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การบริหารจดัการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา 

ของบริษัท ขอนแกนผลติภัณฑคอนกรีต จำกัด 
Inventory Warehouse Management  

For Khon Kaen Concrete Products Company Limited 
 

สุพัตรา  หารญัดา0
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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาดานการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา 
ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด ซ่ึงปญหาท่ีพบคือการจัดเรียงสินคาในคลังสินคา มีการวางสินคาไมเปน
ระเบียบ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาถึงการจัดการสินคาคงเหลือของกิจการวัสดุ 2. เพ่ือศึกษาวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการตรวจสอบสินคาคงเหลือ 3. เพ่ือศึกษาปญหาและหาแนวทางแกไขการจัดการสินคา
คงเหลือในคลังสินคา โดยศึกษากลุมตัวอยางจากพนักงานของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จำนวน 60 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือการแจกแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการประมาณคาหาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูวิจัยจึงไดสรุปประเด็นท่ีควรจะตองแกไขปรับปรุง เปนอันดับแรกจากคาเฉลี่ยระดับปญหา
ดานดานการจัดเก็บสินคามีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 ระดับปญหาดานกระบวนการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.29 
ระดับปญหาดานบุคลากรมีคาเฉลี่ย  เทากับ 2.96 จากขอมูลขางตน จึงทำใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาท่ีควรจะแกไขและ
แนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดขอความรวมมือกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ
การจัดการสินคาคงเหลือ ไดรวมมือกันทำการจัดการคัดแยก ขนยาย ปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา และจัดทำปายระบุ
ชื่อรหัสสินคาแตละชนิดอยางละเอียดเพื่อใหทราบจำนวนสินคาคงเหลือในคลังเพื่อนำมาบริหารจัดการสินคา 
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 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการซ้ือมาและขายไป ประเภทอุปกรณ
กอสรางอยางครบวงจรจึงมีการสั่งซ้ือสินคา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอ่ืน ๆ อีกมากมายในสวนของฝาย
คลังสินคา และมีหนาท่ีจัดทำเอกสารการรับสินคาเขาและสินคาออก ตรวจสอบสินคาวามีปญหาอยางไรหรือไม ซ่ึงใน
สวนระบบภายในของคลังสินคา บริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด แบงระบบงานการจัดการคลังสินคาอยู 2 
ประเภท คือ 1. การรับสินคา 2. การสงสินคา 

ประเภทท่ี 1. การรับรับสินคา โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ฝายจัดซ้ือนำเอกสารสำเนาใบสั่งซ้ือ (PO) มาวางไวกับฝายคลังสินคาเพ่ือรอรับสินคาท่ีฝาย

จัดซ้ือนั้นทำการสั่งซ้ือเขามา และทำการเก็บเอกสารในแฟมเก็บเอกสาร  
ขั้นตอนท่ี 2. เม่ือมีสินคามาสงจะตองมีการนำบิลมาวางใหฝายคลังสินคาคอยตรวจสอบวาสินคาท่ีมาสงตรง

กับใบสั่งซ่ือท่ีฝายจัดซ้ือไดทำการเสนอซ้ือไปหรือไม  
ขั้นตอนท่ี 3 ถาสินคาท่ีมาสงถูกตองตามท่ีฝายจัดซ้ือเสนอฝาย คลังสินคาก็จะทำการตรวจสอบสินคาวาสินคา

มีปญหาและชำรุดอยางไรหรือไม ถามีปญหา เชน สินคาชำรุด หรือสินคามีชื่อหรือรหัสบารโคดไมตรงกับ    ใบสั่งซื้อ
จะตองทำการแจงกับฝายตรวจสอบและจัดซื้อเพื่อทำการแกไขปญหาดังกลาวกอนจึงจะสามารถรับสินคาเขา
คลังสินคาไดตามลำดับตอไป 

ประเภทท่ี 2. การสงสินคา โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 ฝายขายทำการเปดบิลขายสินคาแลวจึงนำเอกสารจัดเตรียมสินคาสงมาฝายคลังสินคา ฝาย

คลังสินคาก็จะทำการจัดเตรียมสินคา  
ข้ันตอนท่ี 2 ฝายตรวจสอบสินคา ดำเนินการตรวจสอบวามีความถูกตองหรือไม โดยดูจากชื่อและรหัสบาร

โคดสินคา กอนทำการจัดสินคาขึ้นรถขนสงเพ่ือสงใหลูกคา 
จะเห็นไดวาข้ันตอนของการดำเนินการในคลังสินคา มีปญหากับการจัดการกับสินคาในคลังเปนสวนใหญ 

เนื่องจากไมวาจะเปนการรับสินคา หรือการสงสินคา เกิดปญหาในจุดเดียวกัน ในการตรวจสอบสินคา วาตรงไหม 
สถานท่ีในการจัดวางสินคาอยูตรงไหน เม่ือเกิดขอผิดพลาด ตองใชเวลาในการแกไข จึงทำใหเสียเวลามากในการรับ
สินคาหรือสงสินคา บางรายการสงสินคาผิด ตองกลับมาแกไขทำการสงใหม เสียคาใชจาย เสียเวลา 
 ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคา เพ่ือเปนการวางแผนในการสั่งซ้ือ
สินคา เขามาในคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด  จึงไดมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา เพ่ีอศึกษาปญหาและอุปสรรคอันพึงจะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการสินคาใน
คลังสินคา ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการชวยลดขั้นตอนการทำงาน การขนสง การจัดเรียง เปนตน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิบคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา  

2. เพ่ือศึกษาปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขการจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑ

คอนกรีต จำกัด โดยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย  ไวดังนี้ 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษาการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา ของบริษัท  

ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด  สำหรับตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
1.1 ตัวแปรตน  ไดแก  ลักษณะสวนบุคคล 5 ประการ คือ เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา /  

ระยะเวลาการทำงาน  
1.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ดานการจัดเก็บสินคา  ดานกระบวนการปฏิบัติงาน  และ 

ดานบุคคลากร 
2.  ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก พนักงานท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา ของ
บริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จำนวน 60 คน  (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)  

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหวางวันท่ี  19 สิงหาคม พ.ศ.2563 จนถึง วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2563  

รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจ  โดยการเก็บขอมูลดวยการแจก

แบบสอบถามใหกับพนักงานภายใน ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม ใชวิธีการประมวลผลทางหลักการสถิติเชิง

พรรณนา  (Descriptive Statistic)  ไดแก  คาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  นำ

ขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการ

ดำเนินงานวิจัย โดยกำหนดการใหคะแนนคำตอบของแบบสอบถาม 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 
สตอกสินคา (Stock) คือ สินคาคงคลัง ดังนั้น การจัดการสตอกสินคา จึงหมายถึง การติดตามและบริหาร

สินคาในรานใหพอดีกับความตองการของลูกคาหรือความพอดีตอการขาย โดยสินคานี้อาจจะเปนสินคาขายหนาราน
หรือวัตถุดิบท่ีใชประกอบอาหารและเครื่องด่ืมก็ได 
 บารโคด คือ รหัสแทง ประกอบดวยเสนมืด (มักจะเปนสีดำ) และเสนสวาง (มักเปนสีขาว) วางเรียงกันเปน
แนวดิ่ง ใชแทนตัวเลขและตัวอักษร ถูกนำมาใชเพ่ืออำนวยความสะดวกใหคอมพิวเตอรรับเอาขอมูลเขาไปประมวลผล
ไดงาย รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำขึ้น โดยใชเครื่องอานบารโคด 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 
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 การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยแบงการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชวิธีประมวลผลสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics)  โดยนำขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซ่ึงประกอบดวย  การแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)   
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ  โดยใชวิธีประมวลผลทาง
หลักสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  โดยนำขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ   ซ่ึง
ประกอบดวยการแจกแจงความถี่  (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage) 
   
สรุปผลการศึกษา 
 จากการดำเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัย การบริหารจัดการสินคาคงเหลือใน
แผนกคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด จากแบบสอบถามการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ
ในแผนกคลังสินคา ท้ังหมด 60  ความคิดเห็น มาจัดทำสถิติเพ่ือใชในการวิเคราะห โดยเครื่องมือท่ีใชวัดคาไดแก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา 
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. พบวาพนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา จำนวน 60 คน ไดแสดงความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด โดยปญหาท่ีพนักงานพบ

และควรไดรับการแกไขมากท่ีสุด คือ ดานการจัดเก็บสินคา โดยภาพรวม อยูในระดับ ( =4.31) ซ่ึงเปนลำดับแรก 

ลำดับตอจะเปนในสวนของดานกระบวนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยูในระดับ ( =3.29) เปนลำดับท่ีสอง และดาน

บุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับ ( =2.96) 
3. พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็นดานการจัดการคลังสินคา เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวม พบวา สถานท่ีจัดเก็บสินคา ไมสะดวกตอการคนหาเม่ือมีการนับ Stock อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ( =4.54) 

สถานท่ีจัดเก็บไมมีความปลอดภัยมีความเสี่ยงจะทำใหสินคาเสียหาย อยูในระดับมาก คือ ( =4.45) สถานท่ีจัดเก็บ

สินคามีความกวางไมเพียงพอตอการจัดเก็บ อยูในระดับมาก คือ ( = 4.27) และ สถานท่ีจัดเก็บมีความไมเหมาะสมกับ

ชนิดของสินคา อยูในระดับมาก คือ ( = 4.00) 
4.พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานกระบวนการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวม พบวา การจัดเตรียมสินคาใชเวลานาน อยูในระดับมาก คือ ( =3.56) ไมมีการจัดลำดับความสำคัญของ

ปริมาณงาน อยูในระดับปานกลาง  คือ ( =3.30) มีขั้นตอนการทำงานท่ีซับซอน อยูในระดับปานกลาง คือ ( =2.99) 

และ รายการในเอกสารมีจำนวนมากทำใหเกิดความสับสน อยูในระดับปานกลาง คือ ( =2.87) 
 
 
 



 

ภาคบรรยาย 

 
 

573 

5. พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานบุคลากร เม่ือพิจารณาในภาพรวม 

พบวา การติดตอสื่อสารกันของบุคคลากรมีความคลาดเคลื่อน อยูในระดับมาก คือ ( = 3.53) บุคคลากรขาด

ประสบการณและความรู อยูในระดับปานกลาง คือ ( = 3.10) และบุคคลกรมีความรับผิดชอบไมมากพอ อยูในระดับ

ปานกลาง คือ ( =2.98) 

   
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื ่อง  การบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑ
คอนกรีต จำกัด  สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินคาคงเหลือใน
แผนกคลังสินคา ของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต จำกัด  มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน  อยูในระดับ
มาก   ไดแก  ดานการจัดเก็บสินคา  ดานกระบวนการปฏิบัติงาน  และดานบุคคลากร เรียงตามลำดับ ในการนำ
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการคลังสินคาเพ่ือใหทราบขอมูลสินคาคงเหลือของแตละรายการในคลังสินคาท่ีแทจริงได
ตลอดเวลา เปนการบริหารจัดการคลังสินคาไดเปนอยางดี  

2.  พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็นดานการจัดการคลังสินคา เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม พบวา สถานท่ีจัดเก็บสินคา ไมสะดวกตอการคนหาเม่ือมีการนับ Stock อยูในระดับมากท่ีสุด สถานท่ีจัดเก็บ
ไมมีความปลอดภัยมีความเสี่ยงจะทำใหสินคาเสียหาย อยูในระดับมาก สถานท่ีจัดเก็บสินคามีความกวางไมเพียงพอตอ
การจัดเก็บ อยูในระดับมาก และ สถานท่ีจัดเก็บมีความไมเหมาะสมกับชนิดของสินคา อยูในระดับมาก คือ  สอดคลองกับผล
การ วิจัยของ ธิญาดา  ใจใหมคราม  (2559) ไดศึกษาเร่ือง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา พบวาแนวทางท่ีใช
ในการศึกษาเพ่ือแกไขปญหาการจัดการคลังสินคา โดยใชแผนภูมิการไหลของงานโดยการพิจารณา ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความซ้ำซอนและไมมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังการนำระบบสาระสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมเขามาใชในการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการจัดกระบวนการทำงานสายธารแหงคุณคา ตามแนวคิดลีนท่ีนำมาประยุกตใชการลดข้ันตอนใน
บางกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดประโยชนไปดวย การตัดข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารออกกอนทำการตรวจนับสินคาหรือ
บริการ  

3.  พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานกระบวนการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณา
ในภาพรวม พบวา การจัดเตรียมสินคาใชเวลานาน อยูในระดับมาก ไมมีการจัดลำดับความสำคัญของปริมาณงาน อยู
ในระดับปานกลาง  มีข้ันตอนการทำงานท่ีซับซอน อยูในระดับปานกลาง และ รายการในเอกสารมีจำนวนมากทำให
เกิดความสับสน อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรัญญา สาสมจิตต  (2559)  ท่ีไดศึกษาเรื่อง  

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังวัตถุดิบ พบวา ผลการศึกษาพบวา เม่ือมีการจำแนกวัตถุดิบ 
แลวจึงใชขอมูลเดือนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ ยอนหลัง 6 เดือน เพ่ือท่ีทำการศึกษาเพ่ือนำมาคำนวณหาพ้ืนท่ีการจัดวางและ
แยกประเภทพ้ืนท่ีการจัดวางวัตถุดิบ เม่ือมีการกำหนดพ้ืนท่ีชัดเจนแลวจึงนำเทคนิคการเขากอนออกกอน (FIFO) และ
การควบคุมดวยการมองเห็น(Visual control) พบวาระยะเวลาในการทำกิจกรรมการจัดเก็บและจัดการวัตถุดิบนำเขา
คลังวัตถุดิบใชระยะเวลาลดลง 14.2 ชั่วโมงและในสวนของการคนหาวัตถุดิบ เพ่ือเบิกจายของฝายผลิตใชระยะเวลาใน
การคนหาวัตถุดิบลดลง 1.49 นาทีตอพาเลท 

4. พนักงานในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับฝายคลังสินคา มีความคิดเห็น ดานบุคลากร เม่ือพิจารณาในภาพรวม 
พบวา การติดตอสื่อสารกันของบุคคลากรมีความคลาดเคลื่อน อยูในระดับมาก บุคคลากรขาดประสบการณและความรู 
อยูในระดับปานกลาง และบุคคลกรมีความรับผิดชอบไมมากพอ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ  (2559)  ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอปญหาการสื่อสารในองคกร กรณีศึกษา บริษัท 
ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)  พบวา ปญหาการสื่อสารในองคกรสวนมากพบเรื่องของความไมเขาใจ 
 



 

ภาคบรรยาย 

 
 

574 

กัน การไมสื่อสารระหวางกัน ชองทางการสื่อสารท่ีไมเพียงพอและการบิดเบือนของขอมูล ขาวสารท่ีเกิดข้ึนในการ
สื่อสารภายในองคกร นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยท่ีสงผลตอปญหาการสื่อสารภายในองคกรนั้น เกิดจากปจจัยท่ีเกิดขึ้นมา
เปนระยะเวลานาน เปนปญหาเร้ือรัง สะสมท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนปจจัยดานความเหลื่อมลาระหวางกัน การแบงพรรค
แบงพวก ระบบอุปถัมภท่ีเกิดขึ้นภายในองคกรและยังพบวาทัศนคติของบุคลากรในองคกรและการถูกปดกั้นการสื่อสาร
ของบุคลากรเปนปจจัยสำคัญท่ีกอใหเกิดปญหาการสื่อสารภายในองคกรอีกดวย 

ซ่ึงในการแกไขปญหาไดจัดทำตามกระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการ
กำหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงไดรับรูถึงปญหาของการจัดการคลังสินคา วามีปญหาในหลายๆ
ดาน อาทิเชน  ดานการจัดการคลังสินคา ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร และไดมีคิดการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน ฯลฯ  พรอมกับพิจารณาวามีความจำเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุง โดยระบุวิธีการเก็บ
ขอมูลและกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจน ซ่ึงการวางแผนจะชวยใหกิจการสามารถคาดการณสิ่งท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคต  และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ท้ังในดานแรงงาน ชั่วโมงการทำงาน และเวลา  ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ มีการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกำหนดไวในข้ันตอนการวางแผน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ไดนำ
เทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน  คือ ระบบ Barcode ซ่ึงแนวทางการแกไข คือ   1.วางแผนรวมกับพนักงานใน
บริษัทในการหาประเด็นปญหาและวางแผนแกไข เชน ในบางแผนกจะมีการวางสิ่งของไวในชองแตไมระบุชื่อหรือ
รหัสสินคาไว หรือสินคามีการจัดเก็บไวในโซนท่ีไมใชโซนของสิ้นคาชนิดนั้น ๆ เชน เก็บกระเบื้องไวโซนสินคาประเภท
เหล็ก ปูน จึงไดวางแผนโดยการใชนำระบบท่ีมีอยูในบริษัทอยาง โปรแกรมการ      ทำบารโคด มาจัดทำบารโคดและ
ชื่อของสินทุกชนิดและจึงนำไปติดไวท่ีตัวสินคาหรือชั้นวาง 2. ออกแบบ วิธีการสื่อสารเพ่ือใหผูท่ีมาเบิกสินคา เกิดความ
สะดวกและคนหาไดงาย เชน กรณีการเบิกจายสินคาจะตองทำการตรวจสอบสินคาวา ชื่อและรหัสบารโคดนั้นตรงกับ
สินคาท่ีตองการเบิกจายหรือไม ถากรณีท่ีไมตรงจะตองทำการเรียกผูดูแลสินคาชนิดนั้นๆลงมาตรวจสอบและทำการ
แกไขชื่อและรหัสบารโคดใหตรง กอนจายสินคาออกไป เพ่ืองายและความถูกตองของการตรวจสอบสต็อกสินคาใน
ภายหลัง 3. ลงมือนำปายรหัสระบุบารโคดและชื่อสินคา ไปติดท่ีตัวสินคาหรือชั้นวาง ประโยชนท่ีไดจากการทำสิ่งนี้ คือ 
สามารถตรวจสอบสินคาไดงายและรวดเร็ว มีความถูกตองมากย่ิงขึ้นและลดอัตราสินคาสูญหาย การปฏิบัติตามขั้นตอน
เหลานี้สามารถชวยใหบริษัทลดคาใชจายในการจางคนเพ่ือนับสต็อก และยังชวยลดคาใชจายในการดูแลสินคาไมให
สินคาหายและชำรุดเพ่ือเปนการลดตนทุนไดอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
ขอเสนอแนะการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในแผนกคลังสินคาของบริษัท ขอนแกนผลิตภัณฑคอนกรีต 

จำกัด  ดังนี้ 
   1.  ลดปญหาและอุปสรรคอันพ่ึงจะเกิดขึ้นในบริหารจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคาของลูกคาในธุรกิจ
รับเหมากอสรางเพ่ือเขามาชวยลดปญหาเกี่ยวกับสินคาคงเหลือในคลังสินคา 
            2.  ควรศึกษาวิธีในการจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคาใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 
            3.  เปนแนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในคลังสินคา 
           ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
            1.  พัฒนาระบบการจัดการสินคาคงเหลือเพ่ือใชในการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคา  
            2. ควรศึกษาคลังท่ีมีผลตอจัดการสินคาคงเหลือ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหไดตรงประเด็น 
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