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บทที่ 1
บทนำ
พื้ น ฐานเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ ยุ ค อุ ต สาหกรรม การปฏิ ว ัติ เ ข้า สู่ ว งการ
อุตสาหกรรม ทาให้ระบบสังคมอุสาหกรรมต้องมีการปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ใน
สภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง การบริ หารงานสิ นค้าคงคลังในกระบวนการผลิต เป็ นกลยุทธ์การ
บริ หารที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ ง เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังในการตรวจรับ จัดเก็บ
จัดจ่ายเพื่อจาหน่าย ซึ่ งเป็ นการลดต้นทุนที่ส่วนใหญ่มาจากกระบวนการจัดการคลังผลิตภัณฑ์
สภาพปัจจุบนั ทางบริ ษทั ที่ใช้ศึกษาระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลัง พบว่า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยังไม่มีระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังที่เป็ นมาตรฐานเหมาะสมในการจัดเก็บ
กระบวนการดูแลระบบการจัดการคลังสิ นค้ายังไม่เป็ นระเบียบ
ไม่ได้ดูแลส่ วนของสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ
เกิดความผิดพลาดในด้านการจานวนสิ้ นค้าที่จดั เก็บ
การเบิกจ่ายหรื อการเตรี ยมของส่ งลูกค้าเกิดความผิดพลาด
เกิดการสู ญเสี ยในเรื่ องการส่ งมอบชิ้นงานล่าช้าไม่ทนั ตามกาหนดเวลา
เกิ ดปั ญหาการดาเนิ นงานผลิตขาดช่ วงไปในบางผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิ ดปั ญหาความล่าช้าในการ
จัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์ส่งลูกค้า
8. มีปัญหาการบริ หารงานวางแผนการจัดส่ ง

การศึกษานี้เป็ นการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สลิงอ่อน
เพื่อปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เป็ นการทาให้ทราบสถานะที่แท้จริ งของ
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังในกระบวนการการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารพพิจารณาถึงผลกระทบต่อองค์กร
ในด้านการวางแผนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
การศึกษานี้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า การจัดกลุ่มสิ นค้า และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง โดยการควบคุมด้วยการมองเห็นและระบบ เข้าก่อน ออกก่อนมาแก้ไข
ปัญหา โดยหวังผลจากการศึกษาทาให้คน้ พบปั ญหาต่าง ๆ ในระบบการตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกสิ นค้า
ส่ งลูกค้า ทาให้สามารถมีการดาเนิ นการที่มีสภาพดี ข้ ึน ความผิดพลาดทางการดาเนิ นการลดลง พื้นที่การ
จัดเก็บวัสดุคงคลังเป็ นระเบียบมากขึ้นใช้งานในการจัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น ทาให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของ
การทางานด้านการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง

2

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนในกรณี ศึกษามีการผลิตสิ นค้าสองประเภทคือ
1. สายยกของ
2. สายรัดของ
ผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนที่ผลิตมีสีมีแตกต่างกันมากสี ตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าซึ่ งมีท้ งั ประเภทประจาและ
ประเภทขาจร การผลิ ตจึงมีลกั ษณะผลิ ตตามคาสั่งซื้ อและผลิตเพื่อเข้าสต็อกรอการขาย ยอดผลผลิตเฉลี่ย
ต่อเดือนของผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนแสดงตามตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 ยอดผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของผลิตภัณฑ์สลิงอ่อน
สายยก

สายรัด

ชนิดของชิ้นงาน
1 ตัน
2 ตัน
3 ตัน
4 ตัน
5 ตัน
6 ตัน
8 ตัน
10 ตัน
12 ตัน
25 mm
50 mm
75 mm

จานวนชิ้น/เดือน
1,400
6,500
8,500
4,500
1,000
500
200
100
100
500
130,000
1,200

กระบวนการในการบริ หารจัด การสิ นค้า คงคลัง จะเป็ นส่ วนส าคัญต่ อการผลิ ต และการด าเนิ น
ธุรกรรมทางการตลาด ปัจจุบนั พบว่ามีปัญหาการจัดการระบบสิ นค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่มีระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์
มีความบกพร่ องในการตรวจเช็คและรับสิ นค้าเข้า
การจัดการไม่ดีทาให้พ้นื ที่จดั เก็บไม่เพียงพอ
กระบวนการจัดเก็บสิ นค้าไม่เหมาะสม
มีความผิดพลาดบ่อยครั้งในการเบิกจ่ายสิ นค้า

3

ในปั จจุบนั การจัดการเกี่ยวกับสต็อกสิ นค้าผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนยังขาดระบบการจัดเก็บและเบิกจ่าย
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยไม่มีการบันทึกการจัดเก็บทั้งจานวนและสถานที่การจัดเก็บ รวมทั้งกระบวนการ
ในการเบิกจ่าย ทาให้ขาดระบบการควบคุมสต็อกที่ชดั เจน ตัวเลขจานวนและชนิดของผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนไม่
สอดคล้องกันทางบัญชีและของจริ ง
การตรวจเช็คและรับสิ นค้าเข้ามีความบกพร่ อง โดยการรับสิ นค้าเข้าสต็อกในปั จจุบนั ไม่ได้มีการ
ตรวจเช็คสิ้ นค้าก่อนรับเข้าคลังสิ นค้า คือเมื่อทาการผลิ ตเสผลิตภัณฑ์สลิ งอ่อนเสร็ จก็จะนามาเก็บเข้าที่เก็บ
ตามความเคยชิ นของพนักงาน ทาให้เกิ ดความผิดพลาดในส่ วนของระบบการควบคุม จัดเก็บและเบิกจ่าย
ผลิตภัณฑ์ การดาเนิ นการแก้ไขจาเป็ นต้องจัดเจ้าหน้าที่ ทางานตรวจสอบและจัดเก็บโดยเฉพาะให้มีความ
รับผิดชอบที่ชดั เจนและเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการทาให้งานลดความผิดพลาดขาเข้าก่ อนการจัดเก็บเข้า
คลังสิ นค้า
ในส่ วนการจัดเก็บสิ นค้าเข้าคลังซึ่ งเป็ นชั้นเก็บผลิตภัณฑ์ มีการจัดการที่ไม่ดีทาให้พ้ืนที่จดั เก็บไม่
เป็ นระเบียบและมีผลทาให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอ จึงมีการจัดเก็บสิ นค้าด้วยการกองผลิ ตภัณฑ์ส่วนที่จดั เข้าชั้น
ไม่ได้บนพื้นที่ต่าง ๆ ทาให้เกิดปั ญหาการควบคุมและการเบิกจ่าย
กระบวนการจัดเก็บสิ นค้าตามชั้นต่าง ๆ ไม่เหมาะสม โดยไม่มีการจาแนกตามสี โดยไม่คานึ งถึ ง
ขนาดและความยาวทาให้เกิดการผิดพลาดในการจัดส่ งอยู่บ่อยครั้ง ทาให้จาเป็ นต้องเพิ่มเติมป้ ายบอกขนาด
และความยาวอย่างชัดเจนพร้อมทั้งการเพิ่มชั้นเก็บสิ นค้า
ด้วยความบกพร่ อง ด้านการบริ หารคลังสิ นค้าดังกล่าว จากปั ญหาส่ วนของการนาเข้า จัดเก็บ และนา
ออกจากคลัง สิ นค้า รวมทั้ง ปั ญหาการขาดฐานข้อ มูล สต็อกที่ ถู ก ต้องแม่ นย า ท าให้เกิ ดความผิดพลาด
บ่อยครั้งในการกระบวนการเบิกจ่ายสิ นค้าทั้งที่จะนาส่ งลูกค้าประจาและการเบิกเพื่อจาหน่ายประจาวัน
ตารางที่ 1.12 แสดงจานวนยอดสิ นค้าคงคลังจากข้อมูลสต็อกสิ้ นเดือนกรกฎาคม เป็ นยอดสต็อก
ของผลิ ตภัณฑ์ขนาดต่ าง ๆ ที่ ไ ม่ได้ระบุ เป็ นลัก ษณะที่ ใช้จาแนกประเภทตามขนาดความยาวและสี ของ
ผลิ ตภัณฑ์ สื่ อถึ ง ปั ญหาการจัดเก็บที่ ข าดระบบการจาแนกผลิ ตภัณฑ์ และรู ปที่ 1.1 แสดงสภาพของการ
จัดเก็บสิ นค้าในสต็อกเพื่อรอการส่ งลูกค้าตามคาสั่งซื้ อและการจัดขายตามความต้องการของลูกค้าจร และรู ป
ที่ 1.2 แสดงสภาพของการจัดเก็บสิ นค้าบนพื้น สภาพดังกล่าวสื่ อถึงสภาพปั ญหาการขาดการควบคุมสิ นค้า
คงคลังอย่างเป็ นระบบ มีสภาพความบกพร่ องของ
1. การขาดฐานข้อมูลสต็อกที่ถูกต้องแม่นยา
2. ขาดระบบการดูแลคลังสิ นค้าที่เหมาะสม และ
3. ขาดผูร้ ับผิดชอบส่ วนของการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยเฉพาะ
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ตำรำงที่ 1.2 จานวนยอดสิ นค้าคงคลังจากข้อมูลสต็อกสิ้ นค้าเดือนกรกฎาคม

สายยก

สายรัด

ชนิดของชิ้นงาน
1 ตัน
2 ตัน
3 ตัน
4 ตัน
5 ตัน
6 ตัน
8 ตัน
10 ตัน
12 ตัน
25 mm
50 mm
75 mm

จานวนชิ้น
135
630
820
400
85
40
15
12,300
130

รู ปที่ 1.1 สภาพของการจัดเก็บสิ นค้า
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รู ปที่ 1.2 สภาพของการจัดเก็บสิ นค้าบนพื้น
ผลจากปั ญหาต่ าง ๆ ในด้า นการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ในส่ วนของระบบการตรวจรับ การ
จัดเก็บ การเบิกสิ นค้าส่ งลูกค้าส่ งผลกระทบชี้วดั ได้เป็ น 2 ด้านคือ
1. การเกิดความผิดพลาดในส่ วนการดาเนินการ
2. ประสิ ทธิภาพการใช้พ้นื ที่ในการการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง
ความผิดพลาดผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงานมีลกั ษณะดังนี้
1.
2.
3.
4.

คุณภาพสิ นค้า
จานวนสิ นค้า
การเบิกสิ นค้า
การจัดส่ งสิ นค้า

ความผิดพลาดผิดพลาดด้านคุณภาพสิ นค้าคือ ผิดพลาดด้านขนาด ความยาว และสี ที่เบิกจ่าย ซึ่ งจะ
เป็ นได้ท้ งั ในส่ วนความผิดพลาดด้านจานวนของแต่ขนาด ความยาว และสี
ความผิดพลาดด้านจานวนคือ การเบิกจ่ายสิ นค้าถูกต้องตามคุณภาพแต่จานวนที่เบิกไม่ตรงตาม
ความต้องการ ส่ งมอบไม่เท่าจานวนที่ตอ้ งการทั้งเป็ นการขาดหรื อเป็ นการเกินจากใบเบิก
ผิดพลาดในการเบิกสิ นค้าเป็ นในลักษณะเบิกสิ นค้าด้วยเวลาเกินกว่าที่กาหนด เบิกโดยไม่มีการ
บันทึกการเบิก เบิกโดยขาดความรับผิดชอบ
ความผิดพลาดในการจัดส่ งสิ นค้า เป็ นการส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามใบสั่งของผูส้ ั่ง ส่ งผิดสถานที่ ผิดเวลา
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ตารางที่ 1.3 แสดงสถิติความผิดพลาดในการจัดการสิ นค้าคงคลังระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
กันยายน พบว่าความผิดพลาดโดยเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 38 ครั้ง
ตำรำงที่ 1.3 สถิติความผิดพลาดในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ลักษณะการผิดพลาด
ชนิดสิ นค้าไม่ตรงตามใบสั่ง
จานวนสิ นค้าไม่ถูกต้อง
การเบิกสิ นค้าโดยไม่บนั ทึก
การจัดส่ งไม่ตรงตามจุด
รวม

กรกฎาคม
7
24
18
3
52

สิ งหาคม
5
14
16
35

กันยายน
5
9
13
27

ในด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้พ้ืนที่ในการการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังจากสารวจข้อมูลเนื้ อที่การจัดเก็บ
สิ นค้าตามชั้นจัดเก็บสิ นค้า ณ สิ้ นเดื อนของเดื อนกรกฎาคม ถึ ง เดื อน กันยายน แสดงตามตารางที่ 1.4
ประมาณการพื้นที่จดั เก็บที่ 231 ตารางเมตร
ตำรำงที่ 1.4 ประมาณการพื้นที่จดั เก็บ
เดือน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
เฉลี่ย

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)
239
242
212
231

การศึกษาเพื่อการปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อนนี้ จุมุ่งหวังในการวางมาตร
การณ์ ที่จะสามารถลดปั ญหาความผิดพลาดในการดาเนิ นงานและจัดการพื้นที่การจัดเก็บวัสดุ คงคลังเป็ น
ระเบียบมากขึ้นใช้งานในการจัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้นมีผลทาให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของการทางานด้านการ
บริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี้
1 เพื่อหาปั ญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ นค้าคงคลังในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
2 เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา
3 เพื่อกระบวนการการแก้ไขปั ญหาสิ นค้าคงคลัง
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1.3 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บ เบิกจ่าย สิ นค้าที่มีปัญหาสิ นค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ปัญหาการบริ หารสิ นค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
3. ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขสิ่ งที่ส่งผลต่อปัญหาการบริ หารสิ นค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
4. ประเมินผลการลดพื้นที่จดั เก็บและการลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
5. สรุ ปผลดาเนินงานและข้อเสนอแนะ

1.4 ขอบข่ ายการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษามีดงั นี้
1. วิเคราะห์ปัญหาสิ นค้าคงคลังเฉพาะคลังเก็บสิ นค้า
2. ผลการดาเนิ นงานที่สามารถวัดได้ การลดพื้นที่การจัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ การเบิกจ่ายผลิ ตภัณฑ์ที่
ถูกต้องและแม่นยา การเช็คสต็อกที่ถูกต้อง ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น และการลดต้นทุน
การจัดเก็บ

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั นี้
1. ทราบสาเหตุที่ทาให้มีปริ มาณสิ นค้าคงคลังในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
2. สามารถลดพื้นที่การจัดเก็บวัสดุคงคลัง,มีการตรวจเช็คสิ นค้าคงคลังที่แน่นนอน,เป็ นระบบในการ
เบิ กจ่ายสิ นค้าการส่ งมอบสิ นค้าได้ถูกต้องถูกต้องแม่นยาและรวดเร็ ว,ความพึงพอใจของลูกค้า
เพิม่ ขึ้น และลดต้นทุนในการจัดเก็บ

1.6 คานิยามศัพท์
การศึกษานี้มีคานิยามศัพท์ดงั ต่อไปนี้
1. สิ นค้ ำคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรื อสิ นค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงาน อาจเป็ นการดาเนินงานผลิต ดาเนินการขาย หรื อดาเนินงานอื่นๆ
2. ระบบ FIFO (First In First Out) หมายถึง ระบบที่สินค้าใดเข้าคลังสิ นค้าก่อนก็หมุนเวียน
ออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่ อมจากการจัดเก็บเป็ นเวลานาน การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO
: First in First out) เป็ นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสิ นค้าโดยตั้งอยูใ่ นสมมติฐานว่าสิ นค้า
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หรื อวัตถุ ดิบที่ ซ้ื อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถู กนาออกขายหรื อนามาใช้ก่อนเช่ นกัน การเข้า
ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็ นไปตามการค้าโดยปกติที่บริ ษทั มักจะต้องขายหรื อใช้ของเก่า
ก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาก่อนจะใช้
เป็ นต้นทุนสิ นค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน
3. กำรบริหำรสิ นค้ ำคงคลัง (Inventory Management) เป็ นการจัดการเกี่ยวกับสิ นคาในคลังสิ นค้า
ตั้งแต่การรวบรวม ตรวจรับสิ นค้า เข้า-ออก การควบคุมสิ นค้าคงเหลือในปริ มาณที่
พอเหมาะอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้สินค้ามีอยูต่ รงตามจานวน ขนาด สี ฯลฯ

บทที่ 2
ทฤษฏีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่นามาใช้เป็ นแนวคิดเพื่อการออกแบบการจัดการงานสิ นค้า
คงคลังและวิธีการจัดเก็บสต็อกของสิ นค้า เพื่อการปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
สลิงอ่อนให้เป็ นระบบมากยิง่ ขึ้นประกอบด้วย
1. การควบคุมของคงคลังหรื อการควบคุมสต็อก (Inventory Control or Stock Control)
2. บทบาทหน้าที่ของสิ นค้าคงคลัง
3. วัตถุประสงค์ในการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
4. ต้นทุนในการมีสินค้าคงคลัง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 การควบคุมของคงคลังหรือการควบคุมสต็อก
สิ นค้าคงคลัง/พัสดุคงคลัง หรื อ ที่นิยมเรี ยกว่าสต็อก คือ สิ นค้าที่ผลิตจากโรงงานหรื อวัตถุดิบที่จะนามา
ป้ อนโรงงานที่ เก็บสารองไว้ไว้เพื่อจาหน่ ายให้กบั ลูกค้า หรื อเก็บสารองเตรี ยมไว้เพื่อรอนาออกไปทาการผลิ ต
ธุ รกิจอุตสาหกรรมทางการผลิตและการพาณิ ชย์แทบทุกประเภทจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับปริ มาณสิ นค้าที่จะสั่งซื้ อหรื อผลิต เพื่อจะทาให้สินค้าที่เก็บไว้เพียงพอต่อความต้องการซื้ อ
ของลูกค้า และมีไม่มากจนเกินไป เพราะจะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั ซึ่ ง
ตลาดมีการแข่งขันสู ง สิ นค้าที่ให้ประโยชน์เหมือนกัน หรื อเป็ นสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกันแต่ผลิ ตโดยบริ ษทั ต่างกันมี
มากหลายชนิ ด เช่ น สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก น้ ามันพืช นมปรุ งแต่ง เครื่ องดื่มชนิ ดต่าง ๆ ฯลฯ ถ้าบริ ษทั ใดมี
สิ นค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็จะมีผลทาให้ลูกค้าต้องซื้ อสิ นค้าเหล่านั้นจากบริ ษทั
คู่แข่ ง ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลเสี ย หายในระยะยาวเป็ นอย่างมากได้ คื อลู กค้า จะไม่ ก ลับ มาซื้ อสิ น ค้ายี่ห้อเดิ มอีก แล้ว
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2.1.1 ความสาคัญของการบริหารสิ นค้ าคงคลัง
การบริ หารสิ นค้าคงคลังเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างหนึ่ งในองค์ประกอบของการการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต โดยต้องพิจารณาขนาดของคงคลังว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใดจึงจะประหยัดที่สุด การควบคุมของคงคลัง
เป็ นงานที่มีขอบเขตกว้าง และจะมีความสาคัญมากน้อยเพียงใดก็ข้ ึ นอยู่กบั จานวนของคงคลังที่มีอยู่ในความ
รับผิดชอบขณะนั้น สาเหตุต่าง ที่ทาให้ธุรกิจจาเป็ นต้องมีของคงคลังมีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เพื่อลดต้นทุน
รองรับปริ มาณขนส่ งที่ประหยัด
รองรับปริ มาณผลิตที่ประหยัด
เพื่อการได้ส่วนลดราคา
รองรับวงจรเวลาสั่งซื้ อ
ความไม่แน่นอนอุปสงค์
รองรับความต้องการตามฤดูกาล
รองรับการพยากรณ์อุปสงค์ที่อาจคาดเคลื่อน
เพื่อสารองกรณี โรงงานหยุดผลิต
เพื่อการเก็งกาไร
เพื่อการบริ การลูกค้า

2.1.2 ผลกระทบของการควบคุมสิ นค้ าคงคลัง
ผลจากการจัดการไม่เหมาะสมทาให้ไม่มีสินค้าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีผล
สื บเนื่องถึงผลกาไรที่ควรจะได้นอ้ ยลง การควบคุมสิ นค้าคงคลังจึงเป็ นส่ วนสาคัญในการจัดการสิ นค้าคงคลังให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
ความบกพร่ องในการควบคุมสิ นค้าคงคลังจะมีผลทาให้
1. เกิดการสู ญเสี ยลูกค้า การที่ลูกค้าไม่สามารถซื้ อสิ นค้าตามความต้องการได้ เขาจึงต้องไปซื้ อสิ นค้า
ของบริ ษทั อื่นทดแทนกันได้ ซึ่ งมีผลทาให้บริ ษทั อาจเสี ยลูกค้าให้กบั บริ ษทั คู่แข่งขัน
2. เกิดค่าใช้จ่ายจ่ายสู ง การบริ การลูกค้าโดยเก็บสิ นค้านั้นถ้าจะคานึ งเฉพาะในด้านการสู ญเสี ยลูกค้า
อย่างเดียวก็จะจัดเก็บสิ นค้าไว้เป็ นปริ มาณมากซึ่ งทาให้เสี ยค่าใช้
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3. เกิ ดการสู ญเสี ยจากการเสื่ อมคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ มีสินค้าบางประเภทที่ถ้าเก็บไว้นานจะเสื่ อม
คุณภาพหรื อลูกค้าเสื่ อมความนิยม เช่น เครื่ องแต่งกาย
ดังนั้นปั ญหาของการควบคุ มสิ นค้าคงคลัง คือ ควรจะเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ปริ มาณเท่าใดจึ งจะทาให้
ค่าใช้จ่ายต่าสุ ด หรื อให้กาไรสู งสุ ดนัน่ เอง ทั้งนี้จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความต้องการซื้ อมีมากกว่าปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่มีอยู่
2. การเสื่ อมค่าของสิ นค้าคงคลัง เนื่องจากสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
3. ค่าใช้จ่ายในแง่ของมูลค่าของเงินตามเวลาที่เปลี่ยนไป
2.1.3 ปัญหาสิ นค้ าคงคลัง
ปั ญหาสิ นค้าคงคลังที่มกั พบเจอภายในบริ ษทั มีอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ปั ญหานโยบายการบริ หารการจัดการสิ นค้าคงคลังไม่ชดั เจน เนื่ องจากบริ ษทั ต้องการที่จะจาหน่าย
สิ นค้าที่มีความหลากหลาย รองรับต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากที่สุด
เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งก็จะทาให้ตน้ ทุนในการจัดเก็บสิ นค้าสู งขึ้น และโอกาส
เสี่ ยงที่สินค้าจะล้าสมัยตามไปด้วย รวมถึงนโยบายการร่ วมมือกับซัพพลายเออร์ ในการส่ งวัตถุ ดิบ
เข้าสู่ กระบวนการการผลิต ทาให้สินค้า/วัตถุดิบขาดสต็อกและผลิตสิ นค้าไม่ทนั ส่ งตามกาหนด
2. ปั ญหานโยบายการสั่งซื้ อสิ นค้า การสิ นค้าที่ เกิ นความต้องการ หรื อการมี สินค้าที่ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้อ งการของตลาดและผู้บ ริ โภค ที่ ผ่ า นมัก มาพบว่ า ส่ ว นหนึ่ งมาจากการสั่ ง ซื้ อ ที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ การที่ ไ ม่ ไ ด้ศึก ษาข้อมู ล และพยากรณ์ วิเคราะห์ ย อดขายอย่า งจริ ง จัง หรื อเห็ น
ประโยชน์ความคุม้ ค่าในเงื่ อนไขการสั่งซื้ อในปริ มาณที่มาก ราคาต่อหน่ วยต่ า หรื อได้รับส่ วนลด
หรื อโปรโมชัน่ แต่ละซัพพลายเออร์ รวมถึงการไม่คานึงถึงความนิยมของผูบ้ ริ โภคที่เพิม่ ขึ้น-ลดลง
3. ปั ญหาการขายและการรักษาฐานลูกค้า ในกรณี มีสินค้ามีไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่ งให้ลูกค้าได้ทนั
ตามความต้องการ ทาให้ลูกค้าเสี ยเวลารอคอยและอาจทาให้ลูกค้าเปลี่ ยนไปซื้ อสิ นค้าของคู่แข่ง
และถ้า หากฝ่ ายขายไม่ ส ามารถท าให้ลู ก ค้า กลับ มาซื้ อสิ นค้า ของบริ ษ ทั ได้อีก ท าให้บริ ษ ทั ต้อง
สู ญเสี ยลูกค้ารายนั้น ๆไป ส่ งผลให้ตอ้ งหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มเพื่อรักษายอดขาย ซึ่ งต้นทุนในการขาย
สิ นค้าให้กบั ลูกค้ารายเก่าจะถูกกว่าลูกค้ารายใหม่
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4. ปั ญหาสิ นค้า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลู กค้า นอกจากจะทาให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยในการ
จาหน่ายสิ นค้าแล้ว บริ ษทั ยังต้องมีตน้ ทุนในการจัดส่ งเพิ่มอีก เนื่ องจากว่าต้องรี บจัดส่ งให้กบั ลูกค้า
เพื่อรักษาความมัน่ ใจให้กลับสู่ บริ ษทั โดยเร็ ว ถึงแม้จะต้องเพิ่มเที่ยวส่ ง หรื อส่ งสิ นค้าไม่เต็มคันรถก็
ตาม ส่ ง ผลให้ต้นทุ นของสิ นค้าชนิ ดนั้นสู ง อี ก ทั้ง ต้องแบกรั บภาระต้นทุ นค่ าขนส่ ง ทาให้ก าไร
บริ ษทั ลดลง อย่างไรก็ดี หากไม่มีสินค้า คงคลัง การผลิ ตอาจจะไม่ ราบรื่ น โดยทัว่ ไปฝ่ ายขาย
ค่อนข้างพอใจ หากมีสินค้าคงคลังสารองไว้เป็ นจานวนมาก ๆ เพราะจะทาให้รู้สึกมัน่ ใจว่ามีสินค้า
พอที่ จะขายให้แก่ ลูกค้า แต่หน้าที่ ของสิ นค้าคงคลังคื อ รั กษาความสมดุ ลระหว่างอุ ปสงค์และ
อุปทาน ทาให้เกิดการประหยัดจากการสั่งซื้ อจานวนมาก ๆ ซึ่ งเป็ นการลดต้นทุนและคลังสิ นค้าช่วย
เก็บสิ นค้าปริ มาณมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการศึ กษาวิธีการควบคุ มสิ นค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่ งมีวธิ ี การด้วยกันอยูห่ ลายวิธี เช่น วิธีการจัดกลุ่มสิ นค้า (ABC Classification System)
หรื อใช้หลักการของเดมมิ่ง (Plan Do Check Action) หรื อการวิเคราะห์ดว้ ยผังก้างปลา (Fish-Bone
หรื อ Leaf Diagram) เป็ นต้น

2.2 บทบาทหน้ าทีข่ องสิ นค้ าคงคลัง
บทบาทหน้าที่ของสิ นค้าคงคลัง มีหลายประการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทาให้การผลิ ตดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น เมื่ อไม่ สามารถจัดหาวัตถุ ดิบได้ตลอดปี ตัวอย่างของ
อุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าจากใบยาสู บ เช่น บุหรี่ และ ซิการ์ มักจะมีการผลิตสม่าเสมอตลอด
ปี แต่ใบยาสู บที่ใช้ในการผลิตจะมีการเก็บเกี่ ยวปี ละครั้ง ในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตจะต้องซื้ อ
ใบยาสู บในช่ วงที่ มีการเก็บเกี่ ยวไว้ให้เพียงพอที่ จะใช้ในการผลิ ตตลอดปี ดังนั้นจึงจะเป็ นที่
ผูผ้ ลิตต้องมีการเก็บรักษาวัตถุดิบเป็ นสิ นค้าคงเหลือไว้
2. ทาให้มีสินค้าขายได้ตลอดปี แม้มีการผลิ ตที่ ไม่ต่อเนื่ อง เมื่อลักษณะความต้องการของสิ นค้า
ใหม่เหมาะสมที่จะให้มีการผลิ ตอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี บริ ษทั มักจะผลิตสิ นค้าเพียงจานวน
หนึ่ง (lots or batches) โดยการผลิตสิ นค้าแบบไม่ต่อเนื่ อง (intermittent basis) ในช่วงเวลาทีไม่
มี ก ารผลิ ต สิ น ค้า บริ ษ ัท อาจจะน าเอาสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต แล้ ว เก็ บ เป็ นสิ น ค้า คงเหลื อ ไว้ม าขาย
เช่นเดียวกับร้านขายรองเท้า จะไม่ซ้ื อรองเท้ามาขายครั้งละ 1 คู่ เมื่อขายได้ 1 คู่แต่มกั จะซื้ อครั้ง
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ละมาก ๆ เก็บเอาไว้เป็ นสิ นค้าคงเหลือเพื่อสามารถซื้ อในราคาถูกกว่าและลดค่าใช้จ่ายในด้าน
การจัดซื้ อ
3. ทาให้มีสิ นค้าขายตลอดปี เมื่ อมี การผลิ ตเพียงปี ละครั่ ง เช่ น บริ ษทั บรรจุ ปลาหมึ กแช่ แข็ง จะ
ดาเนินการผลิตเต็มกาลังการผลิตเพียงแค่ 2 – 3 เดือนในหนึ่งปี บริ ษทั จะต้องเก็บสิ นค้าคงเหลือ
ไว้ใ ห้ พี ย งพอกับ ความต้อ งการตลอดปี ที่ ค าดไว้ จนกระทั่ง ถึ ง ฤดู จ ับ ปลาหมึ ก ในปี หน้ า
กระบวนการในลักษณะนี้จะต้องพิจารณาอัตราการสะสมของสิ นค้าคงเหลือ (rate of inventory
accumulation) และการกระจายสิ นค้า (depletion) ระยะเวลาที่ มี ก ารผลิ ตเต็ม ก าลัง ของ
เครื่ องจักรและระยะที่มีการขายสู งสุ ดของแต่ละปี
4. ให้คนงานมีงานทาตลอดปี การเก็บรั กษาสิ นค้าคงเหลื อไว้น้ ันมี ส่วนทาให้คนงานมีงานทา
ตลอดปี เช่ น อุตสาหกรรมผลิ ตเครื่ องปรับอากาศ ในฤดู ร้อนเป็ นช่ วงที่ มีความต้องการด้า น
เครื่ องปรับอากาศสู งสุ ดแต่ในฤดูหนาวจะมีความต้องการต่า บริ ษทั ผลิตเรื่ องปรับอากาศก็ยงั คง
รักษาจานวนคนงาน และให้คนงานยังคงทาการผลิตเครื่ องปรับอากาศในอัตราเดิมตลอดทั้งปี
และเก็บไว้เป็ นสิ นค้าคงเหลือ จนกระทัง่ ถึ งฤดูการที่ความต้องการเครื่ องปรับอากาศมีมากขึ้น
บริ ษ ทั ก็ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั หมด แม้ว่า ความต้องการใน
ขณะนั้นจะสู งกว่าอัตราการผลิตก็ตาม โดยนาเอาสิ นค้าคงเหลือที่เก็บไว้ออกมาขาย
5. เพื่อการเก็งกาไร นักธุ รกิ จบางครั้ งจะกระทาการกักตุนสิ นค้าไว้เป็ นสิ นค้าคงเหลื อในขณะที่
สิ นค้าเหล่านี้ มีราคาค่อนข้างต่า และนาไปขายเมื่อมีราคาสู ง ซึ่ งเป็ นการเก็งกาไรในการซื้ อขาย
สิ นค้า

2.3 วัตถุประสงค์ ในการควบคุมสิ นค้ าคงคลัง
วัตถุประสงค์ในการควบคุมสิ นค้าคงคลังมีดงั นี้
1. เพื่อที่จะผลิตสิ นค้าให้อยูใ่ นปริ มาณที่เหมาะสม หรื อได้มาในปริ มาณที่เหมาะสม
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2. เพื่อที่จะมีสินค้าสารองในกรณี ที่มีการใช้สูงโดยมิได้คาดหมาย ซึ่ งทาให้มีสินค้าเพียงพอต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ามีความสมดุลที่ถูกต้องในกรณี มีสินค้า ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การมีสินค้าคงคลัง
4. เพื่อให้การทางานมีความยืดหยุน่ และดาเนินไปอย่างราบรื่ น ทาให้คนงานมีงานทาตลอดปี และมีการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อป้ องกันการขาดทุนเนื่ องจากราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ เช่ นการเก็บรักษาวัตถุ ดิบ
และสิ นค้าสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
6. เพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งในกรณี ที่ลดราคาให้เมื่อซื้ อครั้งละเป็ นปริ มาณมาก
ๆ ซึ่ งบริ ษทั จะน้ าสิ นค้าที่ผลิตครั้งละจานวนมาก ๆ แล้วเก็บเป็ นสิ นค้าคงคลังไว้ขาย
การควบคุ ม ของคงเหลื อนั้นจะต้องอาศัย การกะประมาณ หรื อคาดคะเนจานวนความต้องการของ
คงเหลื อ ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ ต้อ งการใช้ ใ ห้ ใ กล้เ คี ย งกับ ความจริ ง มากที่ สุ ด ซึ่ งเรื่ อ งนี้ นับ เป็ นศิ ล ปะอัน
ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยหลักวิชาการเข้ามาช่วย แนวความคิดที่สาคัญที่สุดคื อต้องจัดของคงคลังให้เพียงพอ
กับการปฏิบตั ิงาน โดยให้มีใช้เป็ นจานวนน้อยที่สุด การจัดของคงคลังให้กบั หน่วยงานใด อาจทาได้ 2 วิธีคือ เมื่อ
เกิดความต้องการของคลังแล้วจึงจะดาเนินการสั่งซื้ อ อีกวิธีหนึ่งคือจัดหาของคงคลังเตรี ยมไว้ล่วงหน้าในจานวน
ที่พอเหมาะ การดาเนิ นงานแบบหลังจะต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและการคาดการณ์ ที่แม่นยา ซึ่ ง
มัก จะเป็ นอุ ป สรรคของผูบ้ ริ หารอยู่มาก ทั้ง นี้ เพราะความต้องการในแต่ ล ะหน่ วยงานไม่ค งที่ คื อ ระดับของ
ปริ มาณความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

2.4 ต้ นทุนในการมีสินค้ าคงคลัง
การจัดการของคงเหลื อที่ ดีจะมี เป้ าหมายที่ ทาให้ต้นทุ นหรื อค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่ า สุ ด ต้นทุนที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการสั่งซื้ อสิ นค้ามาขายหรื อผลิตก็ตาม
ลักษณะของต้นทุนสิ นค้าคงคลังประกอบด้วย
1. ต้นทุนในการสั่งซื้ อสิ นค้า
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2. ต้นทุนในการจัดเก็บของคงคลัง
ต้นทุนในการสั่งซื้ อสิ นค้า ต้นทุนชนิดนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการสั่งซื้ อ ต้นทุนในการสั่งซื้ อคือค่าใช้จ่ายที่
จะทาให้ได้มาซึ่ งวัตถุดิบหรื อสิ นค้า เราคานวณต้นทุนชนิ ดนี้ ในรู ปแบบของจานวนเงิ นต่อการสั่งซื้ อหนึ่ งครั้ ง
ต้นทุนในการสัง่ ซื้ อ ได้แก่
1. ค่าใช้จ่ายในการทาคาขอให้ซ้ื อ
2. ค่าใช้จ่ายในการออกคาสั่งซื้ อและติดตามคาสั่งซื้ อ
3. ค่าใช้จ่าย เงินเดือนพนักงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสัง่ ซื้ อ
4. ค่าใช้จ่าย หรื อเงินเดือนของพนักงานตรวจนับสิ นค้า
5. ค่าใช้จ่ายเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้ อ
ต้นทุนในการจัดเก็บของคงคลัง หรื อค่าใช้จ่ายในการถือครองของคงคลัง (holding cost) เป็ นค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากธุ รกิจเป็ นเจ้าของ หรื อในการที่มีสินค้าเหล่านั้นไว้ในครอบครองได้แก่
1. ดอกเบี้ยของเงินลงทุน
2. ค่าเช่าสถานที่เก็บสิ นค้า รวมค่าน้ า ค่าไป ด้วย
3. ค่าดาเนินการเก็บรักษา รวมทั้งเงินเดือนพนักงานประจาสถานที่ หรื อคนเฝ้ าโกดังและ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจนับของคงหลังพร้อมทั้งการป้ องกันรักษา
4. ค่าภาษี ค่าประกัน และค่าเสื่ อมราคา
5. การเสื่ อสภาพในวัตถุดิบ หรื อสิ นค้า
6. การล้าสมัย บางสิ นค้าก็ตีราคาการล้าสมัยได้เป็ นตัวเงิน บางสิ นค้าก็ตอ้ งประมาณเอา เช่น
ผลไม้ หนังสื อพิมพ์ การล้าสมัย นี้คิดเป็ นตัวเงินแล้วมีราคาสู ง
ค่า ใช้จ่า ยเหล่ านี้ ตอ้ งค านวณออกมาเป็ นอัตราร้ อยละของมูล ค่า คงคลังถัวเฉลี่ ย ต้นทุ นในการจัดเก็ บ
ของคงคลัง โดยปกติจะอยูใ่ นช่วง 10 -50 % แต่ส่วนมากจะอยูร่ ะหว่าง 15-25%

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากการศึกษามีดงั นี้
ประสิ ทธิ์ ไกรลมสม (2548) “การปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังในกระบวนการผลิ ตตลับลูกปื น
รถยนต์”ได้ทาการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ โครงงานวิจยั อุตสาหกรรมนี้ เป็ นการปรับปรุ งการบริ หาร
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สิ นค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตตลับลูกปื นรถยนต์ เนื่ องจากปริ มาณสิ นค้าคงคลังระหว่างกระบวนการ
ผลิตสู ง มี ผลกระทบต่อพื้นที่ การจัดเก็บ ต้นทุ นการผลิ ตที่เพิ่มสู งขึ้น จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า มีปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตสู งเกินกว่าร้อยละ 20 ของความต้องการผลิต ซึ่ งสู งกว่านโยบายของทาง
โรงงาน โดยปริ มาณสิ นคงคลังสู งนี้อยูใ่ นกรับวนการเจียระไน ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการ
ผลิ ตตั้งแต่กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน และกระบวนการประกอบตลับลูกปื นรถยนต์ เพื่อวิเคราะห์
หลักการวางแผนการผลิตปั จจุบนั ที่ทาให้เกิดปั ญหาสิ นค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตสู งพบว่าสาเหตุเกิ ด
จาก วิธีการวางแผนการผลิตที่ใช้หลักการผลิตแบบผลักในกระบวนการผลิตการวางแผนโดยไม่นาปริ มาณสิ นค้า
คงคลังปลายงวดมาพิจารณาก่อนการวางแผนการผลิต และขาดการสื่ อสารเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างกระบวนการ
ผลิต ดังนั้นการปรับปรุ งจึงนาหลักการวางแผนความต้องการวัสดุ มาใช้ในการวางแผนเชื่ อโยง 3 กระบวนการ
เพื่อให้การผลิ ตสอดคล้องกันด้วยการกาหนดการผลิ ตและงานระหว่างทาที่เชื่ อมโยงกัน โดยกาหนดนโยบาย
ของปริ มาณสิ นค้าคงคลังระหว่างกระบวนการ และนาหลักการผลิตแบบดึง เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
หลังจากการปรับปรุ งการวางแผนการผลิ ตแบบใหม่ให้กบั ทุกกระบวนการผลิ ตส่ งผลให้ปริ มาณสิ นค้าคงคลัง
ระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 ตามนโยบายของทางบริ ษทั
จากงานวิจยั ดังกล่าวเป็ นการกล่างถึงระบบการผลิตที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง ทั้งนี้ มีเหตุ
สื บเนื่องมาจากการวางแผนการผลิตที่ผดิ พลาดจนส่ งผลกระทบต่อสิ นค้าคงคลังจึงได้กาหนดให้มีกระบวนการที่
เริ่ ม ต้นใหม่ ต้ งั แต่ การวางแผนการผลิ ตจนกระทัง่ งานส าเร็ จใหม่ ท้ งั นี้ เพื่ อจะได้แก้ปั ญหาสิ นค้า คงคลัง จาก
งานวิจยั นี้สามารถเชื่อมโยงไปถึงงานวิจยั ที่ทาได้ในส่ วนที่ต้ งั แต่ตน้ เริ่ มการวางแผนการผลิตที่วา่ จะใช้อะไรบ้าง
แล้วมี การบริ หารการจัดเก็บอย่างไรให้เหมาะสมและกระบวนการสั่งซื้ อต้องสัมพันธ์ กบั กับการผลิ ตเพื่อลด
ปั ญหาการรองาน หรื อรออะไหล่ เพื่อที่จะได้เข้าไปสู่ การปรับปรุ งระบบสิ นค้าคงคลังที่มีใช้อยูใ่ นบริ ษทั ฟาร์ ม
ออโตเมชัน จากัด
อภิศกั ดิ์ หาญพิชยั (2547) “การจัดการสิ นค้าคงคลังที่เหมาสมที่สุดสาหรับวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาด
ย่อมและขนาดกลาง” ศึกษาวิจยั ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวแบบสิ นค้าคงคลังเพื่อหาคาตอบที่เหมาะสม
โดยพัฒนาจากแนวคิดของการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูข้ าย (Ven Management Inventory) มีเป้ าหมายหลักคือ
การลดต้นทุนของการจัดการสิ นค้าคงคลังของทั้งระบบเครื อข่ายให้ต่าที่สุด ในขณะที่ยงั สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้า ทั้งส่ วนปริ มาณและช่ วงเวลาที่ เหมาะสม ซึ่ งจะต้องพิจารณาข้อจากัดต่าง ๆ ของการ
บริ หารงานสิ นค้าคงคลังในภาพรวมทั้งในส่ วนของโรงงานผลิ ตและผูค้ า้ ปลี ก ไม่ว่าจะเป็ นการพยากรณ์ ความ
ต้องการของลู ก ค้า ปริ ม าณการส่ ง สิ นค้า ไปยัง ผูค้ ้า ปลี ก ในแต่ ละช่ วงเวลาและระดับ สิ นค้า คงคลังเพื่ อความ
ปลอดภัย ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการเก็บรักษาของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้คือ
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ระดับ สิ น ค้า คงคลัง สิ นค้า คงคลัง เพื่ อ ความปลอดภัย ปริ ม าณการส่ ง สิ น ค้า ที่ เหมาะสมของทั้ง ในส่ วนของ
โรงงานผลิตและผูค้ า้ ปลีกหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายก่อนการนาตัวแบบคณิ ตศาสตร์ สินค้าคงคลังมาใช้เท่ากับ 49,929
บาท และภายหลังจากการนาตัวแบบดังกล่าวมาใช้จะได้ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 31,184 บาท หรื อลดลง 37.3 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อพิจารณาในส่ วนค่าเสี ยโอกาสจะลดลงจาก 10,102 บาท เป็ น 1,583 บาท ซึ่ งเห็นได้วา่ มีการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีข้ ึน และทาให้เกิดต้นทุนรวมต่าที่สุด
งานวิจยั นี้ มีการใช้หลักการพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กนั ตามหลักทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้สัมพันธ์
กับระบบสิ นค้าคงคลังทั้งในเรื่ องต้นทุนทุกอย่างที่เกี่ ยวกับระบบสิ นค้าคงคลัง งานวิจยั นี้ ใช้วิธี ABC Analysis
เพื่อบริ หารจัดการในส่ วนของกาหนดจุดสู งสุ ดและต่ าสุ ด เพื่อเข้ามาสู่ กระบวนการสั่งซื้ อแล้วนาไปสู่ ความคุ ม้
ทุนของการซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่จะเข้ามาเป็ นระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
จากงานวิจยั ข้างต้นจะเห็ นว่า ยังไม่มีงานวิจยั ใดเกี่ ยวข้องกับสิ นค้าคงคลังในกระบวนการผลิ ตและ
ประกอบเครื่ องจักรสาหรับใช้ในการเลี้ ยงสัตว์ ซึ่ งหน้าจะเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้วนนี้ และต่อประเทศ
โดยรวม บทที่ 3 แสดงระเบียบวิจยั การปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตและประกอบเครื่ องจักรสาหรับใช้ในการเลี้ยง
สัตว์

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา

การศึกษาเพื่อการปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนให้เป็ นระบบ
มากยิง่ ขึ้น ด้วยการใช้ เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เพื่อให้สามารถเข้าใจและสังเกต
ได้ง่ายในการใช้ระบบเข้าก่ อนออกก่ อน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาปั ญหาและสาเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ นค้าคงคลังในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ กาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา และแก้ไขปั ญหาการบริ หารสิ นค้า
คงคลัง

3.1 กระบวนการศึกษา
กระบวนการศึกษาประกอบด้วย
1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการจัดการสิ นค้าคงคลังแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
นาความรู ้มาประยุกต์ใช้กบั การปรับปรุ งการดาเนินงานคลังสิ นค้า
2 สารวจสภาพปั ญหา ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์แล้วจึงกาหนดเป้ าหมายโครงการในการหาวิธี
ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการสิ นค้าคงคลัง ที่ใช้ในโดยพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ า
- สิ นค้าไม่ได้ตรงตามใบสั่งซื้ อ
- สิ นค้าจานวนผิดไม่ตรงกับรายงานสต๊อก
- พื้นที่จดั เก็บไม่เพียงพอ
- การเบิกจ่ายไม่เป็ นระบบ
3. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการดาเนินงานในการบริ หารคลังสิ นค้า
4. วิเคราะห์มูลเหตุของปัญหา
5. กาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาและการปรับปรุ งการดาเนินงาน
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3.2 การศึกษาปัญหาการบริหารคลังสิ นค้ า
การศึกษาปัญหาการบริ หารคลังสิ นค้าสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนเพื่อให้เป็ นระบบมาก
ยิง่ ขึ้นเป็ นการศึกษา
1. กระบวนการผลิตและจัดเก็บสิ นค้า
2. สารวจสภาพปั ญหาโดยเข้าไปศึกษากระบวนการการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังจริ งอย่างใกล้ชิดและ
ทาการจดบันทึกปั ญหาต่าง ๆ ที่พบ เช่น การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้ าสต็อกไม่เป็ นระบบ การขาด
ระบบการบันทึกรับและจ่ายผลิตภัณฑ์ การขาดระบบการชี้ บ่งจุดการจัดเก็บฯลฯ
3. ศึกษาผลกระทบของปั ญหาโดยแสดงข้อมูลสรุ ปจานวนการผิดพลาด และประมาณการพื้นที่
การจัดเก็บตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 สรุ ปผลกระทบของปัญหาการดาเนินงานสิ นค้าคงคลัง
เดือน

ผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงาน
(ครั้ง)

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)

กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
เฉลี่ย
4. ศึกษามูลเหตุของปั ญหาด้วยให้กระบวนการวิเคราะห์ดว้ ยแนวทางของการใช้แผนผังก้างปลาใน
เป็ นตัวชีวดั ปั ญหา
5. สรุ ปมูลเหตุของปั ญหาในด้านต่าง ๆ

3.3 การกาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์มูลเหตุของปัญหาการดาเนินการจัดการคลังสิ นค้าของผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนจะทาให้
ทราบสาเหตุในด้านต่าง ๆ การศึกษาในส่ วนนี้ จะเป็ นการพิจารณาแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหาตามสาเหตุของปั ญหา ซึ่ งจะเป็ นประเด็นหลัก ๆ คือ
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1. ด้านสถานที่
2. ด้านพนักงาน
3. ด้านวิธีการ

3.4 การวัดผลการปรับปรุง
ในการวัดผลการปรับปรุ งจะมีส่วนชี้วดั ดังนี้
1. ความผิดพลาดในการดาเนินงาน
2. ประมาณการพื้นที่
ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุ งแสดงตามการสรุ ปในตารางที่ 3.2 ดังนี้
ตารางที่ 3.2 ตารางสรุ ปข้อมูลใช้สาหรับก่อนและหลังการปรับปรุ ง
เดือน

ผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงาน
(ครั้ง)

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)

เฉลี่ย
ตารางที่ 3.3 ใช้แสดงการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ตารางที่ 3.3 ผลเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ช่วงการดาเนินงาน
ก่อนการปรับปรุ ง
ภายหลังการปรับปรุ ง

ผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงาน
(ครั้ง)

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)

บทที่ 4
การดาเนินการศึกษา
จากดาเนิ นการศึกษาระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลังสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สลิ งอ่อน ได้แสดง
รายละเอียดปั ญหาการดาเนินการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในกระบวนการผลิตสลิงอ่อน และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ
2. ศึกษาสภาพและมูลเหตุของปัญหาการจัดเก็บ
3. ศึกษากาหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุ งการดาเนินงาน
4. วัดผลและเปรี ยบเทียบผลการปรับปรุ งงาน

4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกระบวนการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การตัดงาน
2. การนางานมาติดใส่ ป้ายโดยการเย็บ
3. การตรวจสอบงานที่ติดใส่ ป้ายแล้ว
4. ทาการมัดบรรจุเข้าถุงพลาสติก
5. การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าคลังสิ นค้า
กระบวนการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ ี เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากผลผลิตจากกระบวนการ
ผลิตสลิ งอ่อนเป็ นชนิ ดและขนาดต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้ตดั แบ่งเป็ นความยาวตามความต้องการของลู กค้า เช่ น
ขนาด 1.00 ตัน หรื อ 2.00 ตันจะดัดมีความยาว 1.00 เมตร หรื อ เป็ นไปตามความยาวที่แตกต่างกันตามแต่
ความต้องการของลูกค้า เมื่อจัดการในส่ วนการจัดเข้าเป็ นผลิตภัณฑ์แยกประเภทตามความแตกต่างของชนิ ด
และขนาดผลิตภัณฑ์แล้วจะมีการจัดเก็บและเบิกจ่ายตามก็บวนการจัดการสิ นค้าคงคลังซึ่ งพบว่ายังไม่เป็ นได้
ด้วยระบบที่ดีทาให้เกิ ดปั ญหาด้านการจัดการสิ นค้าคงคลังซึ่ งจะต้องดาเนิ นการศึกษาและปรับปรุ งต่อไป
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รู ปที่ 4.1 แสดงกระบวนการในการตัดงาน โดยพนักงานจะจะตัดงานให้ได้ขนาดความยาว
ต่าง ๆ ตามใบงานหรื อ ออร์ เดอร์ ที่ลูกค้าสั่ง โดยในการตัดงานจะมีสูตรเฉพาะของแต่ละขนาด เช่น
ขนาด 1.00 ตันยาว 1.00 เมตร กับ 2.00 ตันยาว 1.00 เมตร ก็ตดั ในความยาวที่แตกต่างกัน

รู ปที่ 4.1 กระบวนการตัดงาน

รู ปที่ 4.2 แสดงกระบวนการนางานมาติดใส่ ป้ายโดยการเย็บ โดยเมื่อตัดงานเสร็ จแล้วขั้นตอนต่อไป
คือการนางานมาผลิตและใส่ ป้ายโดยการเย็บ การเย็บขึ้นรู ปและใส่ ป้ายเป็ นการบอก ขนาด ความยาว เวลา
การผลิต เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
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รู ปที่ 4.2 กระบวนการใส่ ป้าย
รู ปที่ 4.3 แสดงกระบวนการตรวจสอบ โดยหลังจากการผลิตจากการนางานมาติดใส่ ป้ายโดยการ
เย็บเสร็ จแล้วจึงเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น ความยาว รอยโดดของด้าย

รู ปที่ 4.3 กระบวนการตรวจสอบ
รู ปที่ 4.4 แสดงทาการมัดและเก็บเข้าถุงเป็ นบรรจุภณั ฑ์ โดยทาการแพ็ค เพื่อลดขนาดของผลิตภัณฑ์
ป้ องกันน้ าและฝุ่ น และเพื่อความสวยงามเพิ่มความหน้าเชื่ อถือของผลิตภัณฑ์
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รู ปที่ 4.4 กระบวนการบรรจุภณั ฑ์
รู ปที่ 4.5 แสดงลักษณะการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าสต็อก โดยเมื่อผลิตติดใส่ ป้ายและบรรจุภณั ฑ์เสร็ จ
สิ้ นตามขึ้นตอนกระบวนการแล้วจึงนาผลิตภัณฑ์มาเก็บไว้ในสต็อกเพื่อรอการเบิกจ่ายจัดจาหน่าย

รู ปที่ 4.5 การจัดเก็บเข้าสต็อก

4.2 การศึกษาสภาพและมูลเหตุของปัญหาการจัดเก็บ
จากการศึกษาสภาพปัญหาที่ได้จากการเก็บข้อมูลพบปั ญหาจากจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนดังนี้
1. การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าสต็อกไม่เป็ นระบบ
2. ขาดระบบการบันทึกรับและจ่ายผลิตภัณฑ์
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3. ขาดระบบการชี้บ่งจุดการจัดเก็บ
ลักษณะการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อน เข้าสต็อกเป็ นไปโดยขาดระบบการดูแลที่เหมาะสม และผล
จากการขาดระบบการจัดเก็บที่ดีทาให้มีสภาพการใช้พ้ืนที่จดั เก็บมากเกิ น เกิ ดอาการของความสามารถใน
การจัดเก็บมีความจากัดและเกิ ดแนวโน้มของความต้องการสถานที่จดั เก็บมากขึ้น และยังมีผลทาให้มีเกิ ด
โอกาสของการมีสต็อกตกค้างเป็ นเวลานาน สภาพของปัญหาการขาดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีดงั นี้
 ไม่มีการเตรี ยมการด้านสถานที่อย่างเหมาะสม
 ไม่มีกระบวนการจัดแบ่งพื้นที่จดั เก็บตามประเภทผลิตภัณฑ์
 ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ดีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
 ขาดระบบการนาเข้าและจ่ายออกตามระบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in first out)
 ขาดการดูแลด้านการจัดวางให้เป็ นระเบียบภายหลังการนาเข้าหรื อเบิกออก
การด าเนิ น การด้า นบริ ห ารสิ น ค้า คงคลัง ในปั จ จุ บ ัน พบว่า ยัง ขาดระบบการบัน ทึ ก รั บ และจ่ า ย
ผลิตภัณฑ์สลิ งอ่อน โดยในแต่ละวันจะมีการตัดสลิงอ่อนชนิ ดต่าง ๆ ทั้งขนาดและสี ต่าง ๆ ที่ผลิ ตได้ โดยมี
การตัดมัดห่อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เก็บในที่เก็บก่อนการเบิกจ่ายไปสู่ ลูกค้าเป็ นจานวนหลาย ๆ รายการต่อวัน ด้วย
เหตุที่ไม่ได้มีระบบการบันทึกผลผลิตนาเข้าเก็บและการเบิกจ่ายตามใบสั่งลูกค้า สภาพการดาเนิ นจึงเป็ นไป
ในลักษณะที่มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง มีผลเสี ยต่อเนื่องไปถึงการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า
 ระบบการควบคุมสต็อกไม่ถูกต้องมีความสับสน
 ของมีแต่หาไม่พบต้องรอสั่งผลิต
 ใบสั่งผลิตต่ากว่าเป็ นจริ งทาให้ตอ้ งรอผลิตอีกให้ครบตามใบสั่ง
 เสี ยลูกค้าในกรณี ใบสั่งซื่ อเร่ งด่วนที่ไม่มีของให้ลูกค้า
ในส่ วนของปั ญหาการขาดระบบการชี้ บ่งจุดการจัดเก็บเป็ นปั ญหาการบริ หารสิ นค้าคงคลังในด้าน
ความถูกต้องรวดเร็ วในการค้นหา เบิกจ่าย และส่ งมอบ ปั ญหานี้ส่งผลไปด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้า
คงคลังด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ
ผลกระทบจากปั ญหาการดาเนิ นงานด้านการบริ หารคลังสิ นค้าในระยะก่อนการปรับแสดงได้ตาม
ข้อมูลความผิดพลาดทางการดาเนินการและข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้า ตามการใช้เทคนิคการควบคุมด้วย
การมองเห็น (Visual control) ซึ่ งสามารถเข้าใจและสังเกตได้ง่าย สาหรับช่วงดาเนิ นของเดือนกรกฎาคม ถึง
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กันยายน 2558 แสดงให้เห็นลักษณะของปั ญหาความผิดพลาดและการใช้พ้ืนที่การจัดเก็บตามตารางที่ 4.1
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 สรุ ปผลกระทบของปัญหาการดาเนินงานสิ นค้าคงคลัง
เดือน

ผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงาน
(ครั้ง)
กรกฎาคม
52
สิ งหาคม
35
กันยายน
27
เฉลี่ย
38

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)
239
242
212
231

จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและมูลเหตุของกระบวนการจัดการคลังสิ นค้าผลิตภัณฑ์สลิงอ่อน
โดยใช้แผนผังก้างปลาเป็ นตัวชี วดั ปั ญหา ( Cause and Effect Diagram) แสดงได้ตามแผนผังก้างปลา
รู ปที่ 4.6

สถานที่

มีพน
ื้ ทีจ
่ ำกัดในกำร
จัดเก็บ

กระบวนการ
จ ัดเก็บ

ขำดทักษะในกำร
ทกำงำน
ขำดกำรฝึ
อบรม
หัวหน ้ำไม่เคร่งคัด
คน

พนักงำนใหม่

ไม่มแ
ี ผนในกำร
เบิกจ่ำยผลิตภัณฑ์

วิธีการ

รู ปที่ 4.6 แผนผังก้างปลาชี้วดั สภาพปัญหา
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จากการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนสรุ ปได้ดงั นี้
1. ในส่ วนของสถานที่
2. ในส่ วนของคน
3. ในส่ วนของวิธีการ
ในส่ วนสถานที่มีสภาพคล้ายกับคับแคบไม่เพียงพอในการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังของผลิ ตภัณฑ์ ถื อ
เป็ นส่ วนของสาเหตุ ปัญหาการจัดการคลังสิ นค้า ทั้งนี้ ก็ตอ้ งพิจารณาส่ วนของปั ญหาเป็ นเพราะไม่มีการ
เตรี ยมการด้านสถานที่อย่างเหมาะสม ไม่มีกระบวนการจัดแบ่งพื้นที่จดั เก็บตามประเภทผลิ ตภัณฑ์ ไม่มี
ระเบียบแบบแผนที่ดีในการจัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ และขาดการดูแลด้านการจัดวางให้เป็ นระเบียบภายหลังการ
นาเข้าหรื อเบิกออก
ในส่ วนของพนักงาน สาเหตุเกิ ดจากการขาดทักษะและความรู ้ ของพนักงาน ส่ วนหนึ่ งมาจากการ
เป็ นพนักงานใหม่ ยังไม่ได้รับการอบรมรับรู ้ กระบวนการที่บริ หารจัดคลังสิ นค้า สาเหตุส่วนด้านหัวหน้า
งานก็ไม่เคร่ งคัดในการควบคุมพนักงาน ทั้งนี้มกั จะไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายสิ นค้า
ในส่ วนด้านวิธีการพบว่าไม่ได้มีแผนการในการจัดระบบเข้าก่อน-ออกก่อน จึงขาดกระบวนการ
ควบคุมสต็อกที่มีระบบ นอกจากจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดระบบการบันทึกรับและจ่ายผลิตภัณฑ์
และขาดระบบการชี้บ่งจุดการจัดเก็บ

4.3 การศึกษาเพือ่ กาหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ การศึกษาเพื่อปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลัง สาหรับการผลิต
ผลิ ตภัณฑ์สลิ งอ่อนให้เป็ นระบบมากยิ่งขึ้ น ทาให้ความผิดพลาดทางการดาเนิ นการลดลง และพื้นที่ การ
จัดเก็ บ วัส ดุ คงคลัง เป็ นระเบี ย บมากขึ้ นใช้ง านในการจัดเก็ บสิ นค้า ได้ม ากขึ้ น เป็ นผลทาให้เกิ ดการเพิ่ ม
ศักยภาพของการทางานด้านการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
การกาหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุ งความบกพร่ องในการบริ หารสิ นค้าคงคลังจะใช้ขอ้ มูล
สาเหตุของปัญหาในสามด้านคือ ด้านสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านวิธีการ
ในด้านสถานที่สามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุ งการดาเนิ นงานได้ดงั นี้
1. จัดเตรี ยมการด้านสถานที่เพื่อการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนให้เพียงพออย่างเหมาะสม
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2. ในกรณี มีการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ในช่ วงที่เกิ ดการเร่ งการผลิ ตทาให้ผลผลิ ตมี มากเกิ นกว่าสถานที่
จัดเก็บ ทาให้ตอ้ งวางผลิตภัณฑ์บนพื้น จึงจะต้องนาที่วางของมาใช้แทนการวางสิ นค้ากับพื้น
3. จัดให้มีการกาหนดจัดส่ วนพื้นที่จดั เก็บตามประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการนามาจัดเก็บ
และเบิกจาหน่ายไปยังลูกค้า
4. กาหนดระเบียบแบบแผนที่ดีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และ
5. ดูแลด้านการจัดวางให้เป็ นระเบียบภายหลังการนาเข้าหรื อเบิกออก
ในด้านพนักงานสามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุ งการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. ฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานให้พนักงานรู ้ถึงความสู ญเสี ยและผลกระทบใน
การเบิกจ่ายสิ นค้าผิดพลาดและพื้นที่ในการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอ
2. แต่งตั้งหมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานควบคุมสิ นค้าคงคลังโดยเฉพาะ
3. กาหนดให้หวั หน้างานเคร่ งคัดในการควบคุมพนักงานด้านการดูแลสิ นค้าคงคลัง
4. ให้มีกระบวนการที่จะควบคุมการเบิกจ่ายสิ นค้า
ในจัดเก็บสามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุ งการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. จัดแยกผลิตภัณฑ์แยกเป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบียบเพื่อง่ายต่อการเช็คสต็อกและการเบิกจ่าย
2. ให้มีการติดตามและควบคุมผลงานการจัดเก็บและเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลัง
3. จัดระบบเข้าก่อน-ออกก่อน เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุมสต็อกที่มีระบบ
4. ให้มีระบบการบันทึกรับและจ่ายผลิตภัณฑ์และ
5. ให้มีระบบการชี้บ่งจุดการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจนขึ้น

4.4 การวัดผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน
จากการปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลัง สาหรับการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สลิ งอ่อนให้เป็ นระบบมาก
ยิ่งขึ้ นระหว่าง พบว่าการดาเนิ นงานระหว่างเดื อนตุ ลาคม ถึ ง ธันวาคม 2558 มีการดาเนิ นงานที่ ดีข้ ึนตาม
ตารางที่ 4.2 และ 4.3 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.2 ความผิดพลาดในการจัดการสิ นค้าคงคลังภายหลังการปรับปรุ งการดาเนินงาน
ลักษณะการผิดพลาด
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ชนิดสิ นค้าไม่ตรงตามใบสั่ง
3
3
2
จานวนสิ นค้าไม่ถูกต้อง
3
2
2
การเบิกสิ นค้าโดยไม่บนั ทึก
1
1
การจัดส่ งไม่ตรงตามจุด
รวม
6
6
5
ตารางที่ 4.3 ประมาณการพื ้นที่จดั เก็บ
เดือน

ประมาณการพื ้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)
กรกฎาคม
310
สิงหาคม
338
กันยายน
306
เฉลี่ย
318
สรุ ปผลการดาเนินภายหลังการปรับปรุ งแสดงตามตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 สรุ ปผลการดาเนินงานภายหลังการปรับปรุ ง
เดือน

ผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงาน
(ครั้ง)
กรกฎาคม
6
สิ งหาคม
6
กันยายน
5
เฉลี่ย
5.66

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)
310
338
306
318

ตามตารางที่ 4.5 แสดงผลจากการศึกษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในระบบการตรวจรับ การ
จัดเก็บ การเบิกสิ นค้าส่ งลูกค้าให้มีสภาพดีข้ ึน
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ตารางที่ 4.5 การเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ช่วงการดาเนินงาน

ผิดพลาดในส่ วนการดาเนินงาน
(ครั้ง)
ก่อนการปรับปรุ ง
38
ภายหลังการปรับปรุ ง
5.66

ประมาณการพื้นที่การจัดเก็บ
(ตารางเมตร)
231
338

สรุ ปผลการปรับปรุ งทาให้ความผิดพลาดทางการดาเนินการลดลง 85 % พื้นที่การจัดเก็บวัสดุคงคลัง
เป็ นระเบียบมากขึ้นใช้งานในการจัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น 38 % แสดงถึงการเพิ่มศักยภาพของการทางานด้าน
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่ดีข้ ึน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อ การปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังสาหรับผลิ ตภัณฑ์สลิ งอ่อนให้เป็ นระบบมาก
ยิง่ ขึ้น เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความบกพร่ องในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ในระบบ
การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายสิ นค้า พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้มีสภาพดีข้ ึน ความ
ผิดพลาดในการดาเนินงานลดลง และพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุคงคลังเพิ่มขึ้นและเป็ นระเบียบมากขึ้นใช้งาน
ในการจัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น

5.1 สรุปผลการดาเนินงาน
การศึกษาปั ญหาการบริ หารสิ นค้าคงคลังสาหรับผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนเป็ นการศึกษาครอบคลุมถึง
1. กระบวนการกระบวนการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์
2. การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาที่ ไ ด้ จ ากการจัด เก็ บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ลิ ง และสาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง ของการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. แนวทางแก้ไขปัญหาในการดาเนินการ
4. ผลเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งการดาเนินงาน
กระบวนการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การตัดงาน
2. การนางานมาติดใส่ ป้ายโดยการเย็บ
3. การตรวจสอบงานที่ติดใส่ ป้ายแล้ว
4. ทาการมัดบรรจุเข้าถุงพลาสติก
5. การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าคลังสิ นค้า
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จากการศึกษาพบว่ามีสภาพปัญหาการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนดังนี้
1. การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าสต็อกไม่เป็ นระบบ
2. ขาดระบบการบันทึกรับและจ่ายผลิตภัณฑ์
3. ขาดระบบการชี้บ่งจุดการจัดเก็บ
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนสรุ ปได้ดงั นี้
1. ในส่ วนของสถานที่
2. ในส่ วนของคน
3. ในส่ วนของวิธีการ
การศึ กษาเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นการอปรับปรุ งการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สลิ งอ่อนให้เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น ในด้านสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านวิธีการ
ข้อสรุ ปดังนี้
ในด้านสถานที่สามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุ งการดาเนิ นงานได้ดงั นี้
1. จัดเตรี ยมการด้านสถานที่เพื่อการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สลิงอ่อนให้เพียงพออย่างเหมาะสม
2. ในกรณี มีการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ในช่ วงที่เกิ ดการเร่ งการผลิ ตทาให้ผลผลิ ตมี มากเกิ นกว่าสถานที่
จัดเก็บ ทาให้ตอ้ งวางผลิตภัณฑ์บนพื้น จึงจะต้องนาที่วางของมาใช้แทนการวางสิ นค้ากับพื้น
3. จัดให้มีการกาหนดจัดส่ วนพื้นที่จดั เก็บตามประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการนามาจัดเก็บ
และเบิกจาหน่ายไปยังลูกค้า
4. กาหนดระเบียบแบบแผนที่ดีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และ
5. ดูแลด้านการจัดวางให้เป็ นระเบียบภายหลังการนาเข้าหรื อเบิกออก
ในด้านพนักงานสามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุ งการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. ฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานให้พนักงานรู ้ถึงความสู ญเสี ยและผลกระทบใน
การเบิกจ่ายสิ นค้าผิดพลาดและพื้นที่ในการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอ
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2. แต่งตั้งหมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานควบคุมสิ นค้าคงคลังโดยเฉพาะ
3. กาหนดให้หวั หน้างานเคร่ งคัดในการควบคุมพนักงานด้านการดูแลสิ นค้าคงคลัง
4. ให้มีกระบวนการที่จะควบคุมการเบิกจ่ายสิ นค้า
ในจัดเก็บสามารถกาหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุ งการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. จัดแยกผลิตภัณฑ์แยกเป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบียบเพื่อง่ายต่อการเช็คสต็อกและการเบิกจ่าย
2. ให้มีการติดตามและควบคุมผลงานการจัดเก็บและเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลัง
3. จัดระบบเข้าก่อน-ออกก่อน เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุมสต็อกที่มีระบบ
4. ให้มีระบบการบันทึกรับและจ่ายผลิตภัณฑ์และ
5. ให้มีระบบการชี้บ่งจุดการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจนขึ้น
สรุ ปผลการปรับปรุ งทาให้ความผิดพลาดทางการดาเนินการก่อนการปรับปรุ งจานวนเฉลี่ย 38 ครั้ง
ภายหลังการปรับปรุ งลดลงเหลือเพียง 5.66 ครั้ง หรื อลดลง 85 % พื้นที่การจัดเก็บวัสดุคงคลังก่อนการ
ปรับปรุ งใช้สอยได้ 231 ตารางเมตร ภายหลังจัดเป็ นระเบียบมากขึ้นใช้งานในการจัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น
เป็ น 338 ตารางเมตร หรื อเพิ่มขึ้น 38 % แสดงถึงการเพิ่มศักยภาพของการทางานด้านการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังที่ดีข้ ึน

5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพอสรุ ปข้อเสนอแนะการดาเนินงานดังนี้
1. ควรปรับปรุ งส่ วนการจัดเก็บให้สอดคล้องแผนการผลิตและแผนการตลาด
2. จัดระบบรหัสสิ นค้าเพื่อการควบคุมสต็อกสิ นค้าให้เป็ นไปตามระบบเข้าก่อนออกก่อน
3. ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ามีส่วนในการจัดระบบบันทึก การรับ การจัดเก็บ เบิกจ่ายจากคลังสิ นค้า
เพื่อความแม่นยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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