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บทคัดย่อ 

บริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายแป้ง รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากแป้ง ทั้งแป้งขา้วจา้ว แป้ง
ขา้วเหนียว สตาร์ซ และแป้งผสม เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการปรุงขนมและอาหาร บริษทัไดมี้การเปิดตลาดออนไลน์ไดเ้พียงไม่
นาน ในส่วนแผนกการขายออนไลน์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมและส่งสินคา้ตามค าส่ังซ้ือของลูกคา้ยงัมีกระบวนการจดัการการ
ท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ พบว่าเม่ือมีการตรวจนบัจ านวนสินคา้คงคลงัเกิดปัญหาความคลาดเคล่ือนระหว่างจ านวนสินค้าท่ีมี
อยู่ในคลงัสินคา้คา้ปลีกและจ านวนสินคา้ในระบบไม่สอดคลอ้งกนั ท าให้เกิดผลกระทบต่อการค านวณการผลิตและมีปริมาณ
สินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หากมีการส่ังซ้ือสินคา้นั้น ๆ ในรอบการส่ังซ้ือถดัไป ซ่ึงหากปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บ
การแกไ้ขในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัและความพึงพอใจของลูกคา้ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
หาวิธีการหรือแนวทางมาปรับใชร้ะหว่างกระบวนการ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนระหว่างจ านวนสินคา้ในระบบกบัจ านวนสินคา้
ท่ีเกิดขึ้นจริงในคลงัสินคา้ ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใชผ้งักา้งปลา จากนั้นน าเสนอแนวทาง 4 ประการ
ไดแ้ก่ การจดัท าเอกสาร Stock card การจดัท าเอกสารบนัทึกสินคา้เสียหาย/หมดอายุ การปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลการอปัเดต
สต็อกในระบบ และการด าเนินกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้ โดยผูวิ้จยัไดท้  าการวดัผลโดยการตรวจนับสินคา้คงคลงัเทียบกับ
จ านวนสินคา้ท่ีแสดงในระบบเป็นจ านวนทั้งส้ิน 5 คร้ังก่อนและหลงัการด าเนินงาน พบว่า ก่อนการน าแนวทางทั้ง 4 ประการท่ี
ผูวิ้จยัเสนอให้น าไปปรับใช ้จ านวนสินคา้คงคลงักบัจ านวนสินคา้ในระบบมีความคลาดเคล่ือนรวมกนั 5 คร้ัง อยูท่ี่ 2.321% และ
หลงัการปรับใช้ จ านวนสินคา้คงคลงักบัจ านวนสินคา้ในระบบมีความคลาดเคล่ือนรวมกนั  5 คร้ัง อยู่ท่ี 0.442% หรือลดลง 
1.879%  
 
ค าส าคัญ:  สินคา้คงคลงั, ความคลาดเคล่ือน, การตลาดออนไลน ์
 
ABSTRACT 
 Burapa Prosper Company Limited engages in starch production and distribution business. Including powdered 
products Both rice flour Starch glutinous rice flour and blended flour for use as an ingredient in baking and food. The company 
has only recently opened an online marketplace. The online sales department, which is responsible for the preparation and 
delivery of customer orders, also has an inefficient work management process. It was found that when the inventory was 



 
 

counted, there was a discrepancy between the number of items available in the retail warehouse and the number of items in the 
system. It affects the production calculation and there is insufficient quantity of goods to meet the needs of the customer if there 
is an order for that product in the next order cycle. If such problems are not resolved in the long run, it may affect the Company's 
image and customer satisfaction. The objective of this research is to find methods or approaches to be applied during the process. 
To reduce the discrepancy between the number of products in the system and the actual quantity of the stock in the warehouse. 
The researchers analyzed the root cause of the problem by using a fishbone diagram. Four approaches were then proposed: 
preparing stock card documentation, documenting damaged / expired product records, improving the input method, updating 
stock in the system, and performing 5S activities in the warehouse. The results of the study were measured by counting the 
inventory against the number of products shown in the system for a total of 5 times before and after the operation. The number 
of inventory and the number of items in the system had a combined error of 5 times of 2.321% and after deployment. The 
amount of inventory and the number of items in the system had a combined error of 5 times, of 0.442%, or a decrease of 1.879%. 
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บทน า 
 บริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายแป้ง รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากแป้ง ทั้งแป้งขา้วจา้ว แป้ง
ขา้วเหนียว สตาร์ซ และแป้งผสม เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการปรุงขนมและอาหารยาวนานกว่า 40 ปี  แต่ในปัจจุบนัธุรกิจมีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึ้น ทางบริษทัจึงได้มีการเปิดตลาดออนไลน์ในช่วงปลายปี 2563 ผ่านทางแพลตฟอร์มลาซาดา้ (Lazada)                
ช็อปป้ี (Shopee) และไลน์แอด (Line@) เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งและสร้างผลก าไรให้กบัทางบริษทัได้  ซ่ึงการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้ถือเป็นส่วนส าคญัโดยใชเ้ป็นสถานท่ีในการจัดเก็บวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตและสินคา้ส าเร็จรูป ดงันั้นหากทาง
บริษทัตอ้งการเพ่ิมผลก าไรจึงตอ้งมีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้เกิดความสะดวกในการใชง้านและลดระยะเวลาในการหา
สินคา้ส าเร็จรูป รวมถึงมีระบบในการค านวณปริมาณสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัการผลิตและการจดัจ าหน่าย เพื่อให้ในส่วน
ของการผลิตสามารถผลิตสินคา้ส าเร็จรูปให้เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้และไม่ให้เกิดสินคา้ส าเร็จรูปอยู่ในคลงัสินคา้
มากจนเกินไป 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการศึกษาขั้นตอนการท างาน เพื่อหาแนวทางในการลดความคลาดเคล่ือนระหว่างจ านวน
สินคา้ในระบบและจ านวนสินคา้คงคลงั โดยใชแ้ผนผงักา้งปลาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมถึง
น าทฤษฎี 5ส มาใชเ้พื่อจดัระเบียบภายในคลงัสินคา้ใหม่ และใชก้ารบนัทึกขอ้มูลประวติัการเคล่ือนไหวของสินคา้ (Stock card) 
เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบนัของสินคา้คงคลงั อีกทั้งยงัประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel Macro VBA เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการใชง้านและสามารถมองเห็นสถานะของสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างชดัเจนส่งผลท าให้การบริการจดัการสินคา้คงคลงั
ของบริษทัเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 



 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แผนผงักา้งปลาหรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) โดย (อภิชาติ ชยานุภทัร์กุล, 

2551) ไดเ้ขียนไวว่้าแผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา  (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ี
เป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผลในช่ือของ “ผงักา้งปลา (Fish Bone 
Diagram)” เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะคล้ายปลาท่ีเหลือแต่ก้างหรือหลาย ๆ คนอาจรู้จักในช่ือของแผนผงัอิชิกาว่า 
(Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943  โดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่าแห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

  หลกักิจกรรม 5ส หมายถึง การดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างานหรือ สถานประกอบการ ซ่ึง
นั่นเป็นการอธิบายในขั้นตน้ แต่ท่ีจริงแลว้ 5ส ยงัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการเพ่ิมผลผลิต
โดยตรง หลกัการของ 5ส เป็นรากฐานส าคญัของ การเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 5ส จะมุ่งการพฒันาคนในองคก์ร 
คือมุ่งให้พวกเขาหันกลบัมาพฒันาตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก คือ “ฝึกให้รู้จักระเบียบให้กับตนเอง” แทนท่ีจะให้คนอื่นมา
ควบคุมบงัคบั คนท่ี อุปนิสัยแบบ 5ส จะสามารถควบคุมตนเองไดแ้ละเม่ือควบคุมบงัคบัตนเองหรือจดัระบบระเบียบให้กบั
ตนเองไดแ้ลว้ การจดัระบบระเบียบให้กบัการท างานก็จะเกิดขึ้นตามมาซ่ึงแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อเป้าหมายในการท างานหรือ
ผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 

การวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัการจดักลุ่มสินคา้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการ
บริหารจดัการตามกลุ่มสินคา้ การจดัล าดบัมีหลายแบบตามแนวนโยบายท่ีตอ้งการใชบ้ริหารขององคก์รเช่น การจดัล าดบัสินคา้
ตามมูลค่าสินคา้คงคลงัท่ีถือครองรวมต่อปีของแต่ละรายการ, มูลค่าขายสินคา้แต่ละรายการ หรือส่วนแบ่งก าไรของสินคา้นั้น 
โดยจดัแบ่งตามเกณฑ์การพิจารณาเช่น ในภาพจะใชจ้ านวนรายการวสัดุ (Unit) มาคิดร่วมกบัมูลค่า (Value) มูลค่าท่ีพูดถึงอาจ
เป็น มูลค่าการถือครอง หรือมูลค่าการขาย หรือมูลค่าส่วนแบ่งก าไร เพื่อจดัแบ่งกลุ่ม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 

น ำแนวทำงท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ไปปรับใช ้

ศึกษำกระบวนกำรท ำงำนของส่วนงำนขำย

ออนไลน์ 

 

วิเครำะห์หำสำเหตุและปัญหำ 



 
 

วิธีการวิจัย  
 ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากระบวนการท างานเดิมของส่วนงานขายออนไลน์ มีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงกระบวนการท างานเดิมของส่วนงานขายออนไลน์ 



 
 

เม่ือศึกษากระบวนการท างานแลว้ ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาโดยใชผ้งักา้งปลา 

 

 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา 

 

พบว่าสาเหตุของปัญหามาจาก อุปกรณ์สารสนเทศไม่ไดรั้บการปรับปรุงให้ทนัสมยั พนกังานแต่ละคนไม่มีมาตรฐาน
ในการท างาน ตรวจนบัสินคา้คงคลงัไม่ถูกวิธี ความไม่สะดวกในการป้อนขอ้มูลในระบบตรวจนบัจ านวนสินคา้ ไม่มีการรายงาน
สินคา้เขา้ออกเฉพาะรายการสินคา้ ห้องจดัเก็บสินคา้ไม่เป็นระเบียบยากต่อการนบั และสินคา้แตกเสียหายไม่มีการบนัทึก  
 ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาความคลาดเคล่ือนระหว่างสินคา้คงคลงัและสินคา้ในระบบโดยแนวทาง 4 ประการ
ไดแ้ก่ 

1) จดัท าเอกสาร Stock card 
2) จดัท าเอกสารบนัทึกสินคา้เสียหาย/หมดอายุ 
3) ปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลการอปัเดตสตอ็กในระบบ 
4) ด าเนินกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้ 
 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการตรวจนับสินคา้คงคลงัทั้ง 5 คร้ัง ภายหลงัจากการน าแนวทาง ไดแ้ก่ จดัท าเอกสาร Stock card จดัท าเอกสาร
บนัทึกสินคา้เสียหาย/หมดอาย ุปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลการอปัเดตสตอ็กในระบบ และด าเนินกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้ 

ไดผ้ลรวมของความคลาดเคล่ือนระหว่างสินคา้คงคลงัและสินคา้ในระบบเท่ากบั 0.442% ซ่ึงลดลงจากเดิม 1.880% ดงั
ภาพประกอบที่ 4 



 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงผลรวมความคลาดเคล่ือนระหว่างสินค้าคงคลังและสินค้าในระบบก่อนและหลังการปรับปรุง 

สรุปผลการวิจัย 

 

จากการท่ีผูวิ้จยัไดมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนของฝ่ายการขายออนไลน์  แผนกโลจิสติกส์ ซ่ึงท าให้ไดเ้ห็นถึงปัญหา
ความคลาดเคล่ือนของจ านวนสินคา้คงคลงักบัจ านวนสินคา้ในระบบ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหน่ึง หากปล่อยให้
ปัญหาน้ีเกิดขึ้นต่อไปอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค านวณการผลิตและมีปริมาณสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกค้าหากมีการส่ังซ้ือสินคา้นั้น ๆ ในรอบการส่ังซ้ือถดัไป ซ่ึงหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขในระยะยาวอาจส่งผล
กระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัและความพึงพอใจของลูกคา้ ทางผูวิ้จยัจึงไดน้ าเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขให้การท างาน
นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้ท าการจัดท าเอกสารบันทึกรายการสินค้าเฉพาะสินคา้ (Stock card) เอกสารบันทึกสินค้า
เสียหาย/หมดอาย ุปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลการอปัเดตสตอ็กในระบบ และการด าเนินกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้  

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจนบัสินคา้คงคลงั 5 คร้ังก่อนการน าแนวทางใหม่ไปปรับใช ้พบว่า มีผลรวมความคลาดเคล่ือน
ระหว่างจ านวนสินค้าคงคลงักับจ านวนสินค้าในระบบทั้ง 5 คร้ัง อยู่ท่ี 2.321% ซ่ึงสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนน้ีเกิดจาก พนกังานไม่มีมาตรฐานในการท างาน ไม่มีการรายงานสินคา้เขา้ออกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร วิธีการอปั
เดตสต๊อกในระบบซับซ้อน และคลงัสินคา้ไม่มีความเป็นระเบียบยากต่อการนับหรือหยิบสินคา้ โดยผูวิ้จยัไดท้  าการปรับใช้
แนวทางใหม่ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 และท าการตรวจนบัสินคา้คงคลงั 5 คร้ังหลงัการน าแนวทางใหม่ไปปรับใช ้พบว่า มี
ผลรวมความคลาดเคล่ือนระหว่างจ านวนสินคา้คงคลงักับจ านวนสินคา้ในระบบทั้ง 5 คร้ัง ลดลงอยู่ท่ี 0.442% ซ่ึงการท่ีน า
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แนวทางใหม่อนัไดแ้ก่ การจดัท าเอกสารบนัทึกรายการสินคา้เฉพาะสินคา้ (Stock card) เอกสารบนัทึกสินคา้เสียหาย/หมดอายุ 
ปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลการอปัเดตสตอ็กในระบบ และการด าเนินกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้ เป็นการเพ่ิมขั้นตอนและวิธีการ
ในการทวนสอบยอ้นกลบัไปว่าสาเหตุของความคลาดเคล่ือนของสินค้าชนิดหน่ึง  ในวนัละเวลาหน่ึง เกิดมาจากสาเหตุใด
สามารถท าให้ทราบถึงรากของปัญหาท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ผูวิ้จยัก าหนดไวว่้าตอ้งการหาวิธีการหรือแนวทางมา
ปรับใชร้ะหว่างกระบวนการ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนระหว่างจ านวนสินคา้ในระบบกบัจ านวนสินคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในคลงัสินคา้ 
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาและเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า สินคา้ในคลงัสินคา้ยงัคงมีความคลาดเคล่ือนอยู่
ระดบัหน่ึง หากมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม ควรมีการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกปัญหามากกว่างานวิจยัเล่มน้ี 
รวมถึงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล หากมีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลท่ีมีกรอบเวลาท่ียาวนาน อาจท าให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีแม่นย  า
และครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
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