค้า (Warehouse)  

ทศันี สุทธิรัตน์ (2554) กล่าววา่ คลงัสินคา้ คือสถานท่ีส าหรับวาง จดัเก็บ พกั กระจายสินคา้
คงคลงั คลงัสินคา้มีช่ือเรียก ไดต่้าง ๆ กนั อาทิ ศูนยก์ระจายสินคา้ ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ และโกดงั 
ฯลฯ ค าว่าคลงัสินคา้จึงเป็นค าท่ีมีความหมายรวม ๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ข้ึนอยู่กบัฟังก์ชนัของ
คลงัสินคา้แต่ละประเภท คลงัสินคา้ท่ีรับสินคา้เขา้มาท าการคดัแยก แลว้กระจายออกไป เรียกว่า 
ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center)และกระบวนการดงักล่าวเรียกวา่ Cross Docking ในขณะท่ี
คลงัสินคา้บางแห่ง มีฟังก์ชนัเพิ่มข้ึนมาคือหลงัรับสินคา้เขา้มาแลว้ ก็เก็บสินคา้ไวแ้ละท าหน้าท่ี
จดัสรรสินคา้ก่อนส่ง มอบตามค าสั่งซ้ือ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบดว้ย รับสินคา้เขา้ จดัเก็บ จดั
สินคา้ตามใบสั่งซ้ือ (Order Picking) อนัเป็นขั้นตอน ท่ีใชเ้วลาและก าลงัคนมากท่ีสุด ตรวจสอบ หีบ
ห่อ และจดัส่งกล่าวคือ รับหนา้ท่ีในการจ าหน่ายไวด้ว้ย จึงเรียกว่าศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ การลดเวลา
และขั้นตอนในศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ท าไดด้ว้ยการน าคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่งซ้ือ 

ขอ้ควรค านึงถึงเก่ียวกบัคลงัสินคา้ยงัรวมถึง ประเด็นเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของสายการผลิต 
การจ าหน่าย และการกระจายสินคา้ท่ีไม่มีคลงัสินคา้เป็นของตวัเอง ไม่ตอ้งการสร้างคลงัสินคา้เอง
อาจใช้บริการเช่าคลงัสินคา้สาธารณะ และประเด็นเก่ียวกบัสถานท่ีตั้ง คลงัสินคา้ควรตั้งในจุดท่ี
ตอบสนองผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

คลงัสินคา้เป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวตัถุดิบและสินคา้ ดว้ยเหตุผลท่ีสินคา้คง
คลงัมีหลายประเภท Input ของ คลงัสินคา้จึงแตกต่างกนัไป อาจมีจุดเร่ิมตน้จากซัพพลายเออร์น า
วตัถุดิบมาป้อนให้คลงัสินคา้ หรือฝ่ายพสัดุนา MRO (Maintenance Repair and Operation Supply
ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาและสนบัสนุนการผลิต) มามอบให้ฝ่ายผลิต ผูผ้ลิตสินคา้น า

https://www.jobbkk.com/jobs/profile/15790/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2
https://www.jobbkk.com/jobs/profile/15790/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2
https://www.jobbkk.com/jobs/profile/15790/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2
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สินคา้ส าเร็จ ส่งเขา้คลงัสินคา้และกระจายไปยงั ผูบ้ริโภค ฯลฯ วงจรดงักล่าวเป็น Spec ทัว่ไปของ
สินคา้คงคลงั 

ความไม่แน่นอนของอุปสงคท์  าใหผู้ผ้ลิตตอ้งวางแผนและค านวณวา่ จะจดัสรรปันส่วนการ
ผลิตเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อน าสินคา้คงคลงัมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินคา้ การวางแผนจะ
ท าใหท้ราบวา่ควรผลิตจ านวนเท่าใดควรจดัเตรียมวตัถุดิบแต่ละชนิดจ านวนเท่าไร 

ในวตัถุดิบท่ีมีอายสุั้นอยา่งผกัผลไม ้การวางแผนสั่งวตัถุดิบค่อนขา้งจ าเป็นมากเพราะสินคา้
ไม่มีความเป็นอิสระ มีเง่ือนไข ดา้นเวลาเป็นขอ้จ ากดั หากตอ้งการให้อิสระอาจน าเขา้ห้องเยน็แต่
เป็นการเพิ่มตน้ทุน การทราบอุปสงคท์  าใหไ้ดข้อ้มูลของวตัถุดิบท่ีสินคา้คงคลงัส่งผลต่อเน่ืองต่อ 

2.1.1 ระบบการผลติและจ าหน่ายสินค้า 
คลงัสินคา้มีความส าคญัในแง่ท่ีเป็นทั้งทางเขา้และทางออกของวตัถุดิบไปจนถึงสินคา้ 

ส าเร็จรูดงันั้นก่อนการพยากรณ์ อุปสงค ์จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจการจดัหาวตัถุดิบ/ สินคา้ (Supply) 
เขา้ใจแนวคิดการจดัการวตัถุดิบและแนวคิดการกระจายสินคา้ 

คลงัสินคา้ (Warehouse) คือ สถานท่ีใชใ้นการเก็บรักษาสินคา้ให้อยูใ่นสภาพและคุณภาพท่ี
พร้อมจะน าส่งมอบให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีร้องขอ โดยอาจเรียกเป็นช่ืออ่ืน ๆ เช่น
คลงัสินคา้ (Warehouse) โกดงั (Godown) ท่ีเก็บของ (Storage) ท่ีเก็บสินคา้ (Whaft) คลงัพสัดุ
(Depot) ฉางเก็บสินค้า (Silo) แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) คลังทณัฑ์บน (Bonded 
Warehouse) โดยไม่วา่จะเรียกวา่อะไร คลงัสินคา้ก็จะทาหนา้ท่ีเหมือนกนั คือ เป็นสถานท่ีเก็บรักษา
สินคา้หรือวตัถุดิบหรือส่ิงของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการ Supply 
Chain 

ทัศนี สุทธิรัตน์ (2554) กล่าวว่า กิจกรรมหลักของคลังสินค้า ในการปฏิบัติงานด้าน
คลงัสินคา้ประกอบไปดว้ยดงัน้ี 

1. กระบวนการรับสินคา้ 
การรับสินคา้เป็นการน าสินคา้เขา้ เพื่อท่ีจะท าการจดัเก็บ โดยระบบของการรับสินคา้จะมี 

การตรวจสอบสินคา้ไดอ้ยา่งละเอียด ไม่วา่จะเป็น จ านวน ขนาด น ้าหนกั ราคา ตลอดจนไปถึงช่วย 
ค านวณ ยอดสินคา้ท่ียงัคงคา้งอยูใ่น สต๊อกเพื่อท่ีจะสามารถจดัสรร พื้นท่ีท่ีจะน าสินคา้ในล็อตใหม่
เขา้ไปเก็บระบบยงัสามารถบอกรายละเอียดในการเรียง จดัเก็บ สินคา้แต่ละชนิดเพื่อเป็นการใช้
พื้นท่ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิต 

2. ระบบเก็บสินคา้ 
ระบบตรวจสอบขนาดของพื้นท่ีและชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน ้ าหนักเท่าไหร่

เพียงพอต่อสินคา้ท่ีจะน าเขา้ มาเก็บหรือไม่ อีกทั้งยงัสามารถจ าแนกประเภท ของสินคา้ท่ีจะน ามา 
เก็บ และช่วย ให้พนักงานสามารถรู้ถึงสถานท่ีในการ เก็บสินคา้ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งพึ่ง
กระดาษหรือความจ าและช่วยบริหาร เน้ือท่ีและจดัโซนท่ีเหมาะสม 
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3. งานดูแลรักษาสินคา้ 
หลงัจากท่ีไดจ้ดัเก็บสินคา้ในพื้นท่ีเก็บรักษาของคลงัสินคา้ จะตอ้งเอามาตรการต่าง ๆของ

การดูแลรักษามาใช้ เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้ท่ีเก็บรักษาอยู่ในคลงัสินคา้เกิดความเสียหายสูญหาย
หรือเส่ือมคุณภาพ อนัเป็นภาระรับผิดชอบท่ีส าคญัของผูเ้ก็บรักษา สินคา้น้ีตอ้งได้รับการป้องกนั
จากการถูกขโมย ป้องกนัจากสภาพอากาศ 

4. การตรวจนบัคลงัสินคา้ 
การตรวจนบัสินคา้ เป็นการตรวจสอบจ านวนสินคา้ท่ีมีอยูจ่ริงในคลงัสินคา้ โดย ปกติจะ 

มีการตรวจนบั อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรับยอดคงเหลือใหต้รงกบัระบบ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอถึง 
ส้ินเดือน หรือ ส้ินปี ซ่ึงจะเป็นระบบ แบบ Real time ซ่ึงจะมีการใชง้านควบคู่กบั เคร่ืองยงิบาร์โคด้ 
เพื่อท าการตรวจนบั และสามารถปรับยอดในขณะนั้นได ้

5. การจ่ายสินคา้ 
เม่ือมีการสั่งสินคา้ หรือ มี Order เพื่อตอ้งการสินคา้ จะมีการจดัการเก่ียวกบัการ จ่ายสินคา้ 

หรือ Picking เพื่อน าสินคา้ท่ีจดัเก็บไว ้มาท าการตดัจ่าย โดยจะมีการจดัการส่วนของการตดัStock วา่
สินคา้ใดถูกจ่ายบา้ง จ านวนเท่าใด โดยมีการตดัจ่ายแบบ Real time 

6. การจดัส่ง 
ประกอบดว้ยการตรวจสอบค าสั่งซ้ือท่ีจะส่งไป การปรับปรุงรายงานสินคา้คงคลงัการแยก

ประเภทสินคา้ และการจดับรรจุภณัฑ์ตามค าสั่งซ้ือ ซ่ึงสินคา้จะถูกจดัเก็บในกล่อง หีบห่อพาเลท
หรือตูค้อนเทนเนอร์ และมีการติดสลาก ระบบบาร์โคด้ การบนัทึกขอ้มูลเพื่อเตรียมส่งสินคา้ออก
จากคลงั 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อระดับสินค้าภายในคลงัสินค้า 

พิภพ เลา้ประจง และมานพ ศรีตุลยโชติ (2534) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบั
สินคา้ภายในคลงัสินคา้ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากอุปสงค ์เน่ืองจากในคลงัสินคา้ควรมีสินคา้คงคลงัของสินคา้แต่ 
ละประเภทอยูใ่นระดบัหน่ึง เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

2. ปัจจยัอนัเน่ืองมากจากความแน่นอน เน่ืองจากในความเป็นจริง การพยากรณ์อุปสงคใ์ห้
ถูกตอ้งแน่นนอนนั้นกระทาไดย้ากมาก อีกทั้งระยะเวลาจากจุดสั่งซ้ือสินคา้ถึงจุดท่ีไดรั้บสินคา้ก็อาจ
มีความแปรปรวนได ้

3. ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากการเก็งก าไร ในตลาดเสรี หากเป็นการคาดกนัวา่ในอนาคตอนัใกล้
จะมีการปรับราคาสินคา้สูงข้ึน ผูค้า้ในแต่ระดบัก็จะมีการซ้ือเก็บสินคา้มากข้ึน ท าให้ระดบัสินคา้คง
คลงัสูงข้ึน 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัระบบการควบคุมด้านสินค้าคงเหลอื 
ประพนัธ์ ศิริรัตน์ธ ารงค์ (2538) กล่าวว่า สินคา้คงเหลือ หมายถึง สินคา้ท่ีมีไวใ้ช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ สินคา้แต่ละประเภทจะแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งลงทุนอยูจ่นกวา่จะถูกจ าหน่าย
ออกไปเป็นการแสดงถึงสัดส่วนการลงทุนของกิจการในการท่ีจะขายสินคา้นั้นต่อลูกคา้สินคา้จะ
เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวได้เพราะถ้าธุรกิจมีการควบคุมอย่างมี
ประสิทธิภาพจะเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจไดรั้บก าไรเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกิจการท่ีตอ้งมีหน้าท่ีบริการ
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ ยิง่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการควบคุมมากข้ึน มิเช่นนั้นอาจท าใหกิ้จการมีสินคา้ใน
ปริมาณท่ีไม่เหมาะสมได ้และนัน่คือผลเสียท่ีเกิดข้ึน เช่น มีสินคา้ไม่พอกบัการจ าหน่ายหรือมีสินคา้
ในปริมาณมากเกินไปแต่ถา้หากกิจการมีความควบคุมสินคา้อยา่งดีปัญหาเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึน หรือ
ถา้จะมีบา้งก็จะไม่เป็นส่ิงท่ีน่าวติกเท่าไรนกั ในการควบคุมสินคา้คงเหลือนั้นมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ใหกิ้จการลงทุนนอ้ยท่ีสุดในการมีสินคา้ไวด้ าเนินการ 
2. กิจการสามารถมีสินคา้เสนอใหลู้กคา้ไดเ้หมาะสม 
3. ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้นอ้ยท่ีสุด 
4. ท าใหกิ้จการมีเงินทุนหมุนเวยีนใชใ้นสินคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
บ่อยคร้ังท่ีพบวา่ยอดสินคา้คงเหลือท่ีไดจ้ากการตรวนนบัไม่ตรงกบัสินคา้คงเหลือทางบญัชี 

คุณภาพของสินคา้ในคลงัเส่ือมสภาพไป โดยหนา้ท่ีท่ีส าคญัในการบริหารงานเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั
มี ดงัน้ี 

1. งานดา้นคลงัสินคา้ 
2. งานดา้นบญัชี 
3. งานดา้นการขาย 
กิจการจะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได ้หากมีการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือช่วยโดย

การควบคุมภายในมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน คือ 
1. การวางแผนการจดัการองคก์ร (Plan of Organization) 
2. ระบบการอนุมติัและขั้นตอนในการปฏิบติัจดบนัทึก (System of Authorization and 

Record Procedure) 
3. วธีิปฏิบติัท่ีสมเหตุสมผล (Sound Practices) 
4. วธีิปฏิบติังานท่ีเหมาะสม (Adequacy of Personnel) 
หากกิจการสร้างระบบการควบคุมท่ีดีในการบริหารงานเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือทั้ง 5 ดา้นก็ 

จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ดงัน้ี 
1. ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ 
2. ป้องกนัความเสียหาย หรือร่ัวไหลของทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งรัดกุม 
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3. เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ท าให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวดเร็วไม่
สับสน สามารถตรวจสอบได ้

4. รายงานท่ีจดัท าข้ึน สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้
5. เป็นการป้องกนัขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานได ้

 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมสินค้าคงเหลอื 

สมชาย หิรัญกิตติ (2542) กล่าววา่ เทคนิคในการควบคุมสินคา้คงเหลือมีดงัน้ี  
1. การควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) เป็นการมองดูสินคา้ท่ีมีอยู่ในมือ (On hand) 

และท าการสั่งซ้ือใหม่เหมือนปรากฏให้เห็นว่ามีสินคา้คงเหลือน้อยลง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ
ธุรกิจและธุรกิจจะตอ้งรู้ถึงอตัราการใชแ้ละเวลาท่ีสั่งใหม่เม่ือตอ้งการ 

2. ระดบัท่ีจะสั่งซ้ือหรือจุดสั่งซ้ือ (Order Point) เป็นระดบัของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงถึงก าหนด
จะตอ้งท าการสั่งซ้ือใหม่ การก าหนดจุดสั่งซ้ือจะตอ้งพิจารณาถึงระยะเวลารอคอย(Lead time) เป็น
ช่วงเวลาจากท่ีสั่งซ้ือจนกระทั่งได้รับสินค้า อัตราการใช้สินค้าต่อวนั และสินค้าคงเหลือเพื่อ
ปลอดภยั (Safety stock) การค านวณจุดสั่งซ้ือใหม่ตอ้งพิจารณาถึงเวลาท่ีจ าเป็นต่อการสั่งใหม่ ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้งของผูข้ายเป็นปัจจยัการผลิต การก าหนดระยะเวลาการขนส่งและอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
ความยากในการสั่งของท่ีจะให้มาถึงตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการและความไม่สม ่าเสมอในการเก็บ
สินคา้คงเหลือ 

3. ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (Economic Order Quantity [EOQ]) เป็นการพิจารณา
ว่าควรจะสั่งซ้ือแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมท่ีสุดและประหยดัท่ีสุดซ่ึงจะต้อง
พิจารณาถึงตน้ในในการสั่งสินคา้ (Order costs) และตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้ (Carrying costs) 
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) เป็นจุดท่ีตน้ทุนในการเก็บรักษาและตน้ทุนในการสั่งซ้ือมี
ค่าเท่ากนัและตน้ทุนสินคา้คงเหลือทั้งหมดมีค่าต ่าท่ีสุด 

4. ระบบการจ าแนกสินคา้คงคลงัเป็นหมวดเอบีซี (ABC Classification) หลกั ABC 
Classification เป็นแนวทางในการควบคุมสินคา้คงคลงั โดยแบ่งล าดบัความส าคญัของสินคา้คงคลงั 
เพื่อให้สามารถควบคุมและจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู่ได้อย่างถูกตอ้งตามระดบัความส าคญัเม่ือ
พิจารณามูลค่าโดยรวมของยอดขายขององคก์รแลว้ อาจพบวา่ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าท่ีมาจากสินคา้คง 
คลงัเพียงไม่ก่ีรายการ เม่ือเทียบกบัรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมดท่ีมีอยู่ ท  าให้จ  าเป็นตอ้งจดัล าดบั
ความส าคญัของสินคา้คงคลงัเพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู่
มากมาย ซ่ึงถา้ควบคุมทุกรายการอย่างเขม้งวดเท่าเทียมกนั จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความ
จ าเป็น เพราะในบรรดาสินคา้คงคลงัทั้งหลายของแต่ละธุรกิจจะมกัเป็นไปตามเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี   
(ค านาย อภิปรัชยาสกุล, 2537) 
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A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณน้อย (5-15% ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวม
ค่อนขา้งสูง (70-80% ของมูลค่าทั้งหมด) ควบคุมอย่างเขม้งวดมาก การควบคุมจึงควรใช้ระบบ
สินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ืองและตอ้งเก็บของไวใ้นท่ีปลอดภยั ในด้านการจดัซ้ือก็ควรหาผูข้ายไว้
หลายรายเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนสินคา้และสามารถเจรจาต่อรองราคาได ้

B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณปานกลาง (30% ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด) และมีมูลค่ารวม
ปานกลาง (15% ของมูลค่าทั้งหมด) ควบคุมอย่างเขม้งวดปานกลาง ควรมีการเบิกจ่ายอย่างเป็น
ระบบเพื่อป้องกนัการสูญหาย การตรวจนบัจ านวนจริงก็ทาเช่นเดียวกบั A แต่ความถ่ีนอ้ยกวา่ 

C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณมาก (50-60% ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวม
ค่อนขา้งต ่า (5-10% ของมูลค่าทั้งหมด) เป็นสินคา้ท่ีมีการควบคุมค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากมูลค่าต ่าจะ
ท าให้มีค่าใช้จ่ายมากซ่ึงไม่คุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีไดป้้องกนัไม่ให้สูญหาย การตรวจนับ C จะใช้
ระบบสินคา้คงคลงัแบบส้ินงวดคือเวน้สักระยะจะมาตรวจนบัดูว่าพร่องไปเท่าใดแลว้ก็ซ้ือมาเติม
หรืออาจใชร้ะบบสองกล่อง ซ่ึงมีกล่องวสัดุอยู ่2 กล่องเป็นการเผือ่ไว ้พอใชข้องในกล่องแรกหมดก็ 
น าเอากล่องรองมาใช้แล้วรีบซ้ือของเติมใส่กล่องส ารองแทน ซ่ึงจะท าให้ไม่มีการขาดมือเกิดข้ึน
ลกัษณะการแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัดว้ย ABC Classification (Jimeno, 2013) 

5. การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange [EDI] ) เป็นวิธี
ควบคุมสินคา้คงเหลือดว้ยเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ โดยทาเป็น “ รหสัแท่ง “ (Bar coding) มีลกัษณะ 
เป็นเส้นขนานสีขาวด าติดบนหีบห่อสินคา้ เป็นการลงทะเบียนสินคา้ มีการเปล่ียนแปลงให้เป็น
ปัจจุบนัด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สินคา้คงเหลือของบริษทั ด้วยการใช้เทคโนโลยีน้ีจะท าให้
สามารถเลือกแนวทางการขาย (Track sales) ตดัสินใจวา่ตอ้งสั่งสินคา้อะไรและสามารถแลกเปล่ียน 
ขอ้มูลสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual inventory System) ท่ีท าให้ธุรกิจทราบว่ามีสินคา้
คงเหลือเท่าใดในเวลานั้น ๆ 

6. ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือให้ทนัเวลาพอดี (Just-in-Time) JIT หมายถึง ระบบ
สินค้าคงเหลอท่ีรายงานต่าง ๆ ของวตัถุดิบต้องมาถึงโรงงานให้ทันต่อความต้องการผลิตใน
สายการผลิตพอดีจึงเป็นการวางแผนดา้นวตัถุดิบอยา่งรอบคอบ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถลดตน้ทุนใน 
การขนส่งใหน้อ้ยท่ีสุด ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือวธีิน้ีเป็นการบริหารสินคา้คงเหลือของญ่ีปุ่น 
เพื่อจดัการสินคา้คงเหลือรายการต่าง ๆ ของวตัถุดิบ ความคิดพื้นฐานของ JIT คือเพื่อลดขนาดของ 
การสั่งซ้ือและเวลาเป็นการตดัตน้ทุนการเคล่ือนยา้ยและการเก็บรักษาสินคา้ JIT ใช้ให้ในผูผ้ลิต
มากกวา่ผูค้า้ปลีก 

7. การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ (Materials Requirement Planning [MRP]) เป็น
เทคนิคการวางแผนและควบคุมสินคา้คงเหลือ ไดแ้ก่ช้ินส่วนยอ่ยท่ีประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและ 
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใชแ้ปรรูปใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูปและบริการ รวมทั้งท าหนา้ท่ีประสานงาน 
ดา้นการรับค าสัง่ซ้ือ การส่งมอบสินคา้และส่วนประกอบอ่ืน ๆ วธีิน้ีจ  าเป็นตอ้งน าคอมพิวเตอร์มา 



9 
 

 

ช่วยจดัการขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมีจ านวนมาก เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
8. การควบคุมสินคา้คงเหลือดา้นกายภาพ (Physical inventory control) เป็นระบบการตรวจ

นบัรายการสินคา้คงเหลือดว้ยการนบั เช่น เป็น ขวด แพค็ ถาด ฯลฯ ดว้ยการใชว้ิธีน้ีจะท าให้มีความ
ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน บางธุรกิจจะมีการหยุดประจ าปีเพื่อตรวจนบัสินคา้คงเหลือ อีกวิธีหน่ึงคือการนบั
วงจร (Cycle counting) เป็นการนบัช่วงเวลาท่ีแตกต่างในช่วงปี บางธุรกิจอาจะท าให้ง่ายข้ึนโดยใช้
คอมพิวเตอร์และบาร์โคด้ 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมด้านคลงัสินค้า 

1. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน ระหวา่งการรับสินคา้และ 
ส่งสินคา้ 

2. การรับจ่ายสินคา้ เขา้หรือออกจากคลงั มีการอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจ 
2.1 การรับ/ จดัเก็บสินคา้เขา้คลงั 

   2.1.1 ก าหนดพื้นท่ีและสถานท่ีจดัเก็บสินคา้อยา่งชดัเจน 
    2.1.2 จดัเก็บสินคา้ให้สามารถจ่ายสินคา้แบบ FIFO (FIRST IN FIRST 
OUT) จดัป้ายก ากบัห้ามจ่ายสินคา้ท่ีมีปัญหา เช่น สินคา้ช ารุด การจดัเก็บสินคา้คงเหลือจะแตกต่าง
ออกไปตามลกัษณะสินคา้ หลกัส าคญัของการควบคุมก็คือ จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในจ านวน
สินคา้นั้น การจดัเก็บจะตอ้งมีวิธีการท่ีดีและเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกในการจ่าย
และรับสินคา้ 

2.1.3 การตรวจรับสินคา้กบัใบส่งของ บญัชีสินคา้ ทั้งชนิดและปริมาณ 
2.2 การจ่ายสินคา้ออกจากคลงั 

    2.2.1 การน าสินคา้ออกจากคลงัตอ้งมีเอกสารอนุมติัจากผูมี้อ านาจทุกคร้ัง 
    2.2.2 ลายลกัษณ์อกัษรเช่นเดียวกบัสินคา้ปกติ 
    2.2.3 สินคา้ท่ีรับคืนจากลูกคา้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 

3. การควบคุมสินคา้คงเหลือในคลงั 
   3.1 มีนโยบายการตรวจนบัสินคา้คงเหลืออยูเ่ป็นประจาสม ่าเสมอ 

3.2 มีมาตรการท่ีท าใหแ้น่ใจวา่การตรวจนบัสินคา้นั้นถูกตอ้ง 
3.3 มีการท ารายละเอียดกระทบยอดระหวา่งผลท่ีไดจ้ากการนบักบับญัชีคุมสินคา้ 

และมีการอนุมติัโดยผูรั้บผดิชอบก่อนปรับปรุงบญัชี 
3.4 มีมาตรการในการตรวจสอบสินคา้ท่ีเคล่ือนไหว สินคา้ล ้าสมยั และสินคา้ขาด 

บญัชี 
3.5 จดัท าประกนัภยัใหค้รอบคลุมมูลค่าของสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงั 
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2.6 แนวคิดเกีย่วกบัการท า 5ส 
ถือเป็นเทคนิคการจดัระบบ หรือวิธีการจดัการปรับปรุงสถานท่ีท า งาน หรือสภาพการ

ท างานใหเ้กิดความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ท่ีเอ้ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการท างาน ความปลอดภยั และคุณภาพของงาน อนัเป็นปัจจยัพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต 

สะสาง (Seiri: เซริ) 
ยาสุตะ ชิเงคาซึ (2545, 738)ได้กล่าวว่า คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการส ารวจแยกแยะ

ส่ิงของและจดัให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ของท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ และท่ีไม่จ  าเป็นแยกออกจากกนัของท่ีใช้
เป็นประจ ากบัท่ีไม่ค่อยไดใ้ช ้ของท่ีมีค่ากบัของท่ีไม่มีค่าราคาถูกควรพิจารณาแยกออกมาให้ชดัเจน 
จดัแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภทของส่ิงของ เช่น เอกสาร วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือใน
การท างาน เคร่ืองจกัร ฯลฯ ส่ิงใดท่ีไม่ตอ้งการใช้ประจ าให้จดัแยกไปเก็บในอีกพื้นท่ีหน่ึง เพื่อให้
เหลือเฉพาะส่ิงของท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เท่านั้นในท่ีท างาน และส่ิงของใดท่ีแน่ใจว่าใช้ไม่ได้แล้วตอ้ง
ก าจดัออกไป 

สะดวก (Seiton: เซตง) 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2542, 3) กล่าวว่า การจดัการเก็บส่ิงของ วสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงการปะปน โดยค านึงถึงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภยัในการใช้งานหลังจากท่ีสะสางส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็นในการใช้งาน
ออกไปแลว้เหลือเฉพาะส่ิงของท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ขั้นต่อไปของการท ากิจกรรม 5ส คือ การจดัส่ิงของท่ี
ตอ้งใช ้ไม่วา่จะเป็นเอกสาร เคร่ืองใชส้ านกังาน อุปกรณ์เคร่ืองมือ ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกต่อ
การใช้งาน โดยมีหลกัการส าคญั คือ ส่ิงของใดควรวางตรงไหน อย่างไร จึงเหมาะสมสะดวก ลด
ความเสียหาย ลดเวลาในการท างาน และมีความปลอดภยัต่อทุกคน 

 การท าขั้นตอนสะดวกก็จะส่งผลในแง่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัไดอ้ยา่ง
ชดัเจนยิ่งข้ึนพนกังานท่ีไดป้ฏิบติัขั้นตอนสะดวกแลว้ ส่งผลท่ีจะไดรั้บอย่างเห็นไดช้ดั คือเสียเวลา
ในการคน้ส่ิงของ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นอ้ยลงส่ิงของไม่หาย และตรวจสอบไดง่้าย และท่ีส าคญั 
คือ “เวลา” ท่ีเคยใชไ้ปในการคน้หาจะไดก้ลบัคืนมาเป็นเวลาท่ีน าไปใชใ้นการท างานไดม้ากข้ึนหรือ
สามารถใหบ้ริการไดเ้ร็วข้ึน 

สะอาด (Seiso: เซโซ) 
สมคิด บางโม (2538, 267) กล่าววา่ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการก าจดัขยะ ฝุ่ นละออง 

ส่ิงสกปรก เศษกระดาษ กล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์ตลอดจนการท าความสะอาด ตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และส่ิงของ ตลอดจนสถานท่ีท างานใหส้ะอาดอยูเ่สมอ เพื่อใหง่้ายต่อการรักษา 
ความปลอดภยั ลดอุบติัเหตุเพิ่มพนูสุขภาพ 
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สุขลกัษณะ (Seiketsu: เซเคทซึ) 
ยาสุตะ ซิเงคาสึ (2545 , 5) ได้กล่าวว่า การรักษามาตรฐานท่ีดีของความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยความสะดวก ความสะอาด ในสถานท่ีท างาน สานกังานให้อยูใ่นสภาพท่ีมีบรรยากาศท่ีดี
ตลอดเวลา รวมทั้งการพยายามหาทางปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่การท า 3ส แรกเป็นการ
กระท าต่อวตัถุส่ิงของ ส่วน “ส” ตวัท่ี 4 คือ สุขลกัษณะ เป็นผลพวงมาจากการท า 3ส ท่ีผ่านมา คือ
เม่ือก าจดัขยะท่ีไม่ใช้ออกจากของท่ีใช้แลว้ ย่อมท าให้เกิดความสะดวกในการใช้สอย และเม่ือท า
ความสะอาดส่ิงของเหล่านั้นสม ่าเสมอ ยอ่มให้คุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย และจิตใจของผูใ้ชส่ิ้งของดี
ข้ึน ไม่ตอ้งสัมผสัหรือจบัตอ้งของสกปรก คือ การสร้างสุขลกัษณะท่ีดี จะเห็นไดว้่าสุขลกัษณะท่ีดี
ของพนกังานจะเกิดข้ึนเพราะ 3ส แรก ซ่ึงส่งผลยอ้นกลบัไปใหมี้การหมัน่รักษา 3ส ท่ีกล่าวมาอยา่ง 
สม ่าเสมอ “ส” ตวัน้ีเป็นเร่ืองของนิสัยเป็นหลกั 

สร้างนิสัย (Shitsuke: ซึกซีเคะ) 
คือ การท า 2 ส่ิงให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัย และต่อเน่ือง คือ ท าท่ีท างานให้เกิด

บรรยากาศท่ีมีสุขลกัษณะท่ีดี โดยการท าการสะสาง สะดวก และสะอาดอยา่งต่อเน่ือง รักษา กติกา
มารยาท ระเบียบ และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในการท างานอยา่งเคร่งครัด ยาสุตะ ซึเงคาสึ (2545, 15-16) 
ได้กล่าวว่า หลักส าคญัของการสร้างลักษณะนิสัยต้องมีการก าหนดกฎระเบียบให้ผูป้ฏิบติังาน
ท างานตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นเคร่ืองมือควบคุมไม่ให้ใครสามารถท าอะไรไดต้ามอ าเภอใจใน
การท างานทุกขั้นตอนจะตอ้งท าตามมาตรฐานในการท างานโดยมีการตรวจสอบ(Checklist) และ
คู่มือการปฏิบติังาน (Work manual) ท่ีชดัเจน  
 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 

1.3.3 ช่ือสถานประกอบการ   บริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
1.3.3 ท่ีตั้งสถานประกอบการ ส านกังานใหญ่ ท่ีตั้ง 302 หมู่ 2 ซอยแกว้สุโข  

ถนนประชาอุทิศ 90 ต าบล บา้นคลองสวน  
อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 10290 
โทรศพัท ์ 0 2 4615755-8 
เวบ็ไซต ์   http://www.misushitaelectric.com 

 
 

 
 
รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 บริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท 2528: เร่ิมก่อตั้งดว้ยทุนจดทะเบียน 45 ลา้นบาท เพื่อผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ครัวเรือนในปัจจุบนับริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 (มหาชน  )ขยายกิจการและลงทุนในธุรกิจอย่าง  ต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้มี
คุณภาพอยา่งไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการ ของลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชั้นน าของไทยและเป็นศูนยบ์ริการดา้น
ผลิตภณัฑ ์ โดยมีผลิตภณัฑน์านาชนิดท่ีเหมาะกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย อาทิเช่น กระทะไฟฟ้า 
กระติกน ้ าร้อน หมอ้หุงขา้ว พดัลมไฟฟ้า   และผลิตภณัฑ์ครัวเรือนอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงบริษทัผ่าน
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและ  ต่างประเทศ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัเน้นการผลิต
สินค้าทุกกลุ่มให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทั้งในส่วน ของโรงงานผลิตต่างๆ โดยจะมีการน า
เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี การผลิตอนัทนัสมยัและการจดัการมาตรฐานยุโรปท่ี
ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC 
Furnace เขา้มาใช้ ทั้งยงัมีการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการผลิตอยา่งเขม้ขน้พิถีพิถนั ทั้งใน
เร่ืองคุณสมบติัทางกล ส่วนประกอบทางเคมีและ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ไดม้าตรฐาน
และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงได ้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS GLOBAL ใน
เร่ืองมาตรฐานระบบการจดัการครบทุกดา้นทั้ง ดา้นคุณภาพ (ISO 9001:2015) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001 : 2004) และดา้นชีวอนามยัและความ ปลอดภยั (Environmental Management Systems 
: EMS) ขณะท่ีผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นไดผ้า่นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ
และใน ต่างประเทศเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) 
ส านกังาน มาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing 
Steel (ACRS)  
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วสัิยทัศน์ของบริษัท (Corporate Vision) 
 มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์ครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ )Think Steel 
Think Mill( ด้วยความรู้ความเอาใจใส่และความเข้าใจอย่างแท้จริงในการผลิตอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมคุณภาพ  
 
พนัธกจิของบริษัท (Corporate Mission) 

1. Our Steel: ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้านานาชนิด  ดว้ยคุณภาพ  และบริการท่ีได้ 
มาตรฐาน 

2. Our Customer: การน าเสนอสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกคา้และคู่คา้ทุกระดบัดว้ย 
ความจริงใจ โปร่งใส และเป็นธรรม 

3. Our People: การเพิ่มพนูองคค์วามรู้และพฒันาบุคลากรอยูเ่สมอ เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคญั 
ในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้จริญรุดหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. Our Culture: ปลูกฝังการคิดนอกกรอบโดยไม่กงัวลต่ออุปสรรค การสร้างจิตส านึกของ 
ความเป็นเจา้ของและการสร้างมุมมองความคิดเชิงบวกในทุกโอกาสใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ี 
แขง็แกร่ง 

5. Our Environment: การใส่ใจต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายใน 
ชุมชน เพื่อความสุขอยา่งย ัง่ยนืถาวรในการอยูร่่วมกนัของชุมชนและธุรกิจ 

6. Our Shareholder: การด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของผูมี้ 
ส่วนได ้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 
ค่านิยมขององค์การ (Core Value 3 “O”) 

1. Open Mind  เปิดใจ 
2. เปิดใจรับแนวความคิดท่ีแตกต่าง 
3. เปิดสมองรับความรู้และขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยูเ่สมอ 
4. กลา้คิด กลา้พดู กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
5. กลา้ท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
6. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่น่ิงดูดายเม่ือเกิดปัญหา 
7. คิดนอกกรอบ โดยไม่เอาความกงัวลถึงอุปสรรคมาตีกรอบตวัเอง เพื่อปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง พฒันา และสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
Operation  สร้างก าไร 

- ตระหนกัถึงการบริหารตน้ทุนทุกส่วนงานอยา่งรอบคอบ 
- ค  านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
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- มีจิตส านึกและความรู้สึกร่วมของการเป็นเจา้ของ 
Opportunity  หาโอกาส 

- สร้างมุมมองความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) มองทุกอยา่งใหเ้ป็นโอกาส 
- ยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
- พฒันาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับโอกาสใหม่ๆในอนาคต 

 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์น 4 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัฯ ไดแ้ก่ 
 
1. กลุ่มผลิตภณัฑก์ระติกน ้าร้อนไฟฟ้า  

 
 

รูปท่ี 3.4 กระติกน ้าร้อนไฟฟ้า 
 

Misushita กระติกน ้าร้อนไฟฟ้า ขนาด 3.2 ลิตร รุ่น KP-2421 
กระติกน ้าร้อนไฟฟ้า "มิซูชิตา้" ใหน้ ้าร้อนพร้อมใชทุ้กเวลา ดว้ยระบบตม้น ้าและรักษา

ความร้อนอติัโนมติั มาพร้อมกบัความจุ 3.2 ลิตร 
 Specification 

- Size(cm) : 190x275x385 
- Weight(kg) : 1.9 
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 คุณสมบติั 
- ก าลงัไฟ 690 
- แรงดนัไฟฟ้า 220 
- ความจุ)ลิตร( 3.2 
- ตวักระติกภายในท าดว้ยสแตนเลส จึงไม่เป็นสนิม อีกทั้งยงัท าความสะอาดง่าย 
- มีสเกลบอกระดบัน ้า ท าให้มองเห็นระดบัน ้าจากภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน 
- ปลัก๊ไฟเป็นระบบแม่เหล็กป้องกนัอุบติัเหตุจากการสะดุดสายไฟ 
- ฐานกระติกหมุนได ้360 องศา 

  - สินคา้รับประกนั 3ปี 
 

2. กลุ่มผลิตภณัฑพ์ดัลมสไลด ์16น้ิว 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 พดัลมสไลด ์16น้ิว 
 

Misushita พดัลมตั้งโตะ๊ 16 น้ิว รุ่น FAN-16SL 
 พดัลม มิซูชิตา้ แรงลมปรับได ้3 ระดบัใหคุ้ณสบายไปกบัพดัลมท่ีเยน็ฉ ่า 

 คุณสมบติั 
- ก าลงัไฟ 60 
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- แรงดนัไฟฟ้า 220 
- ใบพดัลมขนาด 16 น้ิว ปรับแรงลมได ้3 ระดบั 
- หนา้ปัดแผงควบคุมดีไซน์ใหม่ ฐานมีความมัน่คง สีสันสวยงาม ดว้ยเฉดสีทูโทน 
- สินคา้รับประกนั 3ปี 

 
3. กลุ่มผลิตภณัฑก์ระทะไฟฟ้า 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 กระทะไฟฟ้า 
 

Misushita กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค ์12 น้ิว รุ่น SPG-141L 
กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค ์อีกหน่ึงทางเลือกจาก Misushita ท่ีท าใหคุ้ณสามารถท าอาหาร

ไดใ้นทุกพื้นท่ี ในพื้นท่ีจ  ากดั 
คุณสมบติั  

- ก าลงัไฟ 1000 
- แรงดนัไฟฟ้า 220 
- เคลือบเทฟล่อน ป้องกนัอาหารติดกระทะ 
- สินคา้รับประกนั 3ปี 
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4. กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองป่ันน ้ าผลไม ้

 
 

รูปท่ี 3.7 เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้
 

Misushita เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้ขนาด 1 ลิตร รุ่น MX-T3PW  
เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้"มิซูชิตา้" เหมาะส าหรับท่านท่ีชอบในการท าอาหารหรือสามารถท า

อ่ืนๆไดอ้ยา่งหลากหลาย มาพร้อมกบัความจุ 1 ลิตร มีใหเ้ลือก 3 สี  
Specification 

- Size(cm) : 35x15x21.5 
- Weight(kg) : 2 

คุณสมบติั 
- ก าลงัไฟ 120 
- แรงดนัไฟฟ้า 220 
- ความจุ)ลิตร( 1 
- ป่ันอาหารรวดเร็ว ละเอียดยิ่งข้ึน ดว้ยมอร์เตอร์พลงัสูง 
- โถบดแหง้ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีไดม้าตราฐาน 
- ไมพ้ายส าหรับคนอาหารในโถป่ันใหท้ัว่ ขณะป่ันและกวาดอาหาร 
- สามารถปรับระดบัความแรงได ้
- สินคา้รับประกนั 3ปี 
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5. กลุ่มผลิตภณัฑพ์ดัลมดูดอากาศ 
 

 
รูปท่ี 3.8 พดัลมดูดอากาศ 

 
Misushita พดัลมดูดอากาศติดวงกบ รุ่น H9-K1 
พดัลมดูดอากาศติดวงกบ "มิซูชิตา้" สวยงามทนทานมีทั้งแบบติดกระจก และแบบติดวงกบ 

Specification 
- Size(cm) : 348x358x198 
- Weight(kg) : 3.1 

คุณสมบติั 
- ก าลงัไฟ 28 
- แรงดนัไฟฟ้า 220 
- ใหแ้รงก าลงัลมดี 
- สินคา้รับประกนั 3ปี 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.9  รูปแบบโครงสร้างองคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  ผูช่้วยแผนกสโตร์ 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย     
-  ผูจ้ดัเรียง เอกสารและจดัสตอ็กสินคา้ 

 
3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา  คุณธนชาติ  นวลนอ้ม  
3.5.2 ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา หวัหนา้แผนกการสโตร์ 
      
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 พนกังานท่ีปรึกษา คุณธนชาติ  นวลนอ้ม  หวัหนา้แผนกการสโตร์ 

คุณเพญ็แข  เจตน์ประสิทธ์ิ 
เจา้ของบริษทั 

คุณธนชาติ  นวลนอ้ม 
หวัหนา้แผนกการสโตร์ 
พนกังานท่ีปรึกษา 

นายชายชาญ บวัแกว้   
นกัศึกษาฝึกงานสหกิจ 
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3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ช้เวลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่  

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 3213 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 3213 เป็นระยะเวลา  31 สัปดาห์ 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.  ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานมาระยะหน่ึงในแผนกสโตร์  ซ่ึงเป็นผูจ้ดัเรียง 
เอกสารและจดัสตอ็กสินคา้ 

2. รวบรวมขอ้มูลการจดัเรียงสินคา้ท่ีน าส่งใหลู้กคา้และปัญหาท่ีเก่ียวกบัแผนกสโตร์ 
3. หาวิธีแกไ้ขปัญหา ปรึกษา และรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และพนกังานท่ีปรึกษา 
4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาด าเนินงาน จดัท าเอกสารตามรูปแบบของโครงงาน  
5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 
 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  ตายางตวัป้ัม, เทปกาว 
- แมก็ซ์, ท่ีถอนลวด, ท่ีหนีบกระดาษ  
- สมุดจดบนัทึก, ปากกา, ดินสอ 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61 กรกฎาคม  61 สิงหาคม 61 
1. ก าหนดโครงเร่ือง     
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
3. คน้หาวธีิแกปั้ญหา     
4. ด าเนินการแกปั้ญหา     
5. สรุปผลโครงงาน     



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้ ของ บริษทั 

สแกนเนอร์ อิเลคทริคอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั  ปัญหาคือสินคา้มีจ านวนมากปะปนกนัอยูแ่ละยงัมี
สินคา้บางอยา่งท่ีไม่ระบุรหสัประจ าตวัสินคา้ โดยมีผลการปฏิบติังาน ตามโครงงาน ดงัน้ี 

 
4.1 ปัญหาการระบุรหัสสินค้าในคลงัสินค้า 

รายละเอียดของปัญหา: ในคลังสินค้ามีสินค้าจ านวนมาก สินค้าหลายประเภทไม่มี
รหสัสินคา้ หรือช่ือสินคา้แสดงดา้นหนา้ ดงันั้นเวลาส่งสินคา้ เบิกสินคา้ ตรวจนบัสินคา้ จะตอ้งใช้
เวลานาน การตรวจสอบสินคา้อาศยัความช านาญ ประสบการณ์ในอดีต แต่หากเป็นพนกังานใหม่จะ
ไม่ทราบช่ือเรียกสินค้านั้น ๆ ท าให้จดัเก็บ หรือเบิกสินค้าผิดได้ ดังนั้นผูจ้ดัท าจึงก าหนดแนว
ทางแกไ้ขไวด้งัน้ี 
 

แนวทางการแก้ไข 
4.1.1. วางแผนร่วมกบัหัวหน้าแผนกแจง้ประเด็นปัญหาและวางแผนแก้ไข เช่น ในบาง

แผนกจะมีการวางส่ิงของไวใ้นช่องแต่ไม่ระบุช่ือหรือรหสัสินคา้ไว ้จึงไดว้างแผนกบัหวัหนา้แผนก
โดยการใชก้กระดาษติดช่ือรหสัสินคา้ไวห้นา้ช่องสินคา้ทุกช่อง 

4.1.2. ออกแบบวิธีการส่ือสารเพื่อให้ผูท่ี้มาเบิกสินคา้ เกิดความสะดวกและคน้หาไดง่้าย 
เช่น กรณีสปริง โดยการน าสปริงมาใส่ไวใ้นถุงและติดไวต้ามสินคา้ ท ารายการสถานท่ีเก็บสินคา้ทุก
ช้ิน เช่น สถานท่ีตั้ งคลังสินค้า เลขท่ีชั้นวางสินคา้  ท าป้ายก ากับชั้นวางสินค้า ท ารายการสินค้า
ทั้งหมดท่ีวางอยู่ในชั้นวางสินคา้ พร้อมบอกจ านวนช้ินทั้งหมด  หากมีการน าสินคา้ออกจากชั้นวาง 
ให้ท าการหักจ านวนสินคา้ออกจากรายการท่ีหนา้ชั้นวาง และหกัจากรายการสินคา้ท่ีบนัทึกไวด้ว้ย 
เพื่อการตรวจสอบสตอ็กสินคา้ในภายหลงั 

4.1.3. ลงมือปรับปรุงแก้ไข โดยด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไวก้บัหัวหน้าแผนก มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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- จดัท าป้ายผูดู้แลความรับผิดชอบประจ าแผนก ในป้ายจะประกอบดว้ยรูปภาพผูดู้แล ช่ือ 
และรหสัสินคา้ประจ าช่องวางของ 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 ช่ือผูดู้แลรับผิดชอบประจ าแผนกกระติกน ้าร้อน 
 

- น ากระดาษแล้วจ าแนกสินค้ามาติดไวต้ามช่องป้ายช่ือและรหัสของสินค้าทุกช่องเพื่อ
สะดวกต่อการรับเขา้และจ่ายออก 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 หลงัจากติดป้ายไปในช่องทุกช่องของสินคา้แผนกกระติกน ้าร้อน 
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  -ท ารายการรหัสสินค้าทั้ งหมดท่ีวางอยู่ในชั้นวางสินค้าแต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ิน
ทั้งหมด  โดยการน ากระดาษพลาสติกเขียนรหัสสินคา้และแปะไวต้ามช่องของสินคา้ในหน่วยงาน
แผนกกระติก 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 จดัท าป้ายรหสัและช่ือสต๊ิกเกอร์ ส.ค.บ. ประจ าแผนกกระติกน ้าร้อน 
 

-  จดัท าป้ายผูดู้แลความรับผิดชอบประจ าแผนก ในป้ายจะประกอบดว้ยรูปภาพผูดู้แล ช่ือ 
และรหสัสินคา้ประจ าช่องวางของ 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 ป้ายผูรั้บผดิชอบแผนกหมอ้หุงขา้ว 
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- ช่องท่ี 1 เป็นช่องท่ีวางสต๊ิกเกอรืรับประกนั 3 ปี ส่วนท่ีเหลือภาพท่ีเห็นคือ สต๊ิกเกอร์ติด
ขา้งกล่องหมอ้ มีทั้งหมด 4 สี 1.สีแดง 2.สีด า 3.สีม่วง 4.สีเทา เป็นสต๊ิกเกอร์ส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาติด
ขา้งกล่องทุกคร้ัง ถึงจะน าไปส่งใหลู้กคา้ได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีรหสัสินคา้และช่ือไวต้ามช่อง 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 จดัท าป้ายช่ือและรหสัสินคา้ของสต๊ิกเกอร์ทุกช่องในแผนกหมอ้หุง้ขา้ว 
 

- จดัท าป้ายผูดู้แลความรับผิดชอบประจ าแผนก ในป้ายจะประกอบดว้ยรูปภาพผูดู้แล ช่ือ 
และรหสัสินคา้ประจ าช่องวางของ 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 แผนกกระทะ 
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- ท  ารายการรหัสสินคา้ทั้งหมดท่ีวางอยู่ในชั้นวางสินคา้แต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ิน
ทั้งหมด  โดยการน ากระดาษพลาสติกเขียนรหัสสินคา้และแปะไวต้ามช่องของสินคา้ในหน่วยงาน
แผนกกระทะจะมีลกัษณะหนา้ตาสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไปหลายประเภทมาก มีทั้งคู่มือ แหวนสปริง    
4 มิล และยงัมีอีกมากมาย 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 จดัท าป้ายช่ือและรหสัสินคา้ในแต่ละช่อง 
 

- ท  ารายการรหัสสินคา้ทั้งหมดท่ีวางอยู่ในชั้นวางสินคา้แต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ิน
ทั้งหมด  โดยการน ากระดาษพลาสติกเขียนรหัสสินคา้และแปะไวต้ามช่องของสินคา้ในหน่วยงาน
แผนกแผนกหมอ้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 แผนกพดัลมดูดอากาศ 
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4.2 สรุปและประเมินผล 
หลงัจากท่ีไดจ้ดัท าป้ายรหสัสินคา้แลว้ พบวา่ท าให้พนกังานใหม่สามารถท่ีจะเบิกสินคา้ได้

ง่ายมากข้ึน และมีเวลาไปท าอย่างอ่ืนไดอี้ก พนกังานมีความพึงพอใจในการปรับปรุงแกไ้ขระบบ
การจดัหมวดหมู่สินคา้ท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน ลดการสูญเสียเวลา การคน้หาสินคา้และจดัเก็บ
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการปฏิบติังาน บริษทั สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ในคร้ังน้ีได้

ปฏิบติังานต าแหน่งผูช่้วยแผนกสโตร์ ไดพ้บวา่ระบบการท างานการจดัสตอ็กสินคา้ในคลงัสินคา้ ยงั
เป็นการค้นหาท่ียาก เน่ืองจากทางบริษัทได้วางสินค้าไวเ้ป็นท่ีเป็นทางก็จริง แต่ไม่มีป้ายหรือ
รหสัสินคา้ตามช่องของสินคา้คงคลงั จึงน าเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้ โดยมี
การจดัท าป้ายรหัสสินคา้ท าให้สามารถเบิกสินคา้ได้ง่ายมากข้ึน การคน้หาสินคา้และจดัเก็บได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
   ผูป้ฏิบติังานยงัไม่มีความรู้มากพอส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อก

สินคา้ 
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
  บริษทัควรมีการจดัอบรมเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้ส าหรับ

พนกังานท่ีสนใจจะเรียนรู้ 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ได้ประสบการณ์จากการท างานเพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยได้เรียนรู้ 
ระบบงานต่างๆไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน 
 2. ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกความอดทน 
 3. ได้รับความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรในบริษทั เพื่อน าไปพฒันาและแก้ไขการท างานใน
อนาคต  

4. การปฏิบติังานท าให้ผูป้ฏิบติัไดฝึ้กฝนความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลา และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ในการปฏิบติังานมีสินคา้ในคลังสินค้าเป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงต้องใช้เวลาในการ

สอบถามจากพนกังานในแผนกและศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 
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2. การท างานไม่ไดป้ฏิบติัเฉพาะแผนกสโตร์เท่านั้น แต่บางคร้ังก็ตอ้งท างานของแผนกอ่ืน 
ดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงอาจท าใหส้ับสนไดเ้พราะมีสินคา้ในคลงัสินคา้หลายอยา่ง  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาขอ้มูลสินคา้ในคลงัสินคา้ซ่ึงมีจ านวนค่อนขา้งมาก ดงันั้นผูท่ี้จะปฏิบติังาน 

ควรตอ้งศึกษารายละเอียดในตวัสินคา้ใหเ้ช่ียวชาญ  
2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจในการ

ท างาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพ่ือ
ศึกษาการแกไ้ขปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัสตอ็กสินคา้ 2) เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนใน
การจัดเก็บสินค้าและค้นหาสินค้า 3) เพ่ือให้การ
จดัเก็บสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหา
เกิดจากการจดัสตอ็กสินคา้ในคลงัสินคา้คน้หาท่ียาก
ไม่มีป้ายหรือรหัสสินคา้ตามช่องของสินคา้คงคลงั 
ดงันั้น จึงท าป้ายรหัสสินคา้เพ่ือเบิกสินคา้ท าไดง่้าย
การคน้หาและจดัเก็บสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to 
study and resolve the problems in the stock 
management performance improvement, 2) to 
reduce time and step in storing and searching 
products, and 3) to keep the storage orderly. The 
problem was caused by difficulty in searching the 
products in the warehouse which have no label or 
code respectively to the location of storage. 
Therefore, labels were made for easier product 
pick up and improving the management of storage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.เพ่ือศึกษาการแกไ้ขปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจดัสตอ็กสินคา้ 
2.เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจดัเก็บสินคา้
และคน้หาสินคา้ 
3.เพ่ือให้การจัดเก็บสินค้ามีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1.ขอบเขตด้านเน้ือหา  “การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัสต็อกสินคา้ ของ บริษทั สแกนเนอร์อิเลคท
ริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” 
2.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี   สต็อกสินค้า ของ บริษัท 
สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
3.ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าแผนกส
โตร์ 
4.ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1 .ท า ให้ เ กิ ดค วาม รู้ ค วาม เ ข้า ใ จ ในการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการจดัสตอ็กสินคา้ 
2.ท าให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดเก็บ
สินคา้และคน้หาสินคา้ 
3.ท าใหสิ้นคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้า 
ของ บริษัท สแกนเนอร์ อเิลคทริค อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
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ขั้นตอนและวธีิในการด าเนินงาน 
1.ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานมาระยะ
หน่ึงในแผนกสโตร์ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัเรียง เอกสารและจดั
สตอ็กสินคา้ 
2.รวบรวมขอ้มูลการจดัเรียงสินคา้ท่ีน าส่งให้ลูกคา้
และปัญหาท่ีเก่ียวกบัแผนกสโตร์ 
3.หาวิธีแก้ไขปัญหา ปรึกษา และรับค าแนะน าใน
การเ ขียนโครงงานจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
พนกังานท่ีปรึกษา 
4.ด าเนินการแกไ้ขปัญหาด าเนินงาน  จดัท าเอกสาร
ตามรูปแบบของโครงงาน  
5.สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะ
ของรูปแบบโครงงาน 
 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้า ของ บริษัท 
สแกนเนอร์ อิเลคทริคอินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด  
ปัญหาคือสินคา้มีจ านวนมากปะปนกนัอยู่และยงัมี
สินคา้บางอยา่งท่ีไม่ระบุรหัสประจ าตวัสินคา้ โดยมี
ผลการปฏิบติังาน ตามโครงงาน ดงัน้ี 
1. ปัญหาการระบุรหัสสินค้าในคลงัสินค้า 

รายละเอียดของปัญหา: ในคลงัสินคา้มี
สินค้าจ านวนมาก สินค้าหลายประเภทไม่ มี
รหสัสินคา้ หรือช่ือสินคา้แสดงดา้นหนา้ ดงันั้นเวลา
ส่งสินค้า เบิกสินค้า ตรวจนับสินค้า จะต้องใช้
เวลานาน การตรวจสอบสินคา้อาศัยความช านาญ 
ประสบการณ์ในอดีต แต่หากเป็นพนักงานใหม่จะ
ไม่ทราบช่ือเรียกสินคา้นั้น ๆ ท าให้จดัเก็บ หรือเบิก
สินคา้ผิดได ้ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงก าหนดแนวทางแกไ้ข
ไวด้งัน้ี 
แนวทางการแก้ไข 
1.วางแผนร่วมกบัหัวหนา้แผนกแจง้ประเด็นปัญหา
และวางแผนแกไ้ข เช่น ในบางแผนกจะมีการวาง
ส่ิงของไวใ้นช่องแต่ไม่ระบุช่ือหรือรหสัสินคา้ไว ้จึง

ไดว้างแผนกบัหัวหน้าแผนกโดยการใชก้กระดาษ
ติดช่ือรหสัสินคา้ไวห้นา้ช่องสินคา้ทุกช่อง 
2.ออกแบบวิธีการส่ือสารเพื่อให้ผูท่ี้มาเบิกสินค้า 
เกิดความสะดวกและคน้หาไดง่้าย เช่น กรณีสปริง 
โดยการน าสปริงมาใส่ไวใ้นถุงและติดไวต้ามสินคา้ 
ท ารายการสถานท่ีเก็บสินคา้ทุกช้ิน เช่น สถานท่ีตั้ง
คลงัสินคา้ เลขท่ีชั้นวางสินคา้  ท าป้ายก ากบัชั้นวาง
สินคา้ ท ารายการสินคา้ทั้งหมดท่ีวางอยู่ในชั้นวาง
สินคา้ พร้อมบอกจ านวนช้ินทั้งหมด  หากมีการน า
สินค้าออกจากชั้ นวาง  ให้ท าการหักจ านวน
สินค้าออกจากรายการท่ีหน้าชั้นวาง และหักจาก
รายการสินค้าท่ีบันทึกไวด้้วย เพื่อการตรวจสอบ
สตอ็กสินคา้ในภายหลงั 
3.ลงมือปรับปรุงแกไ้ข โดยด าเนินการตามแผนท่ีได้
วางไวก้บัหวัหนา้แผนก มีรายละเอียดดงัน้ี 

- จดัท าป้ายผูดู้แลความรับผิดชอบประจ า
แผนก ในป้ายจะประกอบด้วยรูปภาพผูดู้แล ช่ือ 
และรหสัสินคา้ประจ าช่องวางของ 

- น ากระดาษแล้วจ าแนกสินคา้มาติดไว้
ตามช่องป้ายช่ือและรหัสของสินค้าทุกช่องเพ่ือ
สะดวกต่อการรับเขา้และจ่ายออก 
-ท ารายการรหัสสินคา้ทั้ งหมดท่ีวางอยู่ในชั้นวาง
สินคา้แต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ินทั้ งหมด  โดย
การน ากระดาษพลาสติกเขียนรหัสสินคา้และแปะ
ไวต้ามช่องของสินคา้ในหน่วยงานแผนกกระติก 

-  จดัท าป้ายผูดู้แลความรับผิดชอบประจ า
แผนก ในป้ายจะประกอบด้วยรูปภาพผูดู้แล ช่ือ 
และรหสัสินคา้ประจ าช่องวางของ 

- ช่ อ ง ท่ี  1  เ ป็น ช่อง ท่ี ว า งส ต๊ิก เ กอ รื
รับประกนั 3 ปี ส่วนท่ีเหลือภาพท่ีเห็นคือ สต๊ิกเกอร์
ติดขา้งกล่องหมอ้ มีทั้งหมด 4 สี 1.สีแดง 2.สีด า 3.สี
ม่วง 4.สีเทา เป็นสต๊ิกเกอร์ส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาติด
ข้างกล่องทุกคร้ัง ถึงจะน าไปส่งให้ลูกค้าได้ จึง
จ าเป็นตอ้งมีรหสัสินคา้และช่ือไวต้ามช่อง 



 
 

 

- จดัท าป้ายผูดู้แลความรับผิดชอบประจ า
แผนก ในป้ายจะประกอบด้วยรูปภาพผูดู้แล ช่ือ 
และรหสัสินคา้ประจ าช่องวางของ 

- ท ารายการรหสัสินคา้ทั้งหมดท่ีวางอยูใ่น
ชั้นวางสินคา้แต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ินทั้งหมด 
โดยการน ากระดาษพลาสติกเขียนรหัสสินคา้และ
แปะไว้ตามช่องของสินค้าในหน่วยงานแผนก
กระทะจะมีลกัษณะหน้าตาสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป
หลายประเภทมาก มีทั้งคู่มือ แหวนสปริง 4 มิล และ
ยงัมีอีกมากมาย 

- ท ารายการรหสัสินคา้ทั้งหมดท่ีวางอยูใ่น
ชั้นวางสินคา้แต่ละชั้นพร้อมบอกจ านวนช้ินทั้งหมด 
โดยการน ากระดาษพลาสติกเขียนรหัสสินคา้และ
แปะไวต้ามช่องของสินคา้ในหน่วยงานแผนกแผนก
หมอ้ 
สรุปและประเมนิผล 

หลังจากท่ีได้จัดท าป้ายรหัสสินค้าแล้ว 
พบวา่ท าให้พนกังานใหม่สามารถท่ีจะเบิกสินคา้ได้
ง่ ายมาก ข้ึน  และ มี เวลาไปท าอย่ าง อ่ืนได้ อีก 
พนักงานมีความพึงพอใจในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าท าให้การท างาน
รวดเร็วข้ึน ลดการสูญเสียเวลา การคน้หาสินคา้และ
จดัเก็บไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบัติงาน บริษัท สแกนเนอร์
อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในคร้ังน้ีได้
ปฏิบัติงานต าแหน่งผู ้ช่วยแผนกสโตร์ ได้พบว่า
ระบบการท างานการจัดสต็อกสินคา้ในคลงัสินคา้ 
ยงัเป็นการคน้หาท่ียาก เน่ืองจากทางบริษทัได้วาง
สินค้าไว้เป็นท่ี เป็นทางก็จริง แต่ไม่มีป้ายหรือ
รหัสสินคา้ตามช่องของสินคา้คงคลัง จึงน าเสนอ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัสต็อกสินคา้ โดยมี
การจดัท าป้ายรหสัสินคา้ท าใหส้ามารถเบิกสินคา้ได้
ง่ ายมาก ข้ึน  การค้นหาสินค้าและจัด เ ก็บได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 1.ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
   ผูป้ฏิบติังานยงัไม่มีความรู้มากพอส าหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัสตอ็กสินคา้ 
2.ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
  บริษัทควรมีการจัดอบรมเร่ืองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าส าห รับ
พนกังานท่ีสนใจจะเรียนรู้ 
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1. ดร.สมพร           ปานยนิดี        
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คุณธนชาติ          นวลนอ้ม 
พนกังานท่ีปรึกษา หวัหนา้แผนกการสโตร์  
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนให้การดูแล สอนงานในดา้นต่างๆและให้
ความรู้ความเขา้ใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึง
คณะผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณ    เป็นอย่างสูงไว ้ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 
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