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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยก่อนท่ีจะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม การปฏิว ัติ เข้า สู่วงการ

อุตสาหกรรม ท าใหร้ะบบสังคมอุสาหกรรมตอ้งมีการปรับตวัในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ใน
สภาวะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง การบริหารงานสินคา้คงคลงัในกระบวนการผลิต   เป็นกลยุทธ์การ
บริหารท่ีมีความส าคญัอยา่งหน่ึง  เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในการตรวจรับ จดัเก็บ  
จดัจ่ายเพื่อจ าหน่าย  ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนท่ีส่วนใหญ่มาจากกระบวนการจดัการคลงัผลิตภณัฑ ์ 

 

สภาพปัจจุบนัทางบริษทัท่ีใชศึ้กษาระบบการบริหารสินคา้คงคลงั  พบวา่ 
 

1. ยงัไม่มีระบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเป็นมาตรฐานเหมาะสมในการจดัเก็บ     
2. กระบวนการดูแลระบบการจดัการคลงัสินคา้ยงัไม่เป็นระเบียบ  
3. ไม่ไดดู้แลส่วนของสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ  
4. เกิดความผดิพลาดในดา้นการจ านวนส้ินคา้ท่ีจดัเก็บ  
5. การเบิกจ่ายหรือการเตรียมของส่งลูกคา้เกิดความผดิพลาด  
6. เกิดการสูญเสียในเร่ืองการส่งมอบช้ินงานล่าชา้ไม่ทนัตามก าหนดเวลา  
7. เกิดปัญหาการด าเนินงานผลิตขาดช่วงไปในบางผลิตภณัฑ์ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ

จดัเตรียมผลิตภณัฑส่์งลูกคา้   
8. มีปัญหาการบริหารงานวางแผนการจดัส่ง  
 

การศึกษาน้ีเป็นการพฒันาระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์สลิงอ่อน 
เพื่อปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เป็นการท าให้ทราบสถานะท่ีแทจ้ริงของ
ปริมาณสินคา้คงคลงัในกระบวนการการจดัเก็บผลิตภณัฑ์  ช่วยให้สามารพพิจารณาถึงผลกระทบต่อองคก์ร
ในดา้นการวางแผนการจดัเก็บผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ   

 

การศึกษาน้ีจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ การจดักลุ่มสินคา้  และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นการบริหารสินคา้คงคลงั โดยการควบคุมดว้ยการมองเห็นและระบบ เขา้ก่อน ออกก่อนมาแกไ้ข
ปัญหา   โดยหวงัผลจากการศึกษาท าใหค้น้พบปัญหาต่าง ๆ ในระบบการตรวจรับ การจดัเก็บ การเบิกสินคา้
ส่งลูกคา้ ท าให้สามารถมีการด าเนินการท่ีมีสภาพดีข้ึน ความผิดพลาดทางการด าเนินการลดลง พื้นท่ีการ
จดัเก็บวสัดุคงคลงัเป็นระเบียบมากข้ึนใชง้านในการจดัเก็บสินคา้ไดม้ากข้ึน  ท าให้เกิดการเพิ่มศกัยภาพของ
การท างานดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 
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1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

บริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนในกรณีศึกษามีการผลิตสินคา้สองประเภทคือ  
 

1. สายยกของ  
2. สายรัดของ 
 

ผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนท่ีผลิตมีสีมีแตกต่างกนัมากสีตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ซ่ึงมีทั้งประเภทประจ าและ
ประเภทขาจร การผลิตจึงมีลกัษณะผลิตตามค าสั่งซ้ือและผลิตเพื่อเขา้สต็อกรอการขาย    ยอดผลผลิตเฉล่ีย
ต่อเดือนของผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนแสดงตามตารางท่ี 1.1  

 

ตำรำงที ่1.1 ยอดผลผลิตเฉล่ียต่อเดือนของผลิตภณัฑส์ลิงอ่อน 
 

 ชนิดของช้ินงาน จ านวนช้ิน/เดือน 
สายยก 1 ตนั 1,400   

 2 ตนั 6,500   
 3 ตนั 8,500   
 4 ตนั 4,500  
 5 ตนั 1,000  
 6 ตนั 500   
 8 ตนั 200   
 10 ตนั 100 
 12 ตนั 100 

สายรัด 25 mm 500 
  50 mm 130,000   
  75 mm 1,200   

 

กระบวนการในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังจะเป็นส่วนส าคัญต่อการผลิตและการด าเนิน
ธุรกรรมทางการตลาด ปัจจุบนัพบวา่มีปัญหาการจดัการระบบสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนดงัน้ี 

 

1. ไม่มีระบบการจดัเก็บและเบิกจ่ายผลิตภณัฑ ์
2. มีความบกพร่องในการตรวจเช็คและรับสินคา้เขา้ 

3. การจดัการไม่ดีท าใหพ้ื้นท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ 

4. กระบวนการจดัเก็บสินคา้ไม่เหมาะสม   
5. มีความผดิพลาดบ่อยคร้ังในการเบิกจ่ายสินคา้ 
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ในปัจจุบนั การจดัการเก่ียวกบัสต็อกสินคา้ผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนยงัขาดระบบการจดัเก็บและเบิกจ่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม โดยไม่มีการบนัทึกการจดัเก็บทั้งจ  านวนและสถานท่ีการจดัเก็บ รวมทั้งกระบวนการ
ในการเบิกจ่าย ท าใหข้าดระบบการควบคุมสตอ็กท่ีชดัเจน ตวัเลขจ านวนและชนิดของผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนไม่
สอดคลอ้งกนัทางบญัชีและของจริง 

 

การตรวจเช็คและรับสินคา้เขา้มีความบกพร่อง   โดยการรับสินคา้เขา้สต็อกในปัจจุบนัไม่ไดมี้การ
ตรวจเช็คส้ินคา้ก่อนรับเขา้คลงัสินคา้ คือเม่ือท าการผลิตเสผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนเสร็จก็จะน ามาเก็บเขา้ท่ีเก็บ
ตามความเคยชินของพนกังาน  ท าให้เกิดความผิดพลาดในส่วนของระบบการควบคุม จดัเก็บและเบิกจ่าย
ผลิตภณัฑ์ การด าเนินการแก้ไขจ าเป็นตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีท างานตรวจสอบและจดัเก็บโดยเฉพาะให้มีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจนและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท าให้งานลดความผิดพลาดขาเขา้ก่อนการจดัเก็บเขา้
คลงัสินคา้  

 
 

ในส่วนการจดัเก็บสินคา้เขา้คลงัซ่ึงเป็นชั้นเก็บผลิตภณัฑ์ มีการจดัการท่ีไม่ดีท าให้พื้นท่ีจดัเก็บไม่
เป็นระเบียบและมีผลท าให้พื้นท่ีไม่เพียงพอ จึงมีการจดัเก็บสินคา้ดว้ยการกองผลิตภณัฑ์ส่วนท่ีจดัเขา้ชั้น
ไม่ไดบ้นพื้นท่ีต่าง ๆ ท าใหเ้กิดปัญหาการควบคุมและการเบิกจ่าย   

 

กระบวนการจดัเก็บสินคา้ตามชั้นต่าง ๆ ไม่เหมาะสม โดยไม่มีการจ าแนกตามสี โดยไม่ค  านึงถึง
ขนาดและความยาวท าให้เกิดการผิดพลาดในการจดัส่งอยู่บ่อยคร้ัง ท าให้จ  าเป็นตอ้งเพิ่มเติมป้ายบอกขนาด
และความยาวอยา่งชดัเจนพร้อมทั้งการเพิ่มชั้นเก็บสินคา้ 

 
ดว้ยความบกพร่อง ดา้นการบริหารคลงัสินคา้ดงักล่าว จากปัญหาส่วนของการน าเขา้ จดัเก็บ และน า

ออกจากคลังสินค้า  รวมทั้งปัญหาการขาดฐานข้อมูลสต็อกท่ีถูกต้องแม่นย  า  ท าให้เกิดความผิดพลาด
บ่อยคร้ังในการกระบวนการเบิกจ่ายสินคา้ทั้งท่ีจะน าส่งลูกคา้ประจ าและการเบิกเพื่อจ าหน่ายประจ าวนั 

 

 ตารางท่ี 1.12 แสดงจ านวนยอดสินคา้คงคลงัจากขอ้มูลสต็อกส้ินเดือนกรกฎาคม  เป็นยอดสต็อก
ของผลิตภณัฑ์ขนาดต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ระบุเป็นลกัษณะท่ีใช้จ  าแนกประเภทตามขนาดความยาวและสี ของ
ผลิตภณัฑ์ ส่ือถึงปัญหาการจดัเก็บท่ีขาดระบบการจ าแนกผลิตภณัฑ์ และรูปท่ี 1.1 แสดงสภาพของการ
จดัเก็บสินคา้ในสตอ็กเพื่อรอการส่งลูกคา้ตามค าสั่งซ้ือและการจดัขายตามความตอ้งการของลูกคา้จร และรูป
ท่ี 1.2 แสดงสภาพของการจดัเก็บสินคา้บนพื้น สภาพดงักล่าวส่ือถึงสภาพปัญหาการขาดการควบคุมสินคา้
คงคลงัอยา่งเป็นระบบ มีสภาพความบกพร่องของ 

 

1. การขาดฐานขอ้มูลสตอ็กท่ีถูกตอ้งแม่นย  า  
2. ขาดระบบการดูแลคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม และ 
3. ขาดผูรั้บผดิชอบส่วนของการบริหารสินคา้คงคลงัโดยเฉพาะ 
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        ตำรำงที ่1.2 จ  านวนยอดสินคา้คงคลงัจากขอ้มูลสตอ็กส้ินคา้เดือนกรกฎาคม   
 

 ชนิดของช้ินงาน จ านวนช้ิน 
สายยก 1 ตนั 135   

 2 ตนั 630   
 3 ตนั 820   
 4 ตนั 400   
 5 ตนั 85   
 6 ตนั 40   
 8 ตนั 15   
 10 ตนั - 
 12 ตนั - 

สายรัด 25 mm - 
  50 mm 12,300   
  75 mm 130   

 

   
 

รูปที ่1.1 สภาพของการจดัเก็บสินคา้ 
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รูปที ่1.2 สภาพของการจดัเก็บสินคา้บนพื้น 
 

ผลจากปัญหาต่าง ๆ ในด้านการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัในส่วนของระบบการตรวจรับ การ
จดัเก็บ การเบิกสินคา้ส่งลูกคา้ส่งผลกระทบช้ีวดัไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ 

 

1. การเกิดความผดิพลาดในส่วนการด าเนินการ 
2. ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีในการการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 

 

   ความผดิพลาดผดิพลาดในส่วนการด าเนินงานมีลกัษณะดงัน้ี 
 

1. คุณภาพสินคา้ 
2. จ านวนสินคา้ 
3. การเบิกสินคา้ 
4. การจดัส่งสินคา้ 
 

ความผดิพลาดผดิพลาดดา้นคุณภาพสินคา้คือ ผดิพลาดดา้นขนาด ความยาว และสี ท่ีเบิกจ่าย ซ่ึงจะ
เป็นไดท้ั้งในส่วนความผดิพลาดดา้นจ านวนของแต่ขนาด ความยาว และสี   

 

ความผดิพลาดดา้นจ านวนคือ การเบิกจ่ายสินคา้ถูกตอ้งตามคุณภาพแต่จ านวนท่ีเบิกไม่ตรงตาม
ความตอ้งการ ส่งมอบไม่เท่าจ  านวนท่ีตอ้งการทั้งเป็นการขาดหรือเป็นการเกินจากใบเบิก  

 

ผดิพลาดในการเบิกสินคา้เป็นในลกัษณะเบิกสินคา้ดว้ยเวลาเกินกวา่ท่ีก าหนด เบิกโดยไม่มีการ
บนัทึกการเบิก เบิกโดยขาดความรับผดิชอบ  

 

ความผดิพลาดในการจดัส่งสินคา้ เป็นการส่งสินคา้ไม่ตรงตามใบสั่งของผูส้ั่ง ส่งผดิสถานท่ี ผดิเวลา 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงสถิติความผดิพลาดในการจดัการสินคา้คงคลงัระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน  
กนัยายน พบวา่ความผดิพลาดโดยเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 38 คร้ัง 

 

ตำรำงที่ 1.3  สถิติความผดิพลาดในการจดัการสินคา้คงคลงั 
 

ลกัษณะการผดิพลาด กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
ชนิดสินคา้ไม่ตรงตามใบสั่ง 7 5 5 
จ านวนสินคา้ไม่ถูกตอ้ง 24 14 9 

การเบิกสินคา้โดยไม่บนัทึก 18 16 13 
การจดัส่งไม่ตรงตามจุด 3 - - 

รวม 52 35 27 
 

ในดา้นประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีในการการจดัเก็บสินคา้คงคลงัจากส ารวจขอ้มูลเน้ือท่ีการจดัเก็บ
สินคา้ตามชั้นจดัเก็บสินคา้ ณ ส้ินเดือนของเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน  กนัยายน แสดงตามตารางท่ี 1.4 
ประมาณการพื้นท่ีจดัเก็บท่ี 231 ตารางเมตร 

 

ตำรำงที ่1.4 ประมาณการพื้นท่ีจดัเก็บ  
  

เดือน ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

 กรกฎาคม 239 
สิงหาคม 242 
กนัยายน 212 
เฉล่ีย 231 

 
 

การศึกษาเพื่อการปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัของการผลิตสลิงอ่อนน้ีจุมุ่งหวงัในการวางมาตร
การณ์ท่ีจะสามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการด าเนินงานและจดัการพื้นท่ีการจดัเก็บวสัดุคงคลงัเป็น
ระเบียบมากข้ึนใชง้านในการจดัเก็บสินคา้ไดม้ากข้ึนมีผลท าให้เกิดการเพิ่มศกัยภาพของการท างานดา้นการ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
 

1 เพื่อหาปัญหาและสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อสินคา้คงคลงัในการจดัเก็บผลิตภณัฑ์ 
 2 เพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 3 เพื่อกระบวนการการแกไ้ขปัญหาสินคา้คงคลงั 
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1.3  ขั้นตอนการศึกษา 
 

 ขั้นตอนการศึกษาประกอบดว้ย 
 

1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการจดัเก็บ เบิกจ่าย สินคา้ท่ีมีปัญหาสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑ ์
 2. วเิคราะห์ปัญหาการบริหารสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑ์ 
 3. ด าเนินการหาสาเหตุและแกไ้ขส่ิงท่ีส่งผลต่อปัญหาการบริหารสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑ์ 
 4. ประเมินผลการลดพื้นท่ีจดัเก็บและการลดความผดิพลาดในการเบิกจ่าย 
 5. สรุปผลด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

 

1.4  ขอบข่ายการศึกษา 
 

 ขอบเขตของการศึกษามีดงัน้ี 
 

 1. วเิคราะห์ปัญหาสินคา้คงคลงัเฉพาะคลงัเก็บสินคา้ 
2. ผลการด าเนินงานท่ีสามารถวดัได ้การลดพื้นท่ีการจดัเก็บผลิตภณัฑ์    การเบิกจ่ายผลิตภณัฑ์ท่ี

ถูกตอ้งและแม่นย  า  การเช็คสต็อกท่ีถูกตอ้ง  ความพึงพอใจของลูกคา้เพิ่มข้ึน และการลดตน้ทุน
การจดัเก็บ 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 
 

1. ทราบสาเหตุท่ีท าใหมี้ปริมาณสินคา้คงคลงัในการจดัเก็บผลิตภณัฑ์ 
2. สามารถลดพื้นท่ีการจดัเก็บวสัดุคงคลงั,มีการตรวจเช็คสินคา้คงคลงัท่ีแน่นนอน,เป็นระบบในการ
เบิกจ่ายสินคา้การส่งมอบสินคา้ไดถู้กตอ้งถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว,ความพึงพอใจของลูกคา้
เพิ่มข้ึน และลดตน้ทุนในการจดัเก็บ 

  

1.6 ค านิยามศัพท์ 
  

การศึกษาน้ีมีค านิยามศพัทด์งัต่อไปน้ี 
 

1. สินค้ำคงคลงั (Inventory) หมายถึงวสัดุหรือสินคา้ต่างๆ ท่ีเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการ   
           ด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลิต ด าเนินการขาย หรือด าเนินงานอ่ืนๆ  

2. ระบบ FIFO (First In First Out) หมายถึง ระบบท่ีสินคา้ใดเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวยีน 
            ออกไปก่อน เพื่อลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน การเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO 

: First in First out) เป็นวธีิท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐานวา่สินคา้
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หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใช้ก่อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใช้ก่อนเช่นกนั การเขา้
ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่า
ก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใช้
เป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

3. กำรบริหำรสินค้ำคงคลงั (Inventory Management) เป็นการจดัการเก่ียวกบัสินคาในคลงัสินคา้ 
         ตั้งแต่การรวบรวม  ตรวจรับสินคา้ เขา้-ออก การควบคุมสินคา้คงเหลือในปริมาณท่ี  
        พอเหมาะอยา่งมีระเบียบแบบแผนเพื่อใหสิ้นคา้มีอยูต่รงตามจ านวน ขนาด สี ฯลฯ 
 



 

 

บทที ่2 
ทฤษฏีและหลกัการที่เกีย่วข้อง 

 
 

 

 ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวคิดเพื่อการออกแบบการจดัการงานสินคา้
คงคลงัและวิธีการจดัเก็บสต็อกของสินคา้ เพื่อการปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ 
สลิงอ่อนใหเ้ป็นระบบมากยิง่ข้ึนประกอบดว้ย 
  

1. การควบคุมของคงคลงัหรือการควบคุมสตอ็ก (Inventory Control or Stock Control) 

2. บทบาทหนา้ท่ีของสินคา้คงคลงั 

3. วตัถุประสงคใ์นการควบคุมสินคา้คงคลงั 

4. ตน้ทุนในการมีสินคา้คงคลงั 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                   

2.1  การควบคุมของคงคลงัหรือการควบคุมสต็อก  
 

              สินคา้คงคลงั/พสัดุคงคลงั  หรือ ท่ีนิยมเรียกวา่สตอ็ก คือ สินคา้ท่ีผลิตจากโรงงานหรือวตัถุดิบท่ีจะน ามา
ป้อนโรงงานท่ีเก็บส ารองไวไ้วเ้พื่อจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ หรือเก็บส ารองเตรียมไวเ้พื่อรอน าออกไปท าการผลิต  
ธุรกิจอุตสาหกรรมทางการผลิตและการพาณิชยแ์ทบทุกประเภทจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสินคา้คงคลงั ซ่ึง
เป็นปัญหาเก่ียวกบัปริมาณสินคา้ท่ีจะสั่งซ้ือหรือผลิต เพื่อจะท าให้สินคา้ท่ีเก็บไวเ้พียงพอต่อความตอ้งการซ้ือ
ของลูกคา้ และมีไม่มากจนเกินไป เพราะจะท าให้เสียค่าใชจ่้ายมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัซ่ึง
ตลาดมีการแข่งขนัสูง สินคา้ท่ีให้ประโยชน์เหมือนกนั หรือเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ผลิตโดยบริษทัต่างกนัมี
มากหลายชนิด เช่น สบู่ ยาสีฟัน  ผงซกัฟอก  น ้ ามนัพืช นมปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ  ฯลฯ  ถา้บริษทัใดมี
สินคา้คงคลงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้แลว้ก็จะมีผลท าให้ลูกคา้ตอ้งซ้ือสินคา้เหล่านั้นจากบริษทั
คู่แข่ง ซ่ึงอาจจะมีผลเสียหายในระยะยาวเป็นอย่างมากได้ คือลูกค้าจะไม่กลบัมาซ้ือสินคา้ยี่ห้อเดิมอีกแล้ว
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2.1.1 ความส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลงั 
 

การบริหารสินคา้คงคลงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในองคป์ระกอบของการการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต โดยตอ้งพิจารณาขนาดของคงคลงัว่าควรจะมีมากนอ้ยเพียงใดจึงจะประหยดัท่ีสุด การควบคุมของคงคลงั
เป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้ง และจะมีความส าคญัมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัจ านวนของคงคลงัท่ีมีอยู่ในความ
รับผดิชอบขณะนั้น สาเหตุต่าง ท่ีท าใหธุ้รกิจจ าเป็นตอ้งมีของคงคลงัมีดงัน้ี   

1. เพื่อลดตน้ทุน 

2. รองรับปริมาณขนส่งท่ีประหยดั 

3. รองรับปริมาณผลิตท่ีประหยดั 

4. เพื่อการไดส่้วนลดราคา 
5. รองรับวงจรเวลาสั่งซ้ือ 

6. ความไม่แน่นอนอุปสงค ์

7. รองรับความตอ้งการตามฤดูกาล 

8. รองรับการพยากรณ์อุปสงคท่ี์อาจคาดเคล่ือน 

9. เพื่อส ารองกรณีโรงงานหยดุผลิต 

10. เพื่อการเก็งก าไร 
11. เพื่อการบริการลูกคา้ 

            2.1.2 ผลกระทบของการควบคุมสินค้าคงคลงั 
 

ผลจากการจดัการไม่เหมาะสมท าให้ไม่มีสินคา้เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้มีผล
สืบเน่ืองถึงผลก าไรท่ีควรจะไดน้อ้ยลง การควบคุมสินคา้คงคลงัจึงเป็นส่วนส าคญัในการจดัการสินคา้คงคลงัให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 

             ความบกพร่องในการควบคุมสินคา้คงคลงัจะมีผลท าให ้
 

1. เกิดการสูญเสียลูกคา้ การท่ีลูกคา้ไม่สามารถซ้ือสินคา้ตามความตอ้งการได ้เขาจึงตอ้งไปซ้ือสินคา้
ของบริษทัอ่ืนทดแทนกนัได ้ซ่ึงมีผลท าใหบ้ริษทัอาจเสียลูกคา้ใหก้บับริษทัคู่แข่งขนั  

2. เกิดค่าใชจ่้ายจ่ายสูง  การบริการลูกคา้โดยเก็บสินคา้นั้นถา้จะค านึงเฉพาะในดา้นการสูญเสียลูกคา้
อยา่งเดียวก็จะจดัเก็บสินคา้ไวเ้ป็นปริมาณมากซ่ึงท าใหเ้สียค่าใช ้ 
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3. เกิดการสูญเสียจากการเส่ือมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ มีสินคา้บางประเภทท่ีถ้าเก็บไวน้านจะเส่ือม
คุณภาพหรือลูกคา้เส่ือมความนิยม เช่น เคร่ืองแต่งกาย  

ดงันั้นปัญหาของการควบคุมสินคา้คงคลงั คือ ควรจะเก็บสินคา้คงคลงัไวป้ริมาณเท่าใดจึงจะท าให้
ค่าใชจ่้ายต ่าสุด หรือใหก้ าไรสูงสุดนัน่เอง ทั้งน้ีจะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการซ้ือมีมากกวา่ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู ่  

2. การเส่ือมค่าของสินคา้คงคลงั เน่ืองจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ 

3. ค่าใชจ่้ายในแง่ของมูลค่าของเงินตามเวลาท่ีเปล่ียนไป   
 

2.1.3 ปัญหาสินค้าคงคลงั 
 

ปัญหาสินคา้คงคลงัท่ีมกัพบเจอภายในบริษทัมีอยู ่4 ประเด็น ดงัน้ี  
         

1. ปัญหานโยบายการบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากบริษทัตอ้งการท่ีจะจ าหน่าย
สินคา้ท่ีมีความหลากหลาย รองรับต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากท่ีสุด 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงก็จะท าให้ตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้สูงข้ึน และโอกาส
เส่ียงท่ีสินคา้จะลา้สมยัตามไปดว้ย รวมถึงนโยบายการร่วมมือกบัซพัพลายเออร์ในการส่งวตัถุดิบ
เขา้สู่กระบวนการการผลิต ท าใหสิ้นคา้/วตัถุดิบขาดสตอ็กและผลิตสินคา้ไม่ทนัส่งตามก าหนด 

2. ปัญหานโยบายการสั่งซ้ือสินคา้ การสินคา้ท่ีเกินความตอ้งการ หรือการมีสินคา้ท่ีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดและผู ้บริโภค  ท่ีผ่านมักมาพบว่าส่วนหน่ึงมาจากการสั่ง ซ้ือท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ  การท่ีไม่ได้ศึกษาข้อมูลและพยากรณ์วิเคราะห์ยอดขายอย่างจริงจงั หรือเห็น
ประโยชน์ความคุม้ค่าในเง่ือนไขการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีมาก ราคาต่อหน่วยต ่า หรือไดรั้บส่วนลด
หรือโปรโมชัน่แต่ละซพัพลายเออร์ รวมถึงการไม่ค  านึงถึงความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน-ลดลง 

3. ปัญหาการขายและการรักษาฐานลูกคา้ ในกรณีมีสินคา้มีไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่งให้ลูกคา้ไดท้นั

ตามความตอ้งการ ท าให้ลูกคา้เสียเวลารอคอยและอาจท าให้ลูกคา้เปล่ียนไปซ้ือสินคา้ของคู่แข่ง 

และถ้าหากฝ่ายขายไม่สามารถท าให้ลูกค้ากลบัมาซ้ือสินค้าของบริษทัได้อีก ท าให้บริษทัต้อง

สูญเสียลูกคา้รายนั้น ๆไป ส่งผลใหต้อ้งหาลูกคา้ใหม่มาเพิ่มเพื่อรักษายอดขาย ซ่ึงตน้ทุนในการขาย

สินคา้ใหก้บัลูกคา้รายเก่าจะถูกกวา่ลูกคา้รายใหม่ 
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4. ปัญหาสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากจะท าให้บริษทัตอ้งสูญเสียในการ

จ าหน่ายสินคา้แลว้ บริษทัยงัตอ้งมีตน้ทุนในการจดัส่งเพิ่มอีก เน่ืองจากวา่ตอ้งรีบจดัส่งให้กบัลูกคา้

เพื่อรักษาความมัน่ใจใหก้ลบัสู่บริษทัโดยเร็ว ถึงแมจ้ะตอ้งเพิ่มเท่ียวส่ง หรือส่งสินคา้ไม่เต็มคนัรถก็

ตาม ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าชนิดนั้นสูง อีกทั้งตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนค่าขนส่ง ท าให้ก าไร

บริษทัลดลง อย่างไรก็ดี หากไม่มีสินคา้คงคลงั การผลิตอาจจะไม่ราบร่ืน  โดยทัว่ไปฝ่ายขาย

ค่อนขา้งพอใจ หากมีสินคา้คงคลงัส ารองไวเ้ป็นจ านวนมาก ๆ เพราะจะท าให้รู้สึกมัน่ใจวา่มีสินคา้

พอท่ีจะขายให้แก่ลูกคา้  แต่หน้าท่ีของสินคา้คงคลงัคือ รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อุปทาน ท าใหเ้กิดการประหยดัจากการสั่งซ้ือจ านวนมาก ๆ ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนและคลงัสินคา้ช่วย

เก็บสินคา้ปริมาณมากข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม ซ่ึงมีวธีิการดว้ยกนัอยูห่ลายวธีิ  เช่น  วิธีการจดักลุ่มสินคา้ (ABC  Classification  System) 

หรือใชห้ลกัการของเดมม่ิง (Plan Do Check Action) หรือการวิเคราะห์ดว้ยผงักา้งปลา (Fish-Bone 

หรือ Leaf Diagram) เป็นตน้ 

2.2 บทบาทหน้าทีข่องสินค้าคงคลงั 
 

 

     บทบาทหนา้ท่ีของสินคา้คงคลงั มีหลายประการสามารถสรุปไดด้งัน้ี   
 

1. ท าให้การผลิตด าเนินไปอย่างราบร่ืน เม่ือไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบได้ตลอดปี ตวัอย่างของ

อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้จากใบยาสูบ เช่น บุหร่ี และ ซิการ์ มกัจะมีการผลิตสม ่าเสมอตลอด

ปี แต่ใบยาสูบท่ีใชใ้นการผลิตจะมีการเก็บเก่ียวปีละคร้ัง ในกรณีน้ีทางบริษทัผูผ้ลิตจะตอ้งซ้ือ

ใบยาสูบในช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียวไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะใช้ในการผลิตตลอดปี ดงันั้นจึงจะเป็นท่ี

ผูผ้ลิตตอ้งมีการเก็บรักษาวตัถุดิบเป็นสินคา้คงเหลือไว ้

2. ท าให้มีสินคา้ขายไดต้ลอดปีแม้มีการผลิตท่ีไม่ต่อเน่ือง เม่ือลกัษณะความตอ้งการของสินคา้

ใหม่เหมาะสมท่ีจะให้มีการผลิตอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี บริษทัมกัจะผลิตสินคา้เพียงจ านวน

หน่ึง (lots or batches) โดยการผลิตสินคา้แบบไม่ต่อเน่ือง (intermittent basis) ในช่วงเวลาทีไม่

มีการผลิตสินค้า บริษัทอาจจะน าเอาสินค้าท่ีผลิตแล้วเก็บเป็นสินค้าคงเหลือไว้มาขาย 

เช่นเดียวกบัร้านขายรองเทา้ จะไม่ซ้ือรองเทา้มาขายคร้ังละ 1 คู่ เม่ือขายได ้1 คู่แต่มกัจะซ้ือคร้ัง



13 

 

ละมาก ๆ  เก็บเอาไวเ้ป็นสินคา้คงเหลือเพื่อสามารถซ้ือในราคาถูกกวา่และลดค่าใชจ่้ายในดา้น

การจดัซ้ือ 

3. ท าให้มีสินคา้ขายตลอดปีเม่ือมีการผลิตเพียงปีละคร่ัง เช่น บริษทับรรจุปลาหมึกแช่แข็ง จะ

ด าเนินการผลิตเตม็ก าลงัการผลิตเพียงแค่ 2 – 3 เดือนในหน่ึงปี บริษทัจะตอ้งเก็บสินคา้คงเหลือ

ไว้ให้พียงพอกับความต้องการตลอดปีท่ีคาดไว้ จนกระทั่งถึงฤดูจับปลาหมึกในปีหน้า

กระบวนการในลกัษณะน้ีจะตอ้งพิจารณาอตัราการสะสมของสินคา้คงเหลือ (rate of inventory 

accumulation) และการกระจายสินค้า (depletion) ระยะเวลาท่ีมีการผลิตเต็มก าลังของ

เคร่ืองจกัรและระยะท่ีมีการขายสูงสุดของแต่ละปี 

4.  ให้คนงานมีงานท าตลอดปี การเก็บรักษาสินคา้คงเหลือไวน้ั้นมีส่วนท าให้คนงานมีงานท า

ตลอดปี เช่น อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ในฤดูร้อนเป็นช่วงท่ีมีความตอ้งการด้าน

เคร่ืองปรับอากาศสูงสุดแต่ในฤดูหนาวจะมีความตอ้งการต ่า บริษทัผลิตเร่ืองปรับอากาศก็ยงัคง

รักษาจ านวนคนงาน และให้คนงานยงัคงท าการผลิตเคร่ืองปรับอากาศในอตัราเดิมตลอดทั้งปี

และเก็บไวเ้ป็นสินคา้คงเหลือ จนกระทัง่ถึงฤดูการท่ีความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศมีมากข้ึน 

บริษทัก็สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ทั้ งหมด แม้ว่าความต้องการใน

ขณะนั้นจะสูงกวา่อตัราการผลิตก็ตาม โดยน าเอาสินคา้คงเหลือท่ีเก็บไวอ้อกมาขาย 

5. เพื่อการเก็งก าไร นักธุรกิจบางคร้ังจะกระท าการกกัตุนสินคา้ไวเ้ป็นสินคา้คงเหลือในขณะท่ี

สินคา้เหล่าน้ีมีราคาค่อนขา้งต ่า และน าไปขายเม่ือมีราคาสูง ซ่ึงเป็นการเก็งก าไรในการซ้ือขาย

สินคา้ 

2.3   วตัถุประสงค์ในการควบคุมสินค้าคงคลงั 
                   

วตัถุประสงคใ์นการควบคุมสินคา้คงคลงัมีดงัน้ี 
 
1. เพื่อท่ีจะผลิตสินคา้ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม หรือไดม้าในปริมาณท่ีเหมาะสม 
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2. เพื่อท่ีจะมีสินคา้ส ารองในกรณีท่ีมีการใช้สูงโดยมิไดค้าดหมาย ซ่ึงท าให้มีสินคา้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อสร้างความมัน่ใจว่ามีความสมดุลท่ีถูกตอ้งในกรณีมีสินคา้ ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การมีสินคา้คงคลงั 

4. เพื่อใหก้ารท างานมีความยดืหยุน่ และด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ท าให้คนงานมีงานท าตลอดปีและมีการ

ผลิตอยา่งต่อเน่ือง 

5. เพื่อป้องกนัการขาดทุนเน่ืองจากราคาตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากสาเหตุต่าง ๆ  เช่นการเก็บรักษาวตัถุดิบ 

และสินคา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ 

6. เพื่อใหเ้กิดการประหยดัค่าใชจ่้ายทั้งหมด รวมทั้งในกรณีท่ีลดราคาให้เม่ือซ้ือคร้ังละเป็นปริมาณมาก 

ๆ  ซ่ึงบริษทัจะน ้าสินคา้ท่ีผลิตคร้ังละจ านวนมาก ๆ  แลว้เก็บเป็นสินคา้คงคลงัไวข้าย 

              การควบคุมของคงเหลือนั้นจะต้องอาศยัการกะประมาณ หรือคาดคะเนจ านวนความต้องการของ
คงเหลือในแต่ละหน่วยงานท่ีต้องการใช้ให้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด ซ่ึงเร่ืองน้ีนับเป็นศิลปะอัน
ละเอียดอ่อนและตอ้งอาศยัหลกัวิชาการเขา้มาช่วย แนวความคิดท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งจดัของคงคลงัให้เพียงพอ
กบัการปฏิบติังาน โดยใหมี้ใชเ้ป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุด การจดัของคงคลงัใหก้บัหน่วยงานใด อาจท าได ้2 วิธีคือ เม่ือ
เกิดความตอ้งการของคลงัแลว้จึงจะด าเนินการสั่งซ้ือ อีกวธีิหน่ึงคือจดัหาของคงคลงัเตรียมไวล่้วงหนา้ในจ านวน
ท่ีพอเหมาะ การด าเนินงานแบบหลงัจะตอ้งอาศยัการวางแผนอย่างรอบคอบและการคาดการณ์ท่ีแม่นย  า ซ่ึง
มกัจะเป็นอุปสรรคของผูบ้ริหารอยู่มาก ทั้งน้ีเพราะความต้องการในแต่ละหน่วยงานไม่คงท่ีคือ ระดบัของ
ปริมาณความตอ้งการมีการเปล่ียนแปลงเสมอ   

 

2.4 ต้นทุนในการมสิีนค้าคงคลงั  
 

การจดัการของคงเหลือท่ีดีจะมีเป้าหมายท่ีท าให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดต ่าสุด ตน้ทุนท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้มาขายหรือผลิตก็ตาม  

 

ลกัษณะของตน้ทุนสินคา้คงคลงัประกอบดว้ย 
 
1. ตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ 
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2.  ตน้ทุนในการจดัเก็บของคงคลงั 

 

           ตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ ตน้ทุนชนิดน้ีจะเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือ ตน้ทุนในการสั่งซ้ือคือค่าใชจ่้ายท่ี
จะท าให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบหรือสินคา้ เราค านวณตน้ทุนชนิดน้ีในรูปแบบของจ านวนเงินต่อการสั่งซ้ือหน่ึงคร้ัง 
ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ ไดแ้ก่ 
               

  1. ค่าใชจ่้ายในการท าค าขอใหซ้ื้อ  
              2. ค่าใชจ่้ายในการออกค าสั่งซ้ือและติดตามค าสั่งซ้ือ 
              3. ค่าใชจ่้าย เงินเดือนพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสั่งซ้ือ 
              4. ค่าใชจ่้าย หรือเงินเดือนของพนกังานตรวจนบัสินคา้ 
              5. ค่าใชจ่้ายเคร่ืองเขียนแบบพิมพท่ี์เก่ียวกบัการสั่งซ้ือ 
 

              ตน้ทุนในการจดัเก็บของคงคลงั หรือค่าใชจ่้ายในการถือครองของคงคลงั (holding cost) เป็นค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากธุรกิจเป็นเจา้ของ หรือในการท่ีมีสินคา้เหล่านั้นไวใ้นครอบครองไดแ้ก่ 
              

 1. ดอกเบ้ียของเงินลงทุน 
             2. ค่าเช่าสถานท่ีเก็บสินคา้ รวมค่าน ้า ค่าไป ดว้ย 
             3. ค่าด าเนินการเก็บรักษา รวมทั้งเงินเดือนพนกังานประจ าสถานท่ี หรือคนเฝ้าโกดงัและ 
                 ค่าใชจ่้ายในการตรวจนบัของคงหลงัพร้อมทั้งการป้องกนัรักษา 
            4. ค่าภาษี ค่าประกนั และค่าเส่ือมราคา 
            5.  การเส่ือสภาพในวตัถุดิบ หรือสินคา้ 
            6. การลา้สมยั บางสินคา้ก็ตีราคาการลา้สมยัไดเ้ป็นตวัเงิน บางสินคา้ก็ตอ้งประมาณเอา เช่น  
                ผลไม ้หนงัสือพิมพ ์การลา้สมยั น้ีคิดเป็นตวัเงินแลว้มีราคาสูง 
            ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีตอ้งค านวณออกมาเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าคงคลังถัวเฉล่ีย ตน้ทุนในการจดัเก็บ
ของคงคลงั โดยปกติจะอยูใ่นช่วง 10 -50 % แต่ส่วนมากจะอยูร่ะหวา่ง 15-25% 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
                

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการศึกษามีดงัน้ี 
 

ประสิทธ์ิ ไกรลมสม (2548) “การปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัในกระบวนการผลิตตลบัลูกปืน

รถยนต”์ไดท้  าการศึกษาวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี โครงงานวิจยัอุตสาหกรรมน้ีเป็นการปรับปรุงการบริหาร
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สินคา้คงคลงัระหว่างกระบวนการผลิตตลบัลูกปืนรถยนต์ เน่ืองจากปริมาณสินคา้คงคลงัระหว่างกระบวนการ
ผลิตสูง มีผลกระทบต่อพื้นท่ีการจดัเก็บ ตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า มีปริมาณ
สินคา้คงคลงัระหวา่งกระบวนการผลิตสูงเกินกวา่ร้อยละ 20 ของความตอ้งการผลิต ซ่ึงสูงกวา่นโยบายของทาง
โรงงาน โดยปริมาณสินคงคลงัสูงน้ีอยูใ่นกรับวนการเจียระไน ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการ
ผลิตตั้งแต่กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน และกระบวนการประกอบตลบัลูกปืนรถยนต์ เพื่อวิเคราะห์
หลกัการวางแผนการผลิตปัจจุบนั ท่ีท าให้เกิดปัญหาสินคา้คงคลงัระหวา่งกระบวนการผลิตสูงพบวา่สาเหตุเกิด
จาก วธีิการวางแผนการผลิตท่ีใชห้ลกัการผลิตแบบผลกัในกระบวนการผลิตการวางแผนโดยไม่น าปริมาณสินคา้
คงคลงัปลายงวดมาพิจารณาก่อนการวางแผนการผลิต และขาดการส่ือสารเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกระบวนการ
ผลิต ดงันั้นการปรับปรุงจึงน าหลกัการวางแผนความตอ้งการวสัดุ มาใชใ้นการวางแผนเช่ือโยง 3 กระบวนการ 
เพื่อให้การผลิตสอดคลอ้งกนัดว้ยการก าหนดการผลิตและงานระหว่างท าท่ีเช่ือมโยงกนั โดยก าหนดนโยบาย
ของปริมาณสินคา้คงคลงัระหวา่งกระบวนการ และน าหลกัการผลิตแบบดึง เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการผลิต 
หลงัจากการปรับปรุงการวางแผนการผลิตแบบใหม่ให้กบัทุกกระบวนการผลิตส่งผลให้ปริมาณสินคา้คงคลงั
ระหวา่งกระบวนการผลิตนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ตามนโยบายของทางบริษทั 

 

            จากงานวิจยัดงักล่าวเป็นการกล่างถึงระบบการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อการจดัเก็บสินคา้คงคลงั ทั้งน้ีมีเหตุ
สืบเน่ืองมาจากการวางแผนการผลิตท่ีผดิพลาดจนส่งผลกระทบต่อสินคา้คงคลงัจึงไดก้ าหนดให้มีกระบวนการท่ี
เร่ิมต้นใหม่ตั้ งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่งานส าเร็จใหม่ทั้ งน้ีเพื่อจะได้แก้ปัญหาสินค้าคงคลัง จาก
งานวจิยัน้ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงงานวิจยัท่ีท าไดใ้นส่วนท่ีตั้งแต่ตน้เร่ิมการวางแผนการผลิตท่ีวา่จะใชอ้ะไรบา้ง
แล้วมีการบริหารการจดัเก็บอย่างไรให้เหมาะสมและกระบวนการสั่งซ้ือตอ้งสัมพนัธ์กบักบัการผลิตเพื่อลด
ปัญหาการรองาน หรือรออะไหล่ เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ไปสู่การปรับปรุงระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีใช้อยูใ่นบริษทั ฟาร์ม
ออโตเมชนั จ ากดั 

           อภิศกัด์ิ หาญพิชยั (2547)  “การจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเหมาสมท่ีสุดส าหรับวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาด

ยอ่มและขนาดกลาง” ศึกษาวิจยัซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสม 
โดยพฒันาจากแนวคิดของการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูข้าย (Ven Management Inventory) มีเป้าหมายหลกัคือ
การลดตน้ทุนของการจดัการสินคา้คงคลงัของทั้งระบบเครือข่ายให้ต ่าท่ีสุด ในขณะท่ียงัสามารถสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งส่วนปริมาณและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการ
บริหารงานสินคา้คงคลงัในภาพรวมทั้งในส่วนของโรงงานผลิตและผูค้า้ปลีก ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ความ
ตอ้งการของลูกค้า ปริมาณการส่งสินค้าไปยงัผูค้ ้าปลีกในแต่ละช่วงเวลาและระดับสินคา้คงคลังเพื่อความ
ปลอดภยั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนในการเก็บรักษาของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ
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ระดับสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย ปริมาณการส่งสินค้าท่ีเหมาะสมของทั้ งในส่วนของ
โรงงานผลิตและผูค้า้ปลีกหลกั โดยมีค่าใชจ่้ายก่อนการน าตวัแบบคณิตศาสตร์สินคา้คงคลงัมาใชเ้ท่ากบั 49,929 
บาท และภายหลงัจากการน าตวัแบบดงักล่าวมาใชจ้ะไดค้่าใชจ่้ายเท่ากบั 31,184 บาท หรือลดลง 37.3 เปอร์เซ็นต ์
เม่ือพิจารณาในส่วนค่าเสียโอกาสจะลดลงจาก 10,102 บาท เป็น 1,583 บาท ซ่ึงเห็นไดว้า่มีการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน และท าใหเ้กิดตน้ทุนรวมต ่าท่ีสุด 
 

                  งานวิจยัน้ีมีการใชห้ลกัการพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตามหลกัทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้สัมพนัธ์
กบัระบบสินคา้คงคลงัทั้งในเร่ืองตน้ทุนทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัระบบสินคา้คงคลงั งานวิจยัน้ีใช้วิธี ABC Analysis 
เพื่อบริหารจดัการในส่วนของก าหนดจุดสูงสุดและต ่าสุด เพื่อเขา้มาสู่กระบวนการสั่งซ้ือแลว้น าไปสู่ความคุม้
ทุนของการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะเขา้มาเป็นระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
 

                 จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นว่า ยงัไม่มีงานวิจยัใดเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงคลงัในกระบวนการผลิตและ
ประกอบเคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้นการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดว้นน้ีและต่อประเทศ
โดยรวม บทท่ี 3 แสดงระเบียบวจิยัการปรับปรุงกระบวนการผลิตและประกอบเคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้นการเล้ียง
สัตว ์

  

 



 
 

บทที ่3 

วธิีการด าเนินการศึกษา 

  

การศึกษาเพื่อการปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับการผลิตผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนให้เป็นระบบ

มากยิง่ข้ึน ดว้ยการใช ้เทคนิคการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) เพื่อให้สามารถเขา้ใจและสังเกต

ได้ง่ายในการใช้ระบบเขา้ก่อนออกก่อน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาปัญหาและสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อ

สินคา้คงคลงัในการจดัเก็บผลิตภณัฑ์   ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา และแกไ้ขปัญหาการบริหารสินคา้

คงคลงั 

3.1  กระบวนการศึกษา 

 กระบวนการศึกษาประกอบดว้ย 

1  ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวธีิการจดัการสินคา้คงคลงัแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ

น าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บัการปรับปรุงการด าเนินงานคลงัสินคา้ 

2  ส ารวจสภาพปัญหา ในการจดัเก็บผลิตภณัฑแ์ลว้จึงก าหนดเป้าหมายโครงการในการหาวธีิ

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสินคา้คงคลงั ท่ีใชใ้นโดยพบวา่มีปัญหาต่าง ๆ า 

  - สินคา้ไม่ไดต้รงตามใบสั่งซ้ือ 

  - สินคา้จ านวนผดิไม่ตรงกบัรายงานสตอ๊ก 

  - พื้นท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ 

  - การเบิกจ่ายไม่เป็นระบบ 

 3.   การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาการด าเนินงานในการบริหารคลงัสินคา้ 

             4.   วเิคราะห์มูลเหตุของปัญหา 

             5.  ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาและการปรับปรุงการด าเนินงาน
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3.2  การศึกษาปัญหาการบริหารคลงัสินค้า 

 การศึกษาปัญหาการบริหารคลงัสินคา้ส าหรับการผลิตผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนเพื่อใหเ้ป็นระบบมาก

ยิง่ข้ึนเป็นการศึกษา 

1. กระบวนการผลิตและจดัเก็บสินคา้ 

2. ส ารวจสภาพปัญหาโดยเขา้ไปศึกษากระบวนการการจดัเก็บสินคา้คงคลงัจริงอยา่งใกลชิ้ดและ
ท าการจดบนัทึกปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบ  เช่น การจดัเก็บผลิตภณัฑ์เข้าสต็อกไมเ่ป็นระบบ การขาด
ระบบการบนัทึกรับและจ่ายผลิตภณัฑ ์การขาดระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บฯลฯ 

3. ศึกษาผลกระทบของปัญหาโดยแสดงขอ้มูลสรุปจ านวนการผดิพลาด และประมาณการพื้นท่ี
การจดัเก็บตามตารางท่ี 3.1 
                           ตารางที ่3.1 สรุปผลกระทบของปัญหาการด าเนินงานสินคา้คงคลงั 

เดือน ผดิพลาดในส่วนการด าเนินงาน 
                    (คร้ัง) 

ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

 กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กนัยายน     
เฉล่ีย     

4. ศึกษามูลเหตุของปัญหาดว้ยใหก้ระบวนการวเิคราะห์ดว้ยแนวทางของการใช้แผนผงักา้งปลาใน
เป็นตวัชีวดัปัญหา  

5. สรุปมูลเหตุของปัญหาในดา้นต่าง ๆ  
 

3.3 การก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา   

       จากการวเิคราะห์มูลเหตุของปัญหาการด าเนินการจดัการคลงัสินคา้ของผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนจะท าให้

ทราบสาเหตุในดา้นต่าง ๆ การศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง

แกไ้ขปัญหาตามสาเหตุของปัญหา ซ่ึงจะเป็นประเด็นหลกั ๆ คือ 
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1. ดา้นสถานท่ี 

2. ดา้นพนกังาน 

3. ดา้นวธีิการ 

3.4  การวดัผลการปรับปรุง 

 ในการวดัผลการปรับปรุงจะมีส่วนช้ีวดัดงัน้ี 

1. ความผดิพลาดในการด าเนินงาน 

2.  ประมาณการพื้นท่ี 
 

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลก่อนและหลงัการปรับปรุงแสดงตามการสรุปในตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 
 

                ตารางที ่3.2 ตารางสรุปขอ้มูลใชส้ าหรับก่อนและหลงัการปรับปรุง 

เดือน ผดิพลาดในส่วนการด าเนินงาน 
                    (คร้ัง) 

ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

      
      
      
เฉล่ีย      

 

ตารางท่ี 3.3 ใชแ้สดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

ตารางที ่3.3 ผลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 ช่วงการด าเนินงาน ผดิพลาดในส่วนการด าเนินงาน 
                    (คร้ัง) 

ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

  ก่อนการปรับปรุง     
 ภายหลงัการปรับปรุง     

 

  



 
 

บทที ่4 

การด าเนินการศึกษา 
 

  

จากด าเนินการศึกษาระบบการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์สลิงอ่อน  ไดแ้สดง
รายละเอียดปัญหาการด าเนินการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในกระบวนการผลิตสลิงอ่อน และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการจดัการดงัน้ี 
 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของกระบวนการผลิตและการจดัเก็บ 

2. ศึกษาสภาพและมูลเหตุของปัญหาการจดัเก็บ 
3. ศึกษาก าหนดแนวทางการแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงาน 
4. วดัผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน 

  

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกระบวนการผลติและจัดเกบ็ผลติภัณฑ์ 
 

กระบวนการผลิตและจดัเก็บผลิตภณัฑมี์ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตดังาน 

2. การน างานมาติดใส่ป้ายโดยการเยบ็ 

3. การตรวจสอบงานท่ีติดใส่ป้ายแลว้ 

4. ท าการมดับรรจุเขา้ถุงพลาสติก 

5. การจดัเก็บผลิตภณัฑเ์ขา้คลงัสินคา้ 

กระบวนการผลิตและจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์ เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองมาจากผลผลิตจากกระบวนการ
ผลิตสลิงอ่อนเป็นชนิดและขนาดต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดต้ดัแบ่งเป็นความยาวตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น 
ขนาด 1.00 ตนั  หรือ 2.00 ตนัจะดดัมีความยาว 1.00 เมตร หรือ เป็นไปตามความยาวท่ีแตกต่างกนัตามแต่
ความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือจดัการในส่วนการจดัเขา้เป็นผลิตภณัฑ์แยกประเภทตามความแตกต่างของชนิด
และขนาดผลิตภณัฑแ์ลว้จะมีการจดัเก็บและเบิกจ่ายตามก็บวนการจดัการสินคา้คงคลงัซ่ึงพบวา่ยงัไม่เป็นได้
ดว้ยระบบท่ีดีท าให้เกิดปัญหาด้านการจดัการสินคา้คงคลงัซ่ึงจะตอ้งด าเนินการศึกษาและปรับปรุงต่อไป
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  รูปท่ี 4.1 แสดงกระบวนการในการตดังาน โดยพนกังานจะจะตดังานให้ไดข้นาดความยาว
ต่าง ๆ ตามใบงานหรือ ออร์เดอร์ ท่ีลูกคา้สั่ง โดยในการตดังานจะมีสูตรเฉพาะของแต่ละขนาด เช่น 
ขนาด 1.00 ตนัยาว 1.00 เมตร กบั 2.00 ตนัยาว 1.00 เมตร ก็ตดัในความยาวท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 กระบวนการตดังาน 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงกระบวนการน างานมาติดใส่ป้ายโดยการเยบ็  โดยเม่ือตดังานเสร็จแลว้ขั้นตอนต่อไป
คือการน างานมาผลิตและใส่ป้ายโดยการเยบ็ การเยบ็ข้ึนรูปและใส่ป้ายเป็นการบอก ขนาด ความยาว เวลา
การผลิต เพื่อใหง่้ายต่อการจดัเก็บ 
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รูปที ่4.2 กระบวนการใส่ป้าย 

รูปท่ี 4.3 แสดงกระบวนการตรวจสอบ  โดยหลงัจากการผลิตจากการน างานมาติดใส่ป้ายโดยการ
เยบ็เสร็จแลว้จึงเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด เช่น ความยาว รอยโดดของดา้ย  

 

 

รูปที่ 4.3 กระบวนการตรวจสอบ 

รูปท่ี 4.4 แสดงท าการมดัและเก็บเขา้ถุงเป็นบรรจุภณัฑ ์โดยท าการแพค็ เพื่อลดขนาดของผลิตภณัฑ์
ป้องกนัน ้าและฝุ่ น และเพื่อความสวยงามเพิ่มความหนา้เช่ือถือของผลิตภณัฑ์ 
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รูปที ่4.4 กระบวนการบรรจุภณัฑ์ 

รูปท่ี 4.5 แสดงลกัษณะการจดัเก็บผลิตภณัฑเ์ขา้สตอ็ก  โดยเม่ือผลิตติดใส่ป้ายและบรรจุภณัฑเ์สร็จ
ส้ินตามข้ึนตอนกระบวนการแลว้จึงน าผลิตภณัฑม์าเก็บไวใ้นสตอ็กเพื่อรอการเบิกจ่ายจดัจ าหน่าย 

 

รูปที ่4.5 การจดัเก็บเขา้สต็อก 

4.2  การศึกษาสภาพและมูลเหตุของปัญหาการจัดเกบ็ 
 

จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลพบปัญหาจากจดัเก็บผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนดงัน้ี 

1. การจดัเก็บผลิตภณัฑเ์ขา้สต็อกไม่เป็นระบบ 
2. ขาดระบบการบนัทึกรับและจ่ายผลิตภณัฑ์ 
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3. ขาดระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บ 

ลกัษณะการจดัเก็บผลิตภณัฑ์สลิงอ่อน เขา้สต็อกเป็นไปโดยขาดระบบการดูแลท่ีเหมาะสม และผล
จากการขาดระบบการจดัเก็บท่ีดีท าให้มีสภาพการใช้พื้นท่ีจดัเก็บมากเกิน เกิดอาการของความสามารถใน
การจดัเก็บมีความจ ากดัและเกิดแนวโน้มของความตอ้งการสถานท่ีจดัเก็บมากข้ึน และยงัมีผลท าให้มีเกิด
โอกาสของการมีสตอ็กตกคา้งเป็นเวลานาน   สภาพของปัญหาการขาดระบบการดูแลท่ีเหมาะสมมีดงัน้ี  
 

 ไม่มีการเตรียมการดา้นสถานท่ีอยา่งเหมาะสม   

 ไม่มีกระบวนการจดัแบ่งพื้นท่ีจดัเก็บตามประเภทผลิตภณัฑ ์  

 ไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีดีในการจดัเก็บผลิตภณัฑ ์

 ขาดระบบการน าเขา้และจ่ายออกตามระบบเขา้ก่อน ออกก่อน (First in first out) 

 ขาดการดูแลดา้นการจดัวางให้เป็นระเบียบภายหลงัการน าเขา้หรือเบิกออก  

การด าเนินการด้านบริหารสินค้าคงคลังในปัจจุบันพบว่ายงัขาดระบบการบันทึกรับและจ่าย

ผลิตภณัฑ์สลิงอ่อน โดยในแต่ละวนัจะมีการตดัสลิงอ่อนชนิดต่าง ๆ ทั้งขนาดและสีต่าง ๆ ท่ีผลิตได ้โดยมี

การตดัมดัห่อเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก็บในท่ีเก็บก่อนการเบิกจ่ายไปสู่ลูกคา้เป็นจ านวนหลาย ๆ รายการต่อวนั ดว้ย

เหตุท่ีไม่ไดมี้ระบบการบนัทึกผลผลิตน าเขา้เก็บและการเบิกจ่ายตามใบสั่งลูกคา้ สภาพการด าเนินจึงเป็นไป

ในลกัษณะท่ีมีความผดิพลาดบ่อยคร้ัง มีผลเสียต่อเน่ืองไปถึงการส่งมอบผลิตภณัฑถึ์งมือลูกคา้ 

 ระบบการควบคุมสต็อกไม่ถูกตอ้งมีความสับสน  

 ของมีแต่หาไม่พบตอ้งรอสั่งผลิต  

 ใบสั่งผลิตต ่ากวา่เป็นจริงท าใหต้อ้งรอผลิตอีกใหค้รบตามใบสั่ง  

 เสียลูกคา้ในกรณีใบสั่งซ่ือเร่งด่วนท่ีไม่มีของใหลู้กคา้ 
 

ในส่วนของปัญหาการขาดระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บเป็นปัญหาการบริหารสินคา้คงคลงัในดา้น
ความถูกตอ้งรวดเร็วในการคน้หา เบิกจ่าย และส่งมอบ  ปัญหาน้ีส่งผลไปดา้นประสิทธิภาพการจดัการสินคา้
คงคลงัดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้งตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการ 

ผลกระทบจากปัญหาการด าเนินงานดา้นการบริหารคลงัสินคา้ในระยะก่อนการปรับแสดงไดต้าม

ขอ้มูลความผดิพลาดทางการด าเนินการและขอ้มูลพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ ตามการใชเ้ทคนิคการควบคุมดว้ย

การมองเห็น (Visual control) ซ่ึงสามารถเขา้ใจและสังเกตไดง่้าย ส าหรับช่วงด าเนินของเดือนกรกฎาคม ถึง
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กนัยายน 2558 แสดงให้เห็นลกัษณะของปัญหาความผิดพลาดและการใช้พื้นท่ีการจดัเก็บตามตารางท่ี 4.1   

ต่อไปน้ี 

                           ตารางที ่4.1 สรุปผลกระทบของปัญหาการด าเนินงานสินคา้คงคลงั 

เดือน ผดิพลาดในส่วนการด าเนินงาน 
                    (คร้ัง) 

ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

 กรกฎาคม 52 239 
สิงหาคม 35 242 
กนัยายน 27 212 
เฉล่ีย 38  231 
 

 

จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาและมูลเหตุของกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ผลิตภณัฑ์สลิงอ่อน

โดยใชแ้ผนผงักา้งปลาเป็นตวัชีวดัปัญหา ( Cause and Effect Diagram)     แสดงไดต้ามแผนผงักา้งปลา

รูปท่ี 4.6 

 

รูปที ่4.6 แผนผงักา้งปลาช้ีวดัสภาพปัญหา 

มพีืน้ทีจ่ ำกดัในกำร

จัดเกบ็ 

สถานที่ 

ขำดกำรฝึกอบรม 

หวัหนำ้ไมเ่ครง่คดั 

พนักงำนใหม ่

ขำดทักษะในกำร

ท ำงำน 

ไมม่แีผนในกำร

เบกิจำ่ยผลติภณัฑ ์

วิธีการ คน 

กระบวนการ 

จดัเก็บ 
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จากการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาการจดัเก็บผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนสรุปไดด้งัน้ี   

1. ในส่วนของสถานท่ี 

2. ในส่วนของคน 

3. ในส่วนของวธีิการ 

ในส่วนสถานท่ีมีสภาพคลา้ยกบัคบัแคบไม่เพียงพอในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑ์ ถือ
เป็นส่วนของสาเหตุปัญหาการจดัการคลงัสินคา้  ทั้งน้ีก็ตอ้งพิจารณาส่วนของปัญหาเป็นเพราะไม่มีการ
เตรียมการดา้นสถานท่ีอย่างเหมาะสม  ไม่มีกระบวนการจดัแบ่งพื้นท่ีจดัเก็บตามประเภทผลิตภณัฑ์  ไม่มี
ระเบียบแบบแผนท่ีดีในการจดัเก็บผลิตภณัฑ์ และขาดการดูแลดา้นการจดัวางให้เป็นระเบียบภายหลงัการ
น าเขา้หรือเบิกออก  
 

       ในส่วนของพนกังาน สาเหตุเกิดจากการขาดทกัษะและความรู้ของพนกังาน ส่วนหน่ึงมาจากการ

เป็นพนกังานใหม่ ยงัไม่ไดรั้บการอบรมรับรู้กระบวนการท่ีบริหารจดัคลงัสินคา้  สาเหตุส่วนดา้นหัวหน้า

งานก็ไม่เคร่งคดัในการควบคุมพนกังาน  ทั้งน้ีมกัจะไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายสินคา้ 

ในส่วนดา้นวิธีการพบว่าไม่ไดมี้แผนการในการจดัระบบเขา้ก่อน-ออกก่อน  จึงขาดกระบวนการ

ควบคุมสตอ็กท่ีมีระบบ นอกจากจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดระบบการบนัทึกรับและจ่ายผลิตภณัฑ์

และขาดระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บ  

4.3 การศึกษาเพือ่ก าหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ  การศึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับการผลิต

ผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน  ท าให้ความผิดพลาดทางการด าเนินการลดลง และพื้นท่ีการ

จดัเก็บวสัดุคงคลงัเป็นระเบียบมากข้ึนใช้งานในการจดัเก็บสินคา้ได้มากข้ึน  เป็นผลท าให้เกิดการเพิ่ม

ศกัยภาพของการท างานดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

การก าหนดแนวทางการแกไ้ขและปรับปรุงความบกพร่องในการบริหารสินคา้คงคลงัจะใช้ขอ้มูล

สาเหตุของปัญหาในสามดา้นคือ ดา้นสถานท่ี ดา้นพนกังาน และดา้นวธีิการ 

ในดา้นสถานท่ีสามารถก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

1. จดัเตรียมการดา้นสถานท่ีเพื่อการจดัเก็บผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนใหเ้พียงพออยา่งเหมาะสม  
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2. ในกรณีมีการผลิตผลิตภณัฑ์ในช่วงท่ีเกิดการเร่งการผลิตท าให้ผลผลิตมีมากเกินกว่าสถานท่ี
จดัเก็บ ท าใหต้อ้งวางผลิตภณัฑบ์นพื้น จึงจะตอ้งน าท่ีวางของมาใชแ้ทนการวางสินคา้กบัพื้น 

3. จดัให้มีการก าหนดจดัส่วนพื้นท่ีจดัเก็บตามประเภทผลิตภณัฑ์  เพื่อสะดวกต่อการน ามาจดัเก็บ
และเบิกจ าหน่ายไปยงัลูกคา้ 

4. ก าหนดระเบียบแบบแผนท่ีดีในการจดัเก็บผลิตภณัฑ ์และ 

5. ดูแลดา้นการจดัวางใหเ้ป็นระเบียบภายหลงัการน าเขา้หรือเบิกออก  
 

ในดา้นพนกังานสามารถก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

1. ฝึกอบรมพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างานใหพ้นกังานรู้ถึงความสูญเสียและผลกระทบใน
การเบิกจ่ายสินคา้ผดิพลาดและพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีไม่เพียงพอ 

2. แต่งตั้งหมอบหมายหนา้ท่ีใหพ้นกังานควบคุมสินคา้คงคลงัโดยเฉพาะ 
3.  ก าหนดใหห้วัหนา้งานเคร่งคดัในการควบคุมพนกังานดา้นการดูแลสินคา้คงคลงั 

4. ใหมี้กระบวนการท่ีจะควบคุมการเบิกจ่ายสินคา้ 
 

ในจดัเก็บสามารถก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
 

1. จดัแยกผลิตภณัฑแ์ยกเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการเช็คสตอ็กและการเบิกจ่าย 

2. ใหมี้การติดตามและควบคุมผลงานการจดัเก็บและเบิกจ่ายสินคา้คงคลงั 
3. จดัระบบเขา้ก่อน-ออกก่อน  เพื่อใหเ้กิดกระบวนการควบคุมสตอ็กท่ีมีระบบ  

4. ใหมี้ระบบการบนัทึกรับและจ่ายผลิตภณัฑแ์ละ 

5. ใหมี้ระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจนข้ึน 

4.4  การวดัผลและเปรียบเทยีบผลการปรับปรุงงาน 

 จากการปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนให้เป็นระบบมาก

ยิ่งข้ึนระหว่าง พบว่าการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2558 มีการด าเนินงานท่ีดีข้ึนตาม

ตารางท่ี 4.2 และ 4.3 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2  ความผดิพลาดในการจดัการสินคา้คงคลงัภายหลงัการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ลกัษณะการผดิพลาด กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
ชนิดสินคา้ไม่ตรงตามใบสั่ง 3 3 2 
จ านวนสินคา้ไม่ถูกตอ้ง 3 2 2 

การเบิกสินคา้โดยไม่บนัทึก - 1 1 
การจดัส่งไม่ตรงตามจุด - - - 

รวม 6 6 5 
ตารางท่ี 4.3 ประมาณการพืน้ท่ีจดัเก็บ 

 เดือน ประมาณการพืน้ท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

 กรกฎาคม 310 
สิงหาคม 338 
กนัยายน 306 
เฉล่ีย 318 

 สรุปผลการด าเนินภายหลงัการปรับปรุงแสดงตามตารางท่ี 4.4 

                           ตารางที ่4.4 สรุปผลการด าเนินงานภายหลงัการปรับปรุง 

เดือน ผดิพลาดในส่วนการด าเนินงาน 
                    (คร้ัง) 

ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

 กรกฎาคม 6 310 

สิงหาคม 6 338 

กนัยายน 5 306 

เฉล่ีย 5.66  318 

 

ตามตารางท่ี 4.5 แสดงผลจากการศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในระบบการตรวจรับ การ

จดัเก็บ การเบิกสินคา้ส่งลูกคา้ใหมี้สภาพดีข้ึน  
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ตารางที ่4.5 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 ช่วงการด าเนินงาน ผดิพลาดในส่วนการด าเนินงาน 
                    (คร้ัง) 

ประมาณการพื้นท่ีการจดัเก็บ 
(ตารางเมตร) 

  ก่อนการปรับปรุง 38 231 

 ภายหลงัการปรับปรุง 5.66 338 
 

สรุปผลการปรับปรุงท าให้ความผดิพลาดทางการด าเนินการลดลง 85 % พื้นท่ีการจดัเก็บวสัดุคงคลงั

เป็นระเบียบมากข้ึนใชง้านในการจดัเก็บสินคา้ไดม้ากข้ึน 38 % แสดงถึงการเพิ่มศกัยภาพของการท างานดา้น

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดีข้ึน 



บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

   

การศึกษาเพื่อการปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนให้เป็นระบบมาก

ยิง่ข้ึน   เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความบกพร่องในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั   ในระบบ

การตรวจรับ การจดัเก็บ การเบิกจ่ายสินคา้ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาให้มีสภาพดีข้ึน ความ

ผดิพลาดในการด าเนินงานลดลง   และพื้นท่ีในการจดัเก็บวสัดุคงคลงัเพิ่มข้ึนและเป็นระเบียบมากข้ึนใชง้าน

ในการจดัเก็บสินคา้ไดม้ากข้ึน   

 5.1 สรุปผลการด าเนินงาน  
 

การศึกษาปัญหาการบริหารสินคา้คงคลงัส าหรับผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนเป็นการศึกษาครอบคลุมถึง 

1. กระบวนการกระบวนการผลิตและจดัเก็บผลิตภณัฑ ์ 

2. การศึกษาสภาพปัญหาท่ีได้จากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงและสาเหตุท่ีแท้จริงของการ

ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. แนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการ 

4. ผลเปรียบเทียบการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 กระบวนการผลิตและจดัเก็บผลิตภณัฑมี์ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตดังาน 

2. การน างานมาติดใส่ป้ายโดยการเยบ็ 

3. การตรวจสอบงานท่ีติดใส่ป้ายแลว้ 

4. ท าการมดับรรจุเขา้ถุงพลาสติก 

5. การจดัเก็บผลิตภณัฑเ์ขา้คลงัสินคา้
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จากการศึกษาพบวา่มีสภาพปัญหาการจดัเก็บผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนดงัน้ี 

1. การจดัเก็บผลิตภณัฑเ์ขา้สต็อกไม่เป็นระบบ 
2. ขาดระบบการบนัทึกรับและจ่ายผลิตภณัฑ์ 

3. ขาดระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บ 

จากการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาการจดัเก็บผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนสรุปไดด้งัน้ี   

1. ในส่วนของสถานท่ี 

2. ในส่วนของคน 

3. ในส่วนของวธีิการ 

การศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการอปรับปรุงการบริหารสินคา้คงคลงั

ส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์สลิงอ่อนให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน ในดา้นสถานท่ี ดา้นพนกังาน และดา้นวิธีการ 

ขอ้สรุปดงัน้ี 

ในดา้นสถานท่ีสามารถก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

1. จดัเตรียมการดา้นสถานท่ีเพื่อการจดัเก็บผลิตภณัฑส์ลิงอ่อนใหเ้พียงพออยา่งเหมาะสม  

2. ในกรณีมีการผลิตผลิตภณัฑ์ในช่วงท่ีเกิดการเร่งการผลิตท าให้ผลผลิตมีมากเกินกว่าสถานท่ี
จดัเก็บ ท าใหต้อ้งวางผลิตภณัฑบ์นพื้น จึงจะตอ้งน าท่ีวางของมาใชแ้ทนการวางสินคา้กบัพื้น 

3. จดัให้มีการก าหนดจดัส่วนพื้นท่ีจดัเก็บตามประเภทผลิตภณัฑ์  เพื่อสะดวกต่อการน ามาจดัเก็บ
และเบิกจ าหน่ายไปยงัลูกคา้ 

4. ก าหนดระเบียบแบบแผนท่ีดีในการจดัเก็บผลิตภณัฑ ์และ 

5. ดูแลดา้นการจดัวางใหเ้ป็นระเบียบภายหลงัการน าเขา้หรือเบิกออก  
 

ในดา้นพนกังานสามารถก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

1. ฝึกอบรมพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างานใหพ้นกังานรู้ถึงความสูญเสียและผลกระทบใน
การเบิกจ่ายสินคา้ผดิพลาดและพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีไม่เพียงพอ 
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2. แต่งตั้งหมอบหมายหนา้ท่ีใหพ้นกังานควบคุมสินคา้คงคลงัโดยเฉพาะ 
3.  ก าหนดใหห้วัหนา้งานเคร่งคดัในการควบคุมพนกังานดา้นการดูแลสินคา้คงคลงั 

4. ใหมี้กระบวนการท่ีจะควบคุมการเบิกจ่ายสินคา้ 
 

ในจดัเก็บสามารถก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
 

1. จดัแยกผลิตภณัฑแ์ยกเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการเช็คสตอ็กและการเบิกจ่าย 

2. ใหมี้การติดตามและควบคุมผลงานการจดัเก็บและเบิกจ่ายสินคา้คงคลงั 
3. จดัระบบเขา้ก่อน-ออกก่อน  เพื่อใหเ้กิดกระบวนการควบคุมสตอ็กท่ีมีระบบ  

4. ใหมี้ระบบการบนัทึกรับและจ่ายผลิตภณัฑแ์ละ 

5. ใหมี้ระบบการช้ีบ่งจุดการจดัเก็บผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจนข้ึน 

 สรุปผลการปรับปรุงท าให้ความผดิพลาดทางการด าเนินการก่อนการปรับปรุงจ านวนเฉล่ีย 38 คร้ัง

ภายหลงัการปรับปรุงลดลงเหลือเพียง 5.66 คร้ัง หรือลดลง 85 % พื้นท่ีการจดัเก็บวสัดุคงคลงัก่อนการ

ปรับปรุงใชส้อยได ้231 ตารางเมตร ภายหลงัจดัเป็นระเบียบมากข้ึนใชง้านในการจดัเก็บสินคา้ไดม้ากข้ึน

เป็น 338 ตารางเมตร หรือเพิ่มข้ึน 38 % แสดงถึงการเพิ่มศกัยภาพของการท างานดา้นการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงัท่ีดีข้ึน 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
   

จากการศึกษาพอสรุปขอ้เสนอแนะการด าเนินงานดงัน้ี 
 
 

1. ควรปรับปรุงส่วนการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งแผนการผลิตและแผนการตลาด 

2. จดัระบบรหสัสินคา้เพื่อการควบคุมสตอ็กสินคา้ใหเ้ป็นไปตามระบบเขา้ก่อนออกก่อน 

3. ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มีส่วนในการจดัระบบบนัทึก การรับ การจดัเก็บ เบิกจ่ายจากคลงัสินคา้

เพื่อความแม่นย  าในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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