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บทคัดยอ

การศึก ษานี้มี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่อ แก ไ ขปญ หาดา นการบริห ารจัด การสิน ค า คงเหลือ ในแผนกคลั ง สิน ค า
ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด ซึ่งปญหาที่พบคือการจัดเรียงสินคาในคลังสินคา มีการวางสินคาไมเปน
ระเบียบ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาถึงการจัดการสินคาคงเหลือของกิจการวัสดุ 2. เพื่อศึกษาวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการตรวจสอบสินคาคงเหลือ 3. เพื่อศึกษาปญ หาและหาแนวทางแกไขการจัดการสินคา
คงเหลือในคลังสินคา โดยศึกษากลุมตัวอยางจากพนักงานของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จำนวน 60
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการแจกแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการประมาณคาหาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูวิจัยจึงไดสรุปประเด็นที่ควรจะตองแกไขปรับปรุง เปนอันดับแรกจากคาเฉลี่ยระดับปญหา
ดานดานการจัดเก็บสินคามีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 ระดับปญ หาดานกระบวนการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.29
ระดับปญหาดานบุคลากรมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.96 จากขอมูลขางตน จึงทำใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาที่ควรจะแกไขและ
แนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดขอความรวมมือกับผูมีหนาที่รับผิดชอบ และผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ
การจัดการสินคาคงเหลือ ไดรวมมือกันทำการจัดการคัดแยก ขนยาย ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสินคา และจัดทำป า ยระบุ
ชื่ อ รหั ส สิ น ค า แต ล ะชนิ ด อย า งละเอี ย ดเพื่ อ ให ท ราบจำนวนสิ น ค า คงเหลื อ ในคลั ง เพื่ อ นำมาบริ ห ารจั ด การสินคา
ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : สินคาคงเหลือ, การบริหารจัดการ, คลังสินคา

Abstract

This present research was conducted in order to solve the problem of inventor warehouse
management of Khon Kaen Concrete Products Company Limited which are the problem of product
arrangement, obnoxious product placement. The purpose of this research were to 1. study the
inventor management in a materials business sector 2. study methods and inventor audit
procedures 3. study common inventory management challenges and solution. The sample was
consisted of a group of 60 Max Home and Decor Company Limited employees. The instrument
used in this research were: questionnaire, average and standard deviation (S.D.). The results of this
research were as follow: the average of storage problem was 4.31%, the level of problem in
process of operation was 3.29%, personnel problem in the process was 2.9%. According to the
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information above, the researcher recognizes the problems that should be solve. The researcher
cooperated with the responsible person and those involved in the inventory management system,
to organized separate, transport, improve product storage space, and prepare a label for each type
of product code in detail in order to know the amount of inventory in the warehouse to be used to
manage the products of Khon Kaen Concrete Products Company Limited effectively.
Keywords : Inventory , Management , warehouse
ความสำคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
บริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อมาและขายไป ประเภทอุปกรณ
กอสรางอยางครบวงจรจึงมีการสั่งซื้อสินคา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ อีกมากมายในสวนของฝาย
คลังสินคา และมีหนาที่จัดทำเอกสารการรับสินคาเขาและสินคาออก ตรวจสอบสินคาวามีปญหาอยางไรหรือไม ซึ่งใน
สวนระบบภายในของคลังสินคา บริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด แบงระบบงานการจัดการคลังสินคาอยู 2
ประเภท คือ 1. การรับสินคา 2. การสงสินคา
ประเภทที่ 1. การรับรับสินคา โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ฝายจัดซื้อนำเอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ (PO) มาวางไวกับฝายคลังสินคาเพื่อรอรับสินคาที่ฝาย
จัดซื้อนั้นทำการสั่งซื้อเขามา และทำการเก็บเอกสารในแฟมเก็บเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2. เมื่อมีสินคามาสงจะตองมีการนำบิลมาวางใหฝายคลังสินคาคอยตรวจสอบวาสินคาที่มาสงตรง
กับใบสั่งซื่อที่ฝายจัดซื้อไดทำการเสนอซื้อไปหรือไม
ขั้นตอนที่ 3 ถาสินคาที่มาสงถูกตองตามที่ฝายจัดซื้อเสนอฝาย คลังสินคาก็จะทำการตรวจสอบสินคาวาสินคา
มีปญหาและชำรุดอยางไรหรือไม ถามีปญหา เชน สินคาชำรุด หรือสินคามีชื่อหรือรหัสบารโคดไมตรงกับ ใบสั่ ง ซื้ อ
จะต อ งทำการแจ ง กับ ฝา ยตรวจสอบและจัด ซื้อ เพื่อ ทำการแก ไ ขปญ หาดัง กลา วก อ นจึง จะสามารถรั บ สินคาเขา
คลังสินคาไดตามลำดับตอไป
ประเภทที่ 2. การสงสินคา โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ฝายขายทำการเปดบิลขายสินคาแลวจึงนำเอกสารจัดเตรียมสินคาสงมาฝายคลังสินคา ฝาย
คลังสินคาก็จะทำการจัดเตรียมสินคา
ขั้นตอนที่ 2 ฝายตรวจสอบสินคา ดำเนินการตรวจสอบวามีความถูกตองหรือไม โดยดูจากชื่อและรหัสบาร
โคดสินคา กอนทำการจัดสินคาขึ้นรถขนสงเพื่อสงใหลูกคา
จะเห็นไดวาขั้นตอนของการดำเนินการในคลังสินคา มีปญหากับการจัดการกับสินคาในคลังเปนสวนใหญ
เนื่องจากไมวาจะเปนการรับสินคา หรือการสงสินคา เกิดปญ หาในจุดเดียวกัน ในการตรวจสอบสินคา วาตรงไหม
สถานที่ในการจัดวางสินคาอยูตรงไหน เมื่อเกิดขอผิดพลาด ตองใชเวลาในการแกไข จึงทำใหเสียเวลามากในการรับ
สินคาหรือสงสินคา บางรายการสงสินคาผิด ตองกลับมาแกไขทำการสงใหม เสียคาใชจาย เสียเวลา
ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคา เพื่อเปนการวางแผนในการสั่งซื้อ
สินคา เขามาในคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาการบริ ห าร
จัด การสิน คา คงเหลือในแผนกคลัง สิน คา เพี่อศึกษาปญหาและอุปสรรคอันพึงจะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการสินคาใน
คลังสินคา ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการชวยลดขั้นตอนการทำงาน การขนสง การจัดเรียง เปนตน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิบคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา
2. เพื่อศึกษาปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขการจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ เป น การบริ ห ารจั ดการสิ น ค าคงเหลื อในแผนกคลังสิน ค า ของบริษั ท ขอนแก น ผลิ ต ภั ณ ฑ
คอนกรีต จำกัด โดยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาการบริหารจัดการสิน คา คงเหลือในแผนกคลัง สิน คา ของบริษัท
ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด สำหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1.1 ตัวแปรตน ไดแก ลักษณะสวนบุคคล 5 ประการ คือ เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา /
ระยะเวลาการทำงาน
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ดานการจัดเก็บสินคา ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และ
ดานบุคคลากร
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา ของ
บริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จำนวน 60 คน (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหวางวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 จนถึง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563
รวมระยะเวลา 4 เดือน
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ดำเนิ น การในลั ก ษณะการวิ จั ย เชิ ง สำรวจ โดยการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการแจก
แบบสอบถามใหกับพนักงานภายใน ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ เคราะห ข อ มู ล ของแบบสอบถาม ใช วิธี ก ารประมวลผลทางหลั กการสถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำ
ขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการ
ดำเนินงานวิจัย โดยกำหนดการใหคะแนนคำตอบของแบบสอบถาม
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
สตอกสินคา (Stock) คือ สินคาคงคลัง ดังนั้น การจัดการสตอกสินคา จึงหมายถึง การติดตามและบริหาร
สินคาในรานใหพอดีกับความตองการของลูกคาหรือความพอดีตอการขาย โดยสินคานี้อาจจะเปนสินคาขายหนาราน
หรือวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารและเครื่องดื่มก็ได
บารโคด คือ รหัสแทง ประกอบดวยเสนมืด (มักจะเปนสีดำ) และเสนสวาง (มักเปนสีขาว) วางเรียงกันเปน
แนวดิ่ง ใชแทนตัวเลขและตัวอักษร ถูกนำมาใชเพื่ออำนวยความสะดวกใหคอมพิวเตอรรับเอาขอมูลเขาไปประมวลผล
ไดงาย รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำขึ้น โดยใชเครื่องอานบารโคด
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ขอมูลดังนี้

การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยแบงการวิเคราะห

ตอนที่ 1 การวิ เคราะห ขอ มู ล ทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถาม โดยใช วิ ธีป ระมวลผลสถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยนำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย การแจกแจงความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ โดยใชวิธีประมวลผลทาง
หลั ก สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำข อ มู ล ที่ ร วบรวมได ม าวิ เคราะห ห าค า ทางสถิ ติ ซึ่ ง
ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สรุปผลการศึกษา
จากการดำเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัย การบริ ห ารจั ด การสิ น ค า คงเหลือ ใน
แผนกคลัง สิน คา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จากแบบสอบถามการบริห ารจัด การสิน คา คงเหลื อ
ในแผนกคลั ง สิ น ค า ทั้งหมด 60 ความคิดเห็น มาจัดทำสถิติเพื่อใชในการวิเคราะห โดยเครื่องมือที่ใชวัดคาไดแก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา
จำนวน 60 คน เปนเพศหญิงจำนวน 15 คน (รอยละ 25.00) และเพศชายจำนวน 45 คน (รอยละ 75.00) อายุ 20 –
25 ป (รอยละ 60.00 ) 26 - 30 ป (รอยละ 30.00) และ 31 – 35 ป (รอยละ 10.00) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอย
ละ 70.00) และต่ำกวาปริญญาตรี (รอยละ 30.00) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 2 ป (รอยละ 40.00 ) นอยกวา
1 ป (รอยละ 30.00) 3 – 4 ป (รอยละ 20.00) และ มากกวา 4 ป (รอยละ 10.00)
2. พบวาพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา จำนวน 60 คน ไดแสดงความคิดเห็น ในการบริหาร
จัด การสิน คา คงเหลือ ในแผนกคลัง สิน คา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด โดยปญหาที่พนักงานพบ
และควรไดรับการแกไขมากที่สุด คือ ดานการจัดเก็บสินคา โดยภาพรวม อยูในระดับ ( =4.31) ซึ่งเปนลำดับแรก
ลำดับตอจะเปนในสวนของดานกระบวนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยูในระดับ ( =3.29) เปนลำดับที่สอง และดาน
บุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับ ( =2.96)
3. พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็นดานการจัดการคลังสินคา เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบวา สถานที่จัดเก็บสินคา ไมสะดวกตอการคนหาเมื่อมีการนับ Stock อยูในระดับมากที่สุด คือ ( =4.54)
สถานที่จัดเก็บไมมีความปลอดภัยมีความเสี่ยงจะทำใหสินคาเสียหาย อยูในระดับมาก คือ ( =4.45) สถานที่จัดเก็บ
สินคามีความกวางไมเพียงพอตอการจัดเก็บ อยูในระดับมาก คือ ( = 4.27) และ สถานที่จัดเก็บมีความไมเหมาะสมกับ
ชนิดของสินคา อยูในระดับมาก คือ ( = 4.00)
4.พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบวา การจัดเตรียมสินคาใชเวลานาน อยูในระดับมาก คือ ( =3.56) ไมมีการจัดลำดับความสำคัญของ
ปริมาณงาน อยูในระดับปานกลาง คือ ( =3.30) มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซอน อยูในระดับปานกลาง คือ ( =2.99)
และ รายการในเอกสารมีจำนวนมากทำใหเกิดความสับสน อยูในระดับปานกลาง คือ ( =2.87)
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5. พนักงานในบริษั ทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานบุคลากร เมื่อพิจารณาในภาพรวม
พบว า การติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ของบุ ค คลากรมี ค วามคลาดเคลื่ อ น อยู ในระดั บ มาก คื อ ( = 3.53) บุ ค คลากรขาด
ประสบการณและความรู อยูในระดับปานกลาง คือ ( = 3.10) และบุคคลกรมีความรับผิดชอบไมมากพอ อยูในระดับ
ปานกลาง คือ ( =2.98)
อภิปรายผล
การวิจ ัย เรื่อ ง การบริ ห ารจั ด การสิ น ค า คงเหลื อ ในแผนกคลั งสิ น ค า ของบริษั ท ขอนแก น ผลิต ภั ณ ฑ
คอนกรีต จำกัด สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินคาคงเหลือใน
แผนกคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับ
มาก ไดแก ดานการจัดเก็บ สินค า ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานบุคคลากร เรียงตามลำดับ ในการนำ
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการคลังสินคาเพื่อใหทราบขอมูลสินคาคงเหลือของแตละรายการในคลังสินคาที่แทจริงได
ตลอดเวลา เปนการบริหารจัดการคลังสินคาไดเปนอยางดี
2. พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็นดานการจัดการคลังสินคา เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบวา สถานที่จัดเก็บสินคา ไมสะดวกตอการคนหาเมื่อมีการนับ Stock อยูในระดับมากที่สุด สถานที่จัดเก็บ
ไมมีความปลอดภัยมีความเสี่ยงจะทำใหสินคาเสียหาย อยูในระดับมาก สถานที่จัดเก็บสินคามีความกวางไมเพียงพอตอ
การจัดเก็บ อยูในระดับมาก และ สถานที่จัดเก็บมีความไมเหมาะสมกับชนิดของสินคา อยูในระดับมาก คือ สอดคลองกับผล
การ วิจัยของ ธิญาดา ใจใหมคราม (2559) ไดศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา พบวาแนวทางที่ใช
ในการศึ ก ษาเพื่ อแก ไขป ญ หาการจั ดการคลั งสิ น ค า โดยใช แผนภู มิ การไหลของงานโดยการพิ จารณา ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีความซ้ำซอนและไมมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งการนำระบบสาระสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหมเขามาใชในการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการจัดกระบวนการทำงานสายธารแหงคุณคา ตามแนวคิดลีนที่นำมาประยุกตใชการลดขั้นตอนใน
บางกระบวนการที่ไมกอใหเกิดประโยชนไปดวย การตัดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารออกกอนทำการตรวจนับสินคาหรือ
บริการ
3. พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม พบวา การจัดเตรียมสินคาใชเวลานาน อยูในระดับมาก ไมมีการจัดลำดับความสำคัญของปริมาณงาน อยู
ในระดับปานกลาง มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซอน อยูในระดับปานกลาง และ รายการในเอกสารมีจำนวนมากทำให
เกิดความสับ สน อยูในระดับ ปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรัญ ญา สาสมจิตต (2559) ที่ ไดศึ กษาเรื่อง
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังวัตถุดิบ พบวา ผลการศึกษาพบวา เมื่อมีการจำแนกวัตถุดิบ
แลวจึงใชขอมูลเดือนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ยอนหลัง 6 เดือน เพื่อที่ทำการศึกษาเพื่อนำมาคำนวณหาพื้นที่การจัดวางและ
แยกประเภทพื้นที่การจัดวางวัตถุดิบ เมื่อมีการกำหนดพื้นที่ชัดเจนแลวจึงนำเทคนิคการเขากอนออกกอน (FIFO) และ
การควบคุมดวยการมองเห็น(Visual control) พบวาระยะเวลาในการทำกิจกรรมการจัดเก็บและจัดการวัตถุดิบนำเขา
คลังวัตถุดิบใชระยะเวลาลดลง 14.2 ชั่วโมงและในสวนของการคนหาวัตถุดิบ เพื่อเบิกจายของฝายผลิตใชระยะเวลาใน
การคนหาวัตถุดิบลดลง 1.49 นาทีตอพาเลท
4. พนักงานในบริษั ทที่เกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานบุคลากร เมื่อพิ จารณาในภาพรวม
พบวา การติดตอสื่อสารกันของบุคคลากรมีความคลาดเคลื่อน อยูในระดับมาก บุคคลากรขาดประสบการณและความรู
อยูในระดับปานกลาง และบุคคลกรมีความรับผิดชอบไมมากพอ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ
แพมาลา วัฒ นเสถี ยรสินธุ (2559) ที่ ไดศึ กษาเรื่องป จจัยที่สงผลตอปญหาการสื่อสารในองคกร กรณี ศึ กษา บริษั ท
ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จำกัด (มหาชน) พบวา ปญหาการสื่อสารในองคกรสวนมากพบเรื่องของความไมเขาใจ
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กัน การไมสื่อสารระหวางกัน ชองทางการสื่อสารที่ไมเพียงพอและการบิดเบือนของขอมูล ขาวสารที่เกิดขึ้นในการ
สื่อสารภายในองคกร นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่สงผลตอปญหาการสื่อสารภายในองคกรนั้น เกิดจากปจจัยที่เกิดขึ้นมา
เปนระยะเวลานาน เปนปญหาเรื้อรัง สะสมที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปจจัยดานความเหลื่อมลาระหวางกัน การแบงพรรค
แบงพวก ระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นภายในองคกรและยังพบวาทัศนคติของบุคลากรในองคกรและการถูกปดกั้นการสื่อสาร
ของบุคลากรเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดปญหาการสื่อสารภายในองคกรอีกดวย
ซึ่งในการแกไขปญหาไดจัดทำตามกระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการ
กำหนดกรอบหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดรับรูถึงปญหาของการจัดการคลังสินคา วามีปญหาในหลายๆ
ดาน อาทิเชน ดานการจัดการคลังสินคา ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร และไดมีคิดการแกปญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามีความจำเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุง โดยระบุวิธีการเก็บ
ขอมูลและกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะชวยใหกิจการสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อนาคต และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งในดานแรงงาน ชั่วโมงการทำงาน และเวลา ขั้นตอนการ
ปฏิ บัติ มีการลงมือปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ไดกำหนดไวในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ไดน ำ
เทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน คือ ระบบ Barcode ซึ่งแนวทางการแกไข คือ 1.วางแผนรวมกับพนักงานใน
บริษัทในการหาประเด็นปญ หาและวางแผนแกไข เชน ในบางแผนกจะมีการวางสิ่งของไวในชองแตไมระบุชื่อหรือ
รหัสสินคาไว หรือสินคามีการจัดเก็บไวในโซนที่ไมใชโซนของสิ้นคาชนิดนั้น ๆ เชน เก็บกระเบื้องไวโซนสินคาประเภท
เหล็ก ปูน จึงไดวางแผนโดยการใชนำระบบที่มีอยูในบริษัทอยาง โปรแกรมการ ทำบารโคด มาจัดทำบารโคดและ
ชื่อของสินทุกชนิดและจึงนำไปติดไวที่ตัวสินคาหรือชั้นวาง 2. ออกแบบ วิธีการสื่อสารเพื่อใหผูที่มาเบิกสินคา เกิดความ
สะดวกและคนหาไดงาย เชน กรณีการเบิกจายสินคาจะตองทำการตรวจสอบสินคาวา ชื่อและรหัสบารโคดนั้นตรงกับ
สินคาที่ตองการเบิกจายหรือไม ถากรณีที่ไมตรงจะตองทำการเรียกผูดูแลสินคาชนิดนั้นๆลงมาตรวจสอบและทำการ
แกไขชื่อและรหัสบารโคดใหตรง กอนจายสินคาออกไป เพื่องายและความถูกตองของการตรวจสอบสต็อกสินคาใน
ภายหลัง 3. ลงมือนำปายรหัสระบุบารโคดและชื่อสินคา ไปติดที่ตัวสินคาหรือชั้นวาง ประโยชนที่ไดจากการทำสิ่งนี้ คือ
สามารถตรวจสอบสินคาไดงายและรวดเร็ว มีความถูกตองมากยิ่งขึ้นและลดอัตราสินคาสูญหาย การปฏิบัติตามขั้นตอน
เหลานี้สามารถชวยใหบริษัทลดคาใชจายในการจางคนเพื่อนับสต็อก และยังชวยลดคาใชจายในการดูแลสินคาไมให
สินคาหายและชำรุดเพื่อเปนการลดตนทุนไดอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคาของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต
จำกัด ดังนี้
1. ลดปญหาและอุปสรรคอันพึ่งจะเกิดขึ้นในบริหารจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคาของลูกคาในธุรกิจ
รับเหมากอสรางเพื่อเขามาชวยลดปญหาเกี่ยวกับสินคาคงเหลือในคลังสินคา
2. ควรศึกษาวิธีในการจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคาใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
3. เปนแนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. พัฒนาระบบการจัดการสินคาคงเหลือเพื่อใชในการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคา
2. ควรศึกษาคลังที่มีผลตอจัดการสินคาคงเหลือ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหไดตรงประเด็น
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