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บทคัดย่อ 

 

        การจัดท าโครงงาน ระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ในบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบ่อวิน จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย 

เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย  และเพ่ือศึกษา

ผลกระทบของสินค้าที่มีการเสียหายต่อบริษัท จากการที่ในปัจจุบันการขายสินค้า มักพบปัญหาจากการ

ขายสินค้าคือสินค้าช ารุดบ่อยครั้ง การจัดท าโครงงานครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการวาง

แผนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถท าให้บริษัทรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้อีกในครั้งถัดไป 

        ผู้จัดท าได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาสินค้าที่ช ารุดเสียหาย ท าให้เกิดความคิดริเริ่มที่อยากจะ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยท าการท าแบบส ารวจให้พนักงานในคลังสินค้าตอบแบบสอบถามและน าผลการ

ตอบแบบสอบถามมาประเมิน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการท างานในครั้งถัดไป 

        จากผลการวิเคราะห์เรื่อง ระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย บริษัท ดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน) สาขาบ่อวิน ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เมื่อ

ศึกษาอย่างละเอียด พบว่าส่วนมากการที่สินค้าช ารุดเสียหายมาจากการท างานของพนักงานใน

คลังสินค้า โดยทราบได้จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานในคลังเอง 
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        โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  ความช่วยเหลือ
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โครงงานครั้งนี้ และความกรุณา ในการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ ซึ่งให้ค าแนะน าปรึกษา

ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดท าโครงงานฉบับนี้  ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ 

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพ่ือให้โครงงานฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้ากับ 

นักศึกษารุ่นต่อไป 

        ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภาวดี กัญญาภู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและต้องขอขอบพระคุณ

อาจารย์ละมุล นากร ที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการจัดท าโครงงานนี้มาโดยตลอด จน

โครงงานฉบับบนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ขออภัยมา ณ ที่นี ้
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บทที่1 

 บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ           

        บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดย นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และ นางนาตยา ตั้งมิตร 

ประชา ในปี 2526 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ. อุบลวัสดุ เพ่ือจ าหน่ายสินค้าจ าพวกเหล็ก วัสดุมุง 

หลังคา ไม้อัด และสินค้าวัสดุก่อสร้าง จากแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยการขายสินค้าคุณภาพดี ราคา 

ถูก และหลากหลาย 

        จากการที่บริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าท าให้พบว่าสินค้ามีการช ารุดหรือแตกหัก จะต้องรีบท าการ

เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าทันที เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไม่เสียเวลา ทางบริษัทจะต้องน า

สินค้าที่ได้รับความเสียหายนั้นไปด าเนินการต่อและคิดว่าควรจัดการสินค้าอย่างไรจึงจะถูกตามกฎของ

บริษัท ถ้าท าการจัดการแล้วควรต้องท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากสินค้าช ารุดไม่สามารถน า

กลับมาจ าหน่ายต่อได้ แต่ยังสามารถน าไปท าประโยชน์หรือท าให้สินค้านั้นมีมูลค่าไม่ท าให้สินค้านั้นสูญ

เปล่า             

        ดังนั้น ทางคณะผู้จัดท าจึงท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสินค้าที่ได้รับความ 

เสียหายของ บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะบอกรายละเอียดของระบบการท างาน เพ่ือให้ผู้ศึกษา 

หรือผู้ที่สนใจในเรื่องการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและ 

ระบบในการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

        1.2.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการสินค้าท่ีได้รับความเสียหาย             

        1.2.2 เพ่ือศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย             

        1.2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบของสินค้าที่มีการเสียหายต่อบริษัท  
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน             

        1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา                       

                1.3.1.1 ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากประสบการณ์

ตรงของผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงาน             

       1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา                       

                1.3.2.1 ระยะเวลาในการท าโครงงาน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2565  

        1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่                      

                1.3.3.1 บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน  

 

1.4 นิยามค าศัพท์เฉพาะ             

        1.4.1 การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง การบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์จากสถานประกอบการไปยังลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด             

        1.4.2 สินค้าท่ีได้รับความเสียหาย หมายถึง สินค้าท่ีมีการช ารุด มีการแตกหักหรือสภาพไม่สมบูรณ์             

        1.4.3 คลังสินค้า หมายถึง เป็นสถานที่ส าหรับจัดเก็บสินค้า อาจจะหมายถึงไปยังแหล่งพัก สินค้า

เพ่ือรอการกระจายด้วย โดยคลังสินค้านี้อาจจะมีชื่อเรียกได้หลายแบบ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า , 

ศูนย์กลางเพ่ือจัดจ าหน่าย หรือโกดังเก็บสินค้า             

        1.4.4 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ศึกษาการสร้างธุรกิจ รวมถึงกระบวนการท าธุรกิจใหม่ๆ 

นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ โดยสร้างร้านหรือองค์กรเพ่ือการ 

ขายสินค้าและบริการเหล่านั้น             

        1.4.5 ประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จ              

        1.4.6 องค์กร หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในการรวมตัวจะต้องมีการจัดระเบียบการติดต่อ การแบ่งงานกันท าและ

ต้องมีการประสานประโยชน์ของแต่ละบุคคลด้วย  

        1.4.7 Visual control หมายถึง การควบคุมด้วยการมองเห็น เป็นระบบการควบคุมการท างานให้

พนักงานทุกคนสามารถ เข้าใจขั้นตอนการท างาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การท างานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึง

เห็นการผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

        1.4.8 Order Point หมายถึง ระดับท่ีจะสั่งซื้อหรือจุดสั่งซื้อ เป็นระดับของสินค้าคงเหลือ 
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        1.4.9 Economic Order Quantity (EOQ) หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อ

สินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจ านวนที่ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ าท่ีสุด 

        1.4.10 Ordering costs หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่ง

จะแปร ตามจ านวนครั้งของการสั่งซื้อแต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็

ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงที่ แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็จะยิ่ง

สูงขึ้น 

        1.4.11 Carrying costs หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง และการรักษาสภาพให้

สินค้า คงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้ และระยะเวลาที่เก็บ

สินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลัง นั่นก็คือค่า

ดอกเบี้ยจ่าย 

        1.4.12 ABC Classification หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลังที่แบ่งประเภท

ความส าคัญของสินค้าคงคลังตามมูลค่าของสินค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี  โดยแบ่งสินค้าคงคลัง 

ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท A หมายถึง สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าหมุนเวียนในรอบปีสูงสุด ประเภท B 

หมายถึง สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าหมุนเวียนปานกลาง และประเภท C หมายถึง สินค้าคงคลังที่มีมูลค่า

หมุนเวียนในรอบปีต่ าสุด 

        1.4.13 Unit cost หมายถึง ต้นทุนต่อหน่วย 

        1.4.14 Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่าง

บริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากล จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีก

เครื่องหนึ่ง 

        1.4.15 Barcoding หมายถึง รหัสแท่ง ประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีด า) และเส้นสว่าง (มัก

เป็นสีขาว) วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด 

        1.4.16 Track sales หมายถึง ระบบติดตามการขาย 

        1.4.17 Just-In-Time (JIT) หมายถึง เป็นระบบการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ มาถึงผู้ใช้

ในเวลาที่ต้องการและจ านวนที่ต้องการใช้เท่านั้น  

        1.4.18 Materials Requirement Planning (MRPI) หมายถึง ระบบที่ใช้ส าหรับบริหารจัดการ

วัตถุดิบเพ่ือจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีการน าระบบคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิต 
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        1.4.19 Physical inventory Control หมายถึง การตรวจนับสินค้าคงคลัง เป็นการปฏิบัติคือการ

นับสินค้าคงคลังทั้งหมดพร้อมกัน ธุรกิจส่วนใหญ่จะท าในช่วงสิ้นปีเพราะเก่ียวข้องกับการจัดท าบัญชีและ

การจัดการด้านภาษีรายได้ประจ าปี 

        1.4.20 Cycle Counting หมายถึง การนับสินค้าเป็นรอบ การต้องนับสินค้าบ่อย ๆ และท าทุกวัน 

วิธีนี้ช่วยให้ทราบสถานะของสินค้า แม้ว่าจะไม่เป็นปัจจุบัน แต่ก็ทันสมัยเพียงพอและส่งผลให้เกิดการ

จัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น 

        1.4.21 Total Quality Management (TQM) หมายถึง การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 

แนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมาย

ผลก าไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่

สมาชิก 

        1.4.22 Plan Do Check Action (PDCA) หมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ เป็นกระบวนการที่

ใช้ปรับปรุงการท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

        1.4.23 Tree Diagram หมายถึง เป็นเครื่องมือส าหรับเรียบเรียงความคิดโดยใช้เป็นการวาดภาพ

เป็นรูปต้นไม้แตกกิ่งก้านออกไป 

        1.4.24 QC Tools หมายถึง เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

        1.4.25 Lead-time หมายถึง ช่วงเวลาน าการผลิต คือ ช่วงเวลาตั้ งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการผลิต สามารถหาได้ด้วยการรวมเวลาตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบ การสร้างชิ้นงาน จนถึงการ 

QC แล้วแต่ว่าในโรงงานนั้นจะมีกระบวนการต่าง ๆ แยกย่อยไปขนาดไหน 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             

        1.5.1 ด้านผู้ประกอบการ                       

                1.5.1.1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการที่จะน าไปปรับใช้ในการจัดระบบคัดแยก 

สินค้าท่ีได้รับความเสียหาย              

        1.5.2 ด้านหน่วยงานภาครัฐ                       

                1.5.2.1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน แก้ไข และปรับปรุงนโยบาย เพ่ือส่งเสริมระบบการ

จัดการที่ได้รับความเสียหายในอุตสาหกรรม             

        1.5.3 ด้านสถาบันการศึกษา                        
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                1.5.3.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันต่าง ๆ ที่มีการสอนเกี่ยวกับการจัดการสินค้าสามารถ

น าข้อมูลไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

        ในการศึกษาโครงงานเรื่อง “ระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย” ผู้จัดท าได้ศึกษา

ค้นคว้า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงงาน ดังนี้ 

       2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
                2.1.1 แนวคิดของสมชาย หิรัญกิตติ 

                2.1.2 แนวคิดแบบ Total Quality Management (TQM) 

                2.1.3 แนวคิดของจักรกฤษณ์ ภูพานเพชร  

                2.1.4 แนวคิดของธนกฤษ ซุ่นเซ่ง 

                2.1.5 แนวคิดของจุไรรัตน์ ลาธุลี 

         

       2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                2.2.1 รายงานวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า บริษัท ภูมิไทยคอมซีส 

จ ากัด (สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์, 2555) 

                2.2.2 รายงานวิจัยเรื่อง การหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรณีศึกษา 

บริษัท เฮลแคร์ จ ากัด (ดนุดา ศักดิ์อุดมเกษ, 2558) 

                2.2.3 รายงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติงานบริษัทกรณีศึกษาการรับเข้าและจ่าย

ออกบริเวณคลังสินค้า ที่เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน (อรรถพล ถนอมใจ, 2559)  

                2.2.4 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการป้องกันการเสียหายหรือช ารุดของสินค้าที่อยู่ภายใน

คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท แอลอีด ีไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด (อุทุมพร จันทร์สีสอน, 2562) 

                2.2.5 รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการลดสินค้าสูญเสียร้าน Farmer Fresh (อภิญญา บวร

กุลประเสริฐ, 2562) 

 

       2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 

        ผู้จัดท าโครงงานได้รวบรวมเนื้อหาที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงงานเรื่อง ระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับ

ความเสียหาย สรุปได ้5 ข้อดังนี้ 

        2.1.1 แนวคิดของสมชาย หิรัญกิตติ 

        สมชาย หิรัญกิตติ (2542) เทคนิคการควบคุมสินค้าคงเหลือมีดังนี้ 

                2.1.1.1 การควบคุมด้วยสายตา (Visual control) เป็นการมองดูสินค้าที่มีอยู่ในมือ (On 

hand) และท าการสั่งซื้อใหม่เมื่อปรากฏให้เห็นว่ามีสินค้าน้อยลง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและ

ธุรกิจจะต้องรู้ถึงอัตราการใช้และเวลาที่สั่งใหม่เม่ือต้องการ  

                2.1.1.2 ระดับที่จะสั่งซื้อหรือจุดสั่งซื้อ (Order Point) เป็นระดับของสินค้าคงเหลือ ซึ่งถึง

ก าหนดจะต้องท าการสั่งซื้อใหม่ การก าหนดจุดสั่งซื้อจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลารอคอย (Lead-time) 

เป็นช่วงเวลาจากที่สั่งซื้อจนกระทั่งได้รับสินค้า อัตราการใช้สินค้าต่อวัน และสินค้าคงเหลือเพ่ือปลอดภัย 

(Safety stock) การค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ต้องพิจารณาถึงเวลาที่จ าเป็นต่อการสั่งใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับท าเล

ที่ตั้งของผู้ขาย ปัจจัยการผลิต การก าหนดระยะเวลาการขนส่งและอ่ืน ๆ เนื่องจากความยากในการสั่ง

ของที่จะให้มาถึงตามก าหนดเวลาที่ต้องการและความไม่สม่ าเสมอในการเก็บสินค้าคงเหลือ 

                2.1.1.3 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity (EOQ) เป็นการ

พิจารณาว่าควรจะสั่งซื้อแต่ละครั้งเป็นจ านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุดและประหยัดที่สุด  ซึ่งจะต้อง

พิจารณาถึงต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า (Ordering costs) และต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า (Carrying 

costs) ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) เป็นจุดที่ต้นทุนในการเก็บรักษาและต้นทุนในการสั่งซื้อ

มีค่าเท่ากันและต้นทุนสินค้าคงเหลือทั้งหมดมีค่าต่ าที่สุด  

                2.1.1.4 การจ าแนกสินค้าคงเหลือแบบ ABC (ABC Classification) เป็นการจัดประเภท

สินค้าคงเหลือเพ่ือจุดมุ่งหมายในการควบคุมออกเป็น 3 ประเภทคือระดับ A B และ C โดยถือเกณฑ์

ต้นทุนต่อหน่อย (Unit cost) และปริมาณของรายการสินค้า ตารางแสดงการจ าแนกกลุ่มล าดับชั้นการ

ลงทุนสินค้าคงเหลือแบบ ABC (ABC inventory investment) ระดับการจัดชั้นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

ในการลงทุนสินค้า (Classification) คงเหลือ A (มูลค่าสูงสุด) 60-80% B (มูลค่าปานกลาง) 10-40% C 

(มูลค่าต่ า) 5-15%  

                2.1.1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange [EDI]) 

เป็นวิธีควบคุมสินค้าคงเหลือด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โดยท าเป็น “รหัสแท่ง” (Barcoding) มีลักษณะ

เป็นเส้นขนานสีขาวด าติดบนหีบห่อสินค้า เป็นการลงทะเบียนสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สินค้าคงเหลือของบริษัท ด้วยการใช้เทคโนโลยีนี้จะท าให้สามารถเลือกแนว
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ทางการขาย (Track sales) ตัดสินใจว่าต้องสั่งสินค้าอะไรและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าคงเหลือ

กับผู้ขายวัตถุดิบด้วยการผ่านระบบ EDI เช่นเดียวกับ EDI เป็นระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง 

(Perpetual inventory system) ที่ท าให้ธุรกจิทราบว่ามีสินค้าคงเหลือเท่าใดในเวลานั้น ๆ  

                2.1.1.6 ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือให้ทันเวลาพอดี (Just-In-Time [JIT) หมายถึง

ระบบสินค้าคงเหลือที่รายงานต่าง ๆ ของวัตถุดิบต้องมาถึงโรงงานให้ทันต่อความต้องการผลิตใน

สายการผลิตพอดีจึงเป็นการวางแผนด้านวัตถุดิบอย่างรอบคอบซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการ

ขนส่งให้น้อยที่สุด ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือวิธีนี้เป็นการบริหารสินค้าคงเหลือของญี่ปุ่นเพ่ือ

จัดการสินค้าคงเหลือรายการต่าง ๆ ของวัตถุดิบความคิดพ้ืนฐานของ JIT คือเพ่ือลดขนาดของการสั่งซื้อ

และเวลาเป็นการตัดต้นทุนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสินค้า JIT ใช้ในผู้ผลิตมากกว่าในผู้ค้าปลีก  

                2.1.1.7 การวางแผนความต้องการด้านวัตถุดิบ (Materials Requirement Planning 

[MRPI) เป็นเทคนิคการวางแผนและควบคุมสินค้าคงเหลือ ได้แก่ ชิ้นส่วนย่อยที่ประกอบเป็นสินค้า

ส าเร็จรูปและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ใช้แปรรูปให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปและบริการ รวมทั้งท าหน้าที่

ประสานงานด้านการรับค าสั่งซื้อการส่งมอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบอ่ืน  ๆ วิธีนี้จ าเป็นต้องน า

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งมีเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง  

                2.1.1.8 การควบคุมสินค้าคงเหลือด้านกายภาพ (Physical inventory Control) เป็น

ระบบการตรวจนับรายการสินค้าคงเหลือด้วยการนับเป็นหน่วย เช่น เป็นชั้น แกลลอน กล่อง ฯลฯ ด้วย

การใช้วิธีนี้จะท าให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น บางธุรกิจจะมีการหยุดประจ าปีเพ่ือตรวจนับสินค้าคงเหลือ

อีกวิธีหนึ่งคือการนับวงจร (Cycle Counting) เป็นการนับช่วงเวลาที่แตกต่างในช่วงปีบางธุรกิจอาจท า

ให้ง่ายขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด 

       

        2.1.2 แนวคิดแบบ Total Quality Management (TQM) 

        W.Edwards Deming (2548) แนวคิด TQM ถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 เพ่ือท า

การปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่เริ่มใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ

ป ี1950 โดยการสาเหตุที่น ามาใช้เนื่องด้วยในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นก าลังประสบปัญหาอย่างมากในเรื่อง

คุณภาพของสินค้าซึ่งไม่ได้มาตรฐาน จึงได้น าแนวคิด TQM  มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาและส่งผลให้ธุรกิจ

และอุตสาหกรรมภายในประเทศญี่ปุ่นดีขึ้น เดิมทีสินค้าท่ีผลิตในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่

มีคุณภาพ กลับกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดจนกลายเป็นสินค้าอันตับหนึ่ง จากนั้นประเทศ

สหรัฐอเมริกาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของ TQM และเริ่มกลับมาสนใจในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ
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อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งในปี 1980 ส่วนในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการพูดถึงหลักการดั่งกล่าวตั้งแต่ราว ๆ 

ป ี1985 การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรหรือการบริหารคุณภาพโดยรวม  

        ค าว่า TQM มาจาก 

                T = Total คือ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารระบบคุณภาพ โดยเกี่ยวทั้งกับ

ลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน 

                Q = Quality คือ การสร้างความพ่ึงพอใจแก่ลูกค้า ต่อสินค้าหรือบริการ โดยใช้แนวคิดเชิง

จัดการและมีเรื่องของคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง การกระท าการใด ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบวงจร

คุณภาพหรือที่เรียกว่า PDCA (Plan Do Check Action) ซึ่งหากด าเนินการอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิด

คุณภาพเกิดข้ึน 

                M = Management  คือ ระบบการบริหารจัดการหรือระบบการบริหารคุณภาพของ

องค์กร ภายใต้การด าเนินการและควบคุมโดยผู้บริหารสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

กลยุทธ์ขององค์กร รวมไปจนถึงการแสดงภาวะความเป็นผู้น าที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่

จะปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตลอดระยะเวลา 

 

        2.1.3 แนวคิดของจักรกฤษณ์ ภูพานเพชร  

        จักรกฤษณ์ ภูพานเพชร (2552) วิจัยเพ่ือลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าและค่าใช้จ่ายคุณภาพที่เกิดข้ึน 

ณ โรงงานตัวอย่างของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยต้องการค้นหาสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องของ

ผลิตภัณฑ์จนเป็นเหตุท าให้ลูกค้าร้องเรียน และสาเหตุของการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องออกสู่ตลาดไป

จนถึงลูกค้า และท าการหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง โดยใช้เทคนิคเรื่องเครื่องมือควบคุมคุณภาพ

ยุคใหม่ วิธีการด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการร้องเรียนจากลูกค้า และค้นหา

สาเหตุหลักมาท าการวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้  (Tree Diagram) ผลที่ได้ทาง

ผู้วิจัยสามารถทราบถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซึ่งก่อให้เกิดการร้องเรียนจาก

ลูกค้า สามารถลดข้อร้องเรียนของการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องออกสู่ตลาดไปจนถึงลูกค้าได้จากเดิม

เมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2551 จาก 3.83 ครั้งต่อเดือนลดลงเหลือ 2.17 ครั้งต่อเดือนลดลงจากเดิม 

43.34 เปอร์เซ็นต ์

 

        2.1.4 แนวคิดของธนกฤษ ซุ่นเซ่ง 

        ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กล่าวโดยรวมได้ว่าด้วยวิธีการ

ลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้หลักการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  มีการลดของเสียที่
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เกิดจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และสามารถควบคุมการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับได้  

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง จะเห็นได้ว่าการ

ลดลงของเสียในกระบวนโดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ QC Tools การเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีจุดด าลดลง

และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตให้อยู่ในข้อก าหนดที่ท าการตรวจสอบได้ 

 

        2.1.5 แนวคิดของจุไรรัตน์ ลาธุลี 

        จุไรรัตน์ ลาธุลี (2559) การลดของเสียในกระบวนการผลิตสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้า

กล่าวโดยรวมได้ว่าการน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาวางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ

จัดท าเป็นมาตรฐานในการป้องกันการเกิดปัญหา โดยยึดหลักการของ P-D-C-A และผู้วิจัยได้น า

เครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ มาใช้ในด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การส ารวจสภาพปัญหา จัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประกอบกับกลุ่มได้ยึดหลักการจริงในการหา

ข้อมูลถึงการแก้ไขป้องกันและส าหรับในการท าแผนการด าเนินการกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ ยังได้ยึด

หลักการ 5W1Hเพ่ือให้ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการแก้ไขที่แน่นอน ก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับ

ไปด าเนินการที่ชัดเจนก าหนดวิธีการที่จะด าเนินการที่แน่นอนเพ่ือให้กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพบรรลุ

เป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

        2.2.1 รายงานวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า บริษัท ภูมิไทยคอมซีส จ ากัด 

(สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์, 2555) 

        ในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ บริษัท ภูมิไทยคอมซีส จ ากัด ผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องพบว่าสาเหตุที่ท าให้การให้ด าเนินงานของบริษัท ฯ 

ขาดประสิทธิภาพ คือมีสินค้าคงคลังปริมาณสูง คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม และ

กระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของ บริษัท ภูมิไทยคอมซีส จ ากัด ขั้นตอนเริ่มจากการ

ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานการรับสินค้าการเบิกจ่ายการปรับปรุงจ านวนรายการอะไหล่จัดความส าคัญ

อะไหล่ด้วยวิธี ABC การตั้งรหัสสินค้าและการตั้งรหัสการจัดเก็บในคลังสินค้า การออกแบบแผนผังการ

จัดเก็บ ระบุต าแหน่งการจัดเก็บ จากนั้นท าการตรวจนับสินค้าทั้งหมด จากการศึกษาพบว่า ผลการ

ปรับปรุงนั้นท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือสินค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
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ขึ้น เวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อครั้ง รวมเฉลี่ยต่อวันคิด

เป็น 33นาทีและอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 

 

        2.2.2 รายงานวิจัยเรื่อง การหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท 

เฮลแคร์ จ ากัด (ดนุดา ศักดิ์อุดมเกษ, 2558) 

        จากสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี การ

ด าเนินการกิจการของธุรกิจบริษัท Healthcare จ ากัด ได้มีแผนการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ 10-15% 

ต่อปี จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงต้นทุนโลจิสติกส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนซัพพลายเชนและต้นทุนรวมเป็น

ส าคญั การท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถือเป็นอีกส่วนหนึ่งอันจะน าไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า     

        การศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นเพ่ือการหาแนวทางการลดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า

วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย เพ่ือการปรับปรุงการท างานหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างแท้จริง โดยแนวทางที่ใช้เพ่ือศึกษาการท างานอย่างละเอียดและหาวัสดุทดแทนใน

การขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ และลดความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งอันเนื่องมาจาก

การหักโค่นของพาเลทไม้ โดยท าการศึกษาวัสดุที่ใช้ทดแทนไม้พาเลทคือแผ่นสลิปชีท ด้วยคุณสมบัติและ

ต้นทุนที่ท าการเปรียบเทียบแล้ว พบว่าสลิปชีทมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนขนส่งลงได้ถึง 88.6% คิดเป็น 

27,156,824 บาทและลดค่าใช้จ่ายสินค้าเสียหายอันเกิดจากไม้พาเลทได้ถึง  0.09% หรือคิดเป็น 

1,920,013 บาทและยังช่วยลดระยะเวลาการท างานลงได้จึงท าให้สามารถส่งสินค้าได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 13 

ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันเป็น 17 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันท าให้เพ่ิมยอดขายได้ถึงเดือนละ 295,460,000 บาท

คิดเป็น 30.75%  

        จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนวัสดุโดยจ าแนกค่าใช้จ่ายแต่ละรายการช่วงเดือนมกราคมถึง

กรกฎาคม 2558 ต้นทุนที่ได้ลดลงถึง 27,156,824 บาทหรือลดลง 89% ขณะเดียวกันเวลาในการท างาน

ที่ลดลงถึง 50,680 นาทีคิดเป็น 845 ชั่วโมง 

 

        2.2.3 รายงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติงานบริษัทกรณีศึกษาการรับเข้าและจ่ายออก

บริเวณคลังสินค้าที่เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน (อรรถพล ถนอมใจ, 2559) 

        ด าเนินการศึกษาการปรับปรุงการปฏิบัติงานพ้ืนที่และการจัดเก็บอะไหล่ด้วยเทคนิคการปรับปรุง

งาน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ (1) ศึกษากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยัง คลังสินค้า 

และจากคลังสินค้าไปยังจุดขนส่ง (2) ลดจ านวนความผิดพลาดลง (3) เพ่ือท าการศึกษาการปรับปรุง

กระบวนการรับและการหยิบสินค้า โดยท าการศึกษาสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการเคลื่อนไหวสูงสุด
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ใน 10 อันดับแรก โดยจะเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 9.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึง 

กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษาพบว่าการส่งสินค้าผิดเป็นปัญหาหลักที่ลูกค้าท าการร้องเรียน โดยที่ปัญหา

คือ การส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ โดยการศึกษาใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ

ท าแผนภูมิ กระบวนการไหล แผนภาพการไหล และ ECRS เทคนิคแต่ละเทคนิคถูกใช้ในการหาสาเหตุ

ของปัญหา จากผลการด าเนินงานพบว่า คนงานสามารถลดจ านวนความผิดพลาดและเวลาในการท างาน

หลัง การปรับปรุงโดยการเพ่ิมรูปภาพของสินค้าเพ่ือสามารถจ าแนกชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายขึ้นโดยร้อยละ

ของความผิดพลาดลดลงจาก 2.27% เป็น 0% จากการวัดผล 2 เดือน และค่าปรับจากการส่งผิดจาก

ลูกค้าลดลง 100% 

 

        2.2.4 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการป้องกันการเสียหายหรือช ารุดของสินค้าที่อยู่ภายใน

คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท แอลอีด ีไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด  (อุทุมพร จันทร์สีสอน, 2562) 

        การศึกษาการป้องกันการเสียหายหรือช ารุดของสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า  กรณีศึกษา บริษัท 

แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการเสียหาย

หรือช ารุดของสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า ได้น าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในด้านการ

ป้องกันการเสียหายหรือช ารุดของสินค้าภายในคลังสินค้าในอนาคต 

        จากการศึกษาพบได้ว่า บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด เป็นบริษัทน าเข้าชิ้นส่วนและ

อุปกรณ์หลอดไฟ LED รวมถึงให้บริการออกแบบด้านแสงสว่างภายในและภายนอก จึงมีการป้องกันการ

เสียหายหรือช ารุด การเสื่อมสภาพของตัวหลอดไฟไม่ให้เกิดความเสียหาย ก่อนน าออกไปให้บริการลูกค้า

ในการจัดท าโครงการครั้งนี้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดท ารูปเล่มและใช้โปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ในการน าเสนอโครงการ 

        ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถทราบถึงการป้องกันการเสียหายหรือช ารุดของ

สินค้าประเภทหลอดไฟ เป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพหรือการแตกหักของสินค้าภายในคลังสินค้า

สามารถน ามาประยุกต์ใช้และน าไปเผยแพร่เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการสินค้าคงคลังต่อไป 

 

        2.2.5 รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการลดสินค้าสูญเสียร้าน Farmer Fresh (อภิญญา บวรกุล

ประเสริฐ, 2562)  

        ในการศึกษาหาแนวทางการลดสินค้าสูญเสียภายในร้าน farmer fresh ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจ

ปัจจัยในการเกิดปัญหาสินค้าสูญเสียภายในร้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิด

สินค้าสูญเสียภายในร้าน farmer fresh และลดอัตราการเกิดสินค้าสูญเสียภายในร้าน farmer fresh 
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การศึกษาแนวทางครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐม

ภูม ิโดยการสัมภาษณ์พนักงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานภายในร้าน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือลดอัตราสินค้า

สูญเสีย จากนั้นผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์พบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ว่า  ทางร้านขาดระบบ

การวางแผนขั้นตอนในการด าเนินงานภายในร้านให้กับพนักงาน การแบ่งหน้าที่การดูแลรับผิดชอบ 

ภายในงาน จึงส่งผลท าให้เกิดระบบการท างานที่ซ้ าซ้อนท าให้พนักงานใช้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ส่งผล

ต่อการท างาน การบริการ การสื่อสารและการไม่พัฒนาตนเอง ส่งผลท าให้ภายในร้านเกิดสินค้าสูญเสีย

ภายในร้าน ทางผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการลดสินค้าสูญเสีย  โดยการสร้าง

ระบบการท างานภายในร้าน เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้านและจัดอบรมพนักงานเพ่ือลด

อัตราการสูญเสียภายในร้าน farmer fresh 

 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

        จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาดังนี ้

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรอิสระ 

- จ านวนสินค้า 

- จ านวนลูกค้า 

- จ านวนรายได้ 

- จ านวนพนักงานขาย 

ตัวแปรตาม 

- ความพึงพอใจของลูกค้า 

- การตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 

        การจัดท าโครงงานเรื่อง การจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย เป็นโครงงานเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษา

การท างานของพนักงานในบริษัท โดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึง

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือน าผลการ

วิเคราะห์ไปเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนา แก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนการท างานให้กับพนักงานในบริษัท 

วิธีการด าเนินโครงงานจะได้น าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

        3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน 

        3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        3.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        งานวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

        3.1.1 ประชากรที่ได้ใช้ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ คือ พนักงานใน บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบ่อวิน จ านวน 500 คน 

        3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในที่ใช้ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้  คือ พนักงานในแผนกคลังสินค้าของ

บริษัท จ านวน 40 คน 

        3.1.3 การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน 

        ผู้จัดท าโครงงานได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงานและการสร้างเครื่องมือ

ที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน ดังนี้ 

        3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย 

        เป็นแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์โดยการให้พนักงานในคลังได้ตอบแบบสอบถามที่

ผู้จัดท าได้ท าแบบฟอร์มขึ้นและให้เขียนข้อเสนอแนะในการท างาน เพ่ือให้เกิดความกระจ่างและเข้าใจถึง

ปัญหา ผู้จัดท าได้ก าหนดแบบสอบถามส าหรับพนักงานในคลัง โดยมีเกณฑ์ประเมินดังต่อไปนี้ 
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                2.50 – 2.99 หมายถึง ปัญหาที่พบได้มากท่ีสุด 

                2.00 – 2.49 หมายถึง ปัญหาที่พบได้มาก 

                1.50 – 1.99 หมายถึง ปัญหาที่พบได้ปานกลาง 

                1.00 – 1.49 หมายถึง ปัญหาที่พบได้น้อย   

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

        3.3.1 ผู้จัดท าโครงงานได้ท าการติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการเพ่ือขอเข้าพบชี้แจงถึง

วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงงานครั้งนี้  

        3.3.2 ผู้จัดท าโครงงานได้ท าการติดต่อผู้จัดการสาขาเพ่ือชี้แจงถึงปัญหาและผลประโยชน์ของการ

จัดท าโครงงานในครั้งนี้ 

        3.3.3 ผู้จัดท าได้ติดต่อหัวหน้าประจ าแผนกคลังสินค้าเพ่ือท าการขอข้อมูลย้อนหลัง 

        3.3.4 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นแบบบันทึกการปฏิบัติงานรายเดือน เพ่ือความสะดวกต่อการ 

วิเคราะห์ 

 

3.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

        ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือมาวิเคราะห์และน ามาแก้ไขปัญหาที่พบ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

        3.4.1 ท าการเช็คสินค้าว่าสินค้าที่ช ารุดเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งหรือช ารุดในตอนที่ขน ส่ง

เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่สามารถมองสินค้าจากภายนอกกล่อง แล้วสังเกตเห็นว่ามีสภาพกล่องขาดหรือ

ยับ ให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบ เวลาที่สินค้ามาถึงจุดหมายแล้ว 

        3.4.2 ท าการเช็คสินค้าว่ามีการช ารุดส่วนใดและช ารุดมากน้อยเพียงใด 

        3.4.3 ท าการกรอกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งโปรแกรมมีชื่อว่า Sap พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปภาพ

สินค้าท่ีช ารุดและด าเนินการแจ้งกลับทางต้นสาขาที่ส่งสินค้ามา 

        3.4.4 ท าการใส่หมายเหตุไว้หน้ากล่องสินค้าที่ช ารุดพร้อมวันที่ที่สินค้ามาถึงต้นสาขา  

        3.4.5 เมื่อมีรถของต้นสาขามาส่งสินค้า ให้น าสินค้าแพ็คลงพาเลทและน าเอกสารยื่นให้คนรถน า

สินค้าข้ึนรถเพ่ือส่งกลับคืนต้นสาขา 

        3.4.6 เมื่อสินค้าส่งกลับถึงต้นสาขา ต้นสาขาจะท าการจัดส่งสินค้าใหม่มาให้แทนสินค้าที่ช ารุด

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 

 
        จาการศึกษาและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงงาน “การจัดการสินค้าที่ได้รับความ

เสียหาย” ผู้จัดท าได้ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ส่วนดังนี้ 

        4.1 การรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

        4.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

        4.3 ผลการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

4.1 การรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

        ผู้จัดท าใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชากร  คือ 

พนักงานในคลังสินค้าแผนกโซน M ทั้งหมดของบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน จ านวน 40 

คน โดยเป็นการสอบถามถึงปัญหาที่ท าให้สินค้าได้รับความเสียหาย โดยแบ่งตามเกณฑ์ดังนี้ 

                2.50 – 2.99 หมายถึง ปัญหาที่พบได้มากท่ีสุด 

                2.00 – 2.49 หมายถึง ปัญหาที่พบได้มาก 

                1.50 – 1.99 หมายถึง ปัญหาที่พบได้ปานกลาง 

                1.00 – 1.49 หมายถึง ปัญหาที่พบได้น้อย   
 

 
 

ภาพที่ 4-1 พนักงานในคลังสินค้าตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่สินค้าได้รับความเสียหาย 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน, 2564 
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ตารางท่ี 4-1 ความถี่และร้อยละความเห็นของปัญหาที่พบของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการประเมิน ระดับของปัญหาที่พบ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

1. การโยนสินค้า 14 10 9 7 
2. การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าลงจากชั้นวาง
ผิดพลาด 

9 8 12 11 

3. การขนส่งสินค้าจากโรงงานไม่ได้มาตรฐาน 5 7 9 19 
4. สินค้าเก่าเนื่องจากการเก็บไว้บนชั้นวางนาน 2 2 8 28 

 

                         Mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+…+wnxn)/n 

                         สูตร      = ((มากที่สุด*4)+(มาก*3)+(ปานกลาง*2)+(น้อย*1))/40 

 

        จากตารางที่ 4-1 พบว่า ปัญหาที่พบในระดับมากที่สุด คือ การโยนสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 

ระดับมาก คือ การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าลงจากชั้นวางผิดพลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 ระดับปาน

กลาง คือ การขนส่งสินค้าจากโรงงานไม่ได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 และระดับน้อย คือ สินค้าเก่า

เนื่องจากการเก็บไว้บนชั้นวางนาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 ตามล าดับ 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

        4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา 

        จากผลการตอบแบบสอบถามจึงวิเคราะห์ปัญหาได้ว่า  

                4.2.1.1 การโยนสินค้า คือ ปัญหาที่พบได้มากท่ีสุด 

                4.2.1.2 การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าลงจากชั้นวางผิดพลาด คือ ปัญหาที่พบได้มาก 

                4.2.1.3 การขนส่งสินค้าจากโรงงานไม่ได้มาตรฐาน คือ ปัญหาที่พบได้ปานกลาง 

                4.2.1.4 สินค้าเก่าเนื่องจากการเก็บไว้บนชั้นวางนาน คือ ปัญหาที่พบได้น้อย  

 

        4.2.2 การแก้ไขปัญหา 

                4.2.2.1 เสนอให้ฝ่ายบุคคลของทางบริษัทจัดท าการอบรมและให้ความรู้พนักงานด้านการ

ท างานในคลังสินค้าว่าควรท าอย่างไรสินค้าจึงจะไม่ได้รับความเสียหาย 
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                4.2.2.2 เสนอให้ฝ่ายบุคคลของทางบริษัทส่งหนังสือถึงบริษัทขนส่งแต่ละบริษัทที่ขนส่ง

สินค้ามายังบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน ให้เตือนพนักงานขนส่งสินค้าว่า ให้ตรวจเช็คการ

บรรจุหีบห่อสินค้าและขนส่งสินค้าอย่างระมัดระวังป้องกันสินค้าเสียหาย 

                4.2.2.3 ให้หัวหน้างานในคลังสินค้าเน้นย้ าในการประชุมทุกวันก่อนเข้าท างาน เรื่องการ

เช็คสินค้าที่ขนส่งมาก่อนรับสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า ถ้าสินค้าได้รับความเสียหายพนักงานก็จะแยกสินค้า

ที่ได้รับความเสียหายออกไว้ในอีกท่ีจัดเก็บ ป้องกันการน าสินค้าที่เสียหายจ าหน่ายให้กับลูกค้า 

 

 
 

ภาพที่ 4-2 การประชุมเน้นย้ าพนักงานเรื่องการระมัดระวังสินค้าทุกวันก่อนท างาน 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน, 2564 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 

 
 

ภาพที่ 4-3 แผ่นโซลาเซลล์ที่เกิดการช ารุดเสียหายจากการโยน 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน, 2564 

 

 
 

ภาพที่ 4-4 แผ่นโซลาเซลล์สภาพสมบูรณ์จากการท างานอย่างระมัดระวังของพนักงานในคลังสินค้า 

ที่มา : บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน, 2564 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
        การวิจัยครั้งนี้เป็นการท าวิจัยเพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาที่พบเจอในการปฏิบัติงานของแผนกโลจิส 

ติกสแ์ละซัพพลายเชน บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน สามารถท าการสรุปผลได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

        จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

        5.1.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการสินค้าท่ีได้รับความเสียหาย           

        ผลคือ บริษัทได้รู้ถึงจุดบกพร่องของระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายและน าผลที่ได้ไป

วางแผนปรับปรุง 

        5.1.2 เพ่ือศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย            

        ผลคือ บริษัทสามารถลดปริมาณสินค้าช ารุดเสียหายได้และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อพบเจอ

สินค้าท่ีช ารุดเสียหายอีกในครั้งถัดไป 

        5.1.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบของสินค้าที่ช ารุดเสียหายที่มีต่อบริษัท 

        ผลคือ บริษัทสามารถรับมือกับปัญหาและผลกระทบที่ตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กว่าเดิมและเกิดผลประโยชน์มากที่สุด 

 

5.2 อภิปรายผล 

        จากการศึกษาปัญหาที่พบในการท างานสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

        5.2.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการสินค้าท่ีได้รับความเสียหาย  

        การศึกษาระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ท าให้บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

ระบบมากยิ่งขึ้น สามารถน าผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายไป

วิเคราะห์และต่อยอดในการจัดการระบบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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        5.2.2 เพ่ือศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย            

        บริษัทสามารถลดปริมาณสินค้าที่ช ารุดเสียหายได้และการเพ่ิมประสิทธิภาพจะท าให้การท างาน

สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน จากเดิมที่ระบบเกิดความเละเทะ

เนื่องจากมีจ านวนคนท างานไม่พอและไม่มีความรู้เรื่องการจัดการสินค้าที่ช ารุดเสียหายในระบบ จึงน า

ผลการบันทึกจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานคลังไปปรับปรุง วางแผนแก้ไขปัญหาของระบบให้

มีจุดบกพร่องน้อยที่สุด และจัดอบรมพนักงานในการประชุมทุก ๆ เช้าก่อนการท างาน 

 

        5.2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบของสินค้าที่ช ารุดเสียหายที่มีต่อบริษัท 

        จากการศึกษาผลกระทบของสินค้าที่ช ารุดเสียหายที่มีต่อบริษัท ผลกระทบนั้นจะข้ึนอยู่กับจ านวน

สินค้าท่ีช ารุดเสียหายในแต่ละเดือนว่ามีจ านวนมากหรือน้อยเพียงใด ผลบันทึกจากการศึกษาท าให้บริษัท

รับมือกับปัญหาและผลกระทบที่ตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  อีกทั้งยังสามารถ

แก้ปัญหาจากการควบคุมการรับสินค้าก่อนเข้าคลังสินค้า เพ่ือไม่ให้พบเจอสินค้าที่ช ารุดเสียหายได้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

        จากผลการวิเคราะห์เรื่อง ระบบการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายของ บริษัท ดูโฮม จ ากัด 

(มหาชน) สาขาบ่อวิน ผู้จัดท าได้พบเจอปัญหาและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

        5.3.1 ข้อมูลการน าเข้าสินค้าที่เสียหายต้องขอข้อมูลจากทางฝ่ายจัดซื้อ ท าให้ได้รับข้อมูลล่าช้า 

        5.3.2 ข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับของบริษัทที่ไม่สามารถเปิดเผยได้  เพราะมีผลทางธุรกิจ 

ข้อมูลที่น ามาศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นหากการศึกษาครั้งถัดไปสามารถรับรู้ข้อมูล

ที่เป็นจริงทั้งหมดจะท าให้การศึกษาสมบูรณ์มากข้ึน
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สินค้าที่มีการช ารุดเสียหาย 
  



24 
 

 

 
 

ภาพที่ ก-1 ถุงปูนที่เกิดการช ารุดเสียหาย 
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ภาพที่ ก-3 แผ่นโซลาเซลล์ที่เกิดการช ารุดเสียหาย 
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สินค้าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 
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