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บทคัดย่อ 

การดำเนินการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปัญหาระดับสินค้าคงคลัง(Inventory)ประเภท
เครื่องมือ TOOL สูง คือเพ่ือศึกษากระบวนการดำเนินงานการจัดซื้อสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ Tool 2. 
เพ่ือศึกษาปัญหากระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง และระดับสินค้าคงคลัง(Inventory) สินค้าประเภท TOOL 
และสุดท้ายเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้แก้ปัญหา 2 
ประเด็น คือ 1. การจัดระเบียบเครื่องมือ Tool ด้วยแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง(Inventory)ประเภทเครื่องมือ 
TOOL ตามชนิดของเครื่องมอ Tool และตามไลน์การผลิต หลังจากนั้นแบ่งสัดส่วนพื้นที่วางสินค้าคงคลังในแต่
ละไลน์ผลิตอย่างชัดเจน มีการทำชั้นวางให้พอดีกับการกำหนด Maximum และ Minimum ด้วยการนำแผ่น
โฟมมาตัดตามขนาดรูปร่าง และปริมาณสินค้าไว้อย่างชัดเจน 2. การควบคุมสต็อคด้วยสายตา (Visual 
Control) ด้วยการใช้แนวคิดระบบคัมบัง (Kanban) คือ จัดทำแผ่นฝ้ายคัมบังแสดงสถานการณ์สั่งซื้อ และ
สร้างบอร์ดเพื่อรวบรวมแผ่นป้ายกำบังท่ีมีคำสั่งซื้อแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานหยิบสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการหยิบ
สินค้าได้ เนื่องจากเห็นชัดเจนจากการแยกหมวดหมู่ชัดเจน และแผ่นป้ายระบุอย่างชัดเจน สามารถควบคุม
ระดับสินค้าคงคลังด้วยแผ่นป้ายคัมบัง (Kanban Card) สามารถสะท้อนให้เห็นระดับสินค้าคงคลังด้วยสายตา 
(Visual Control) ลดกระบวนการทำงานลดได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือ Tool
และลดความผิดพลาดในการเปิดใบ PR (Purchase Requisition) คือเปิดซ้ำซ้อน หรือสามารถเห็นสินค้าที่ยัง
ไม่ได้เปิด PR (Purchase Requisition) ได้ 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to increase the efficiency of the inventory of high-level TOOL 
tools, to study the process of procurement of high-level toolkit 2. To study the problem of 
stable inventory and inventory of high-quality TOOL products, and finally to present the 
TOOL product line. Collecting researchers has solved two issues: 1. Organizing tools with 
inventory of TOOL tools by tool type and production line. After that, a clear division of the 
warehouse space within each production line is made to fit the maximum and minimum 
levels by bringing the foil to a clear size and quantity 2. Visual Control using the concept of 
the Kanban is to make a sheet of fabric to display the situation and order. Orders have been 
placed, making it easier for users to pick up the goods, reducing the time taken to pick up 
the goods, given the clear division of the categories and the clear label. Can control the 
level of inventory with the Kanban Card, can reflect the level of visual control, can reduce 
the cost of maintaining tools, and can reduce the error of opening a PR card, can be 
repeated, or can be seen as an unopened PR (Purchase Requisition) 
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บทนำ 

บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ 
โควิด-19 (Covid-19) ทำให้บริษัทมีนโยบายลดต้นทุนในทุกส่วนของการดำเนินกิจการ หนึ่งในนั้นคือต้นทุน
การบริหารสินค้าคงคลัง การเก็บสั้นค้าคงคลังมากเกินไปอาจไม่ดีเสมอไป เนื่องจากเกิดต้นทุนสูง อาทิ ต้นทุน
เงินทุน (Capital Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ต้นทุนในการดูแลสินค้า ได้แก่ ค่า
ประกันภัย และภาษี ต้นทุนพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้า 
รวมถึงต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ความล้าสมัย การลักขโมย สินค้าเสียหาย เป็นต้น เกิด
ต้นทุนในการจัดการเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งทำให้ต้นทุนในภาพรวมเพ่ิมข้ึนตามด้วย ดังนั้นการรักษาระดับสินค้าคงคลัง 
(Inventory) ให้เหมาะสมจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนได้ดีขึ้น การจัดการบริหารสินค้าคงคลังมีปะ
สิทธิภาพเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ดังนั้นควรมีการควบคุม
การจัดสินค้าคงคลังให้มีความเหมาะสมเพ่ือช่วยลดชิ้นส่วนการเก็บสินค้าที่เกินจำเป็นใช้ และลดต้นทุนสินค้าคง
คลัง ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารคลังสินค้า คือ ระบบคัมบัง (Kanban) มาใช้ในการบอก
สถานะของชิ้นส่วน และความต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วน ด้วยการใช้บัตรคัมบัง (Kanban Card) เป็นเครื่องมือ เพื่อ
ลดความสูญเปล่าจากกระบวนการ ลดเวลาการหยิบสินค้า (Picking) และเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการจัดวางไม่



เอ้ือต่อการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) นำไปสู่การลดต้นทุนการเก็บรักษา รวมถึงความเสี่ยงการ
กลายเป็นสินค้าล้าสมัย 

ทบทวนวรรณกรรม 

การบริหารคลังสินค้า (Inventory Management) คือ ธุรกิจจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังไว้เพียงพอ
เพ่ือให้มีการลงทุนในสินค้าคงคลังน้อยท่ีสุดให้เพียงพอแก่การผลิตและการขาย รวมถึงให้มีสินค้าคงคลังที่อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ในการผลิตการขาย และการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการสำหรับการดำเนินงานตามปกติ 
ดังนั้น กิจการจึงควบคุมสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีอยู่ ณ ระดับหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่ำกว่า
ระดับอ่ืน ๆ เรียกว่า ระดับสินค้าคงเหลือที่ประหยัด โดยกิจการมีความจำเป็นต้องบริหารสินค้าคงคลัง ดังนั้น 
สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพ่ือให้การผลิตหรือการขายสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้าคงคลัง
มากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาท่ีสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูก
ขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ  (พิภพ ลลิตาภรณ์, 2543) 

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง หมายถึง ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคง
คลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิด
อาจมีความหลากหลาย เช่น ขนาดรูปถ่าย สีผ้า ซึ่งทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจำนวน
มาก เพ่ือให้ได้จำนวนที่ถูกต้องภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือที่จะได้ทราบว่าชนิดสินค้าคงคลังที่เริ่มขาด
มือ ต้องซื้อมาเพ่ิม และปริมาณการซื้อที่เหมาะสม ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่ มีอยู่ 3 วิธีคือ
ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System หรือ Perpetual System) ระบบสินค้า
คงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) และระบบการจำแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี 
(ABC)  (อำไพ วัชรินทร์, 2562) 

ระบบคัมบัง (Kanban System) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยให้การทำงานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดย “คัมบัง” (Kanban) เป็น
ภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า “ป้ายแสดง” คือ แผ่นป้ายสัญลักษณ์เล็กๆ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ทำให้บรรลุถึง
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) ซึ่งนั่นก็คือผลิตในสิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการและในจำนวนที่ต้องการ 
และ การควบคุมและปรับปรุง (KAIZEN) หน่วยงานผลิตและขบวนการขนถ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยง การผลิตที่มาก
เกินไป (Overproduction) และสินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Overstock)  ระบบคัมบังของโตโยต้าใช้
แผ่นกระดาษเพ่ือเป็นสัญญาณแสดงความต้องการให้มีการ “ส่ง” ชิ้นส่วนเพ่ิมเติม 
(Conveyance Kanban : C-card) และใช้แผ่นกระดาษเดียวกันหรือที่มีลักษณะ เหมือนกันเพ่ือเป็น
สัญญาณแสดงความต้องการให้  “ผลิต” ชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้น (Production Kanban : P-card ) ซึ่งบัตรนี้จะ
ติดไปกับภาชนะ ( Container ) ที่ใส่วัตถุดิบ หรือระบบบัตรสองใบ (Two-card System) (Terrestrial, 
2563) 

การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS เป็นการลดความสูญเปล่า หรือ MUDA หรือ WASTE ล้วนแต่มี
ความหมายเดียวกัน หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนแต่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า ซึ่งความสูญเปล่ามีอยู่ 7 ประการ

https://www.logisticafe.com/tag/kanban-system/
https://www.logisticafe.com/tag/just-in-time/
https://www.logisticafe.com/tag/container/
https://www.logisticafe.com/tag/system/


ด้วยกันคือ 1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การเคลื่อนย้ายที่ไม่
จำเป็น (Transporting) 4) การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5) การเก็บสินค้าที่
มากเกินไป (Unnecessary Inventory) 6) การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motions) 
และ 7) ของเสีย (Defect ) ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นและไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แกบ่ริษัท ดังนั้นทุกบริษัทควรจะทำการลดความสูญเปล่าเหล่านี้ลง การลดความสูญเปล่านอกจากจะ
เป็นการปรับปรุงการผลิตและสามารถเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนที่เกิดในบริษัทอีกด้วย (ประเสริฐ 
อัครประถมพงศ,์ 2554) 

ผังก้างปลา เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งของ 7 QC Tools หรือเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพใน 
กระบวนการทำงาน โดยเราจะนำผังก้างปลามาใช้เพ่ือทำการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่ออาการของปัญหา 
เป็น การกระทำเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีม(Team) โดยให้ทุกคนภายในทีมช่วยกันระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคน
ให้ความ สนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา มักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือ
จะนำไปสู่การ แยกแยะสาเหตุต่างๆ ประกอบด้วย Man ,Machine, Material, Method และ Environment 
อากาศ สถานที่ และบรรยากาศการทำงาน (ศิริชัย เปรมกาญจนา,2559) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาการจัดการเก็บสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ TOOL 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมและ
กระบวนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหา 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการศึกษาและวิธีการทำวิจัย 

สรุปผลการดำเนินงาน 

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

จุดเริ่มต้น 

จบขั้นตอนการดำเนินการ 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเอกสารต่างๆของ
องค์กร จัดทำไว้โดยเจ้าหน้าที่สโตร์หรือพนักงานผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาสินค้าคงคลัง
ประเภท TOOL เท่านั้น  

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยการสังเกตการณ์ สอบถาม และสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่สโตร์ และพนักงานที่เก่ียวข้องจำนวน 2 คน โดยมีคำถามจำนวน 6 คำถามในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้
ทราบถึงข้ันตอนการทำงาน ปัญหา และอุปสรรคของการสั่งซื้อเครื่องมือ Tool ดังนี้ 

- ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด 
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทมิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 2 

คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1) แผนภูมเิหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) ในการวิเคราะห์ปัญหาค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง
(Inventory)ประเภทเครื่องมือ TOOL สูง ทำให้ทราบสาเหตุการเกิด ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์สรุป
ความสำคัญของสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล ทั้ง 4 ประการ คือ สาเหตุจากพนักงาน (Man) สาเหตุจาก
วัตถุดิบ (Material) สาเหตุจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Machine) และสาเหตุจากกระบวนการ
ทำงาน (Methods) 

2) การควบคุมสต็อคด้วยสายตา (Visual Control) วธิีการจัดวางไม่เอ้ือต่อการควบคุมด้วยสายตา 
(Visual Control) เพ่ือการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง สามารถทราบได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอสต็อคจาก
เจ้าหน้าที่สโตร์ 

3)  แผ่นฝ้ายคัมบังแสดงสถานะการสั่งซื้อ เพ่ือง่ายต่อการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)ปัญหา
สินค้าคงคลังไม่มีการควบคุมและการสั่งซื้อที่แม่นยำและไม่เป็นระบบ  

ผลการศึกษาวิจัย 

จากปัญหาระดับสินค้าคงคลัง(Inventory)ประเภทเครื่องมือ TOOLสูง ผู้วิจัยได้นำ 2 ประเด็นมาทำ
การแก้ไขคือ คือ  

1. การจัดระเบียบเครื่องมือ Tool ด้วยแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง(Inventory)ประเภทเครื่องมือ TOOL 
ตามชนิดของเครื่องมอ Tool และตามไลน์การผลิต หลังจากนั้นแบ่งสัดส่วนพื้นที่วางสินค้าคงคลังในแต่ละไลน์
ผลิตอย่างชัดเจน มีการทำชั้นวางให้พอดีกับการกำหนด Maximum และ Minimum ด้วยการนำแผ่นโฟมมา
ตัดตามขนาดรูปร่าง และปริมาณสินค้าไว้อย่างชัดเจน ดังนี้  

2. การควบคุมสต็อคด้วยสายตา (Visual Control) ด้วยการใช้แนวคิดระบบคัมบัง (Kanban) คือ 
จัดทำแผ่นฝ้ายคัมบังแสดงสถานการณ์สั่งซื้อ และสร้างบอร์ดเพ่ือรวบรวมแผ่นป้ายกำบังที่มีคำสั่งซื้อแล้ว 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 



 

1. แบ่งกลุ่มเครื่องมือ Tool 

2. ทำชั้นวางพอดีกับการกำหนด 
Maximum และ Minimum 

3. แผ่นป้ายคัมบังท่ีใช้ควบคุมการสั่งซื้อ 

4. ระบุรายละเอียดของเครื่องมือ Tool นั้นๆ 

5. ลักษณะการวางเครื่องมือ Tool บนชั้นวาง 6. บอร์ดเพ่ือรวบรวมแผ่นป้ายกำบังท่ีมีคำสั่งซื้อแล้ว 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 



สรุปผลการวิจัย 

จากการดำเนินงานและเสนอแนวทางแก้ใข ปัญหาระดับสินค้าคงคลัง(Inventory)ประเภทเครื่องมือ 
TOOLสูง2 ประเด็น คือ 1. การจัดระเบียบเครื่องมือ Tool ด้วยแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง(Inventory)ประเภท
เครื่องมือ TOOL ตามชนิดของเครื่องมอ Tool และตามไลน์การผลิต หลังจากนั้นแบ่งสัดส่วนพื้นที่วางสินค้าคง
คลังในแต่ละไลน์ผลิตอย่างชัดเจน มีการทำชั้นวางให้พอดีกับการกำหนด Maximum และ Minimum ด้วย
การนำแผ่นโฟมมาตัดตามขนาดรูปร่าง และปริมาณสินค้าไว้อย่างชัดเจน 2. การควบคุมสต็อคด้วยสายตา 
(Visual Control) ด้วยการใชแ้นวคิดระบบคัมบัง (Kanban) คือ จัดทำแผ่นฝ้ายคัมบังแสดงสถานการณ์สั่งซื้อ 
และสร้างบอร์ดเพ่ือรวบรวมแผ่นป้ายกำบังท่ีมีคำสั่งซื้อแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานหยิบสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการ
หยิบสินค้าได้ เนื่องจากเห็นชัดเจนจากการแยกหมวดหมู่ชัดเจน และแผ่นป้ายระบุอย่างชัดเจน สามารถ
ควบคุมระดับสินค้าคงคลังด้วยแผ่นป้ายคัมบัง (Kanban Card) สามารถสะท้อนให้เห็นระดับสินค้าคงคลังด้วย
สายตา (Visual Control) ลดกระบวนการทำงานลดได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือ 
Toolและลดความผิดพลาดในการเปิดใบ PR (Purchase Requisition) คือเปิดซ้ำซ้อน หรือสามารถเห็นสินค้า
ที่ยังไม่ได้เปิด PR (Purchase Requisition) ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการสั่งสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ Tool ด้วยระบบคัมบัง 

(Kanban) ผู้วิจัยได้เล็งเห้นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยหรือการ
ปฏิบัติงานในครั้งถัดไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อแสนอแนะดังนี้ 

1) การควบคุมด้วยระบบคัมบังจะต้องไม่มีการผิดพลาดระหว่างขั้นตอนการทำงาน เนื่องจากต้องงส่ง
ข้อผิดพลาดไปกระบวนการอื่นด้วย หากหัวหน้างานเขียนใบ PR (Purchase Requisition) ระบ ุ
Diameter ผิดพลาด เนื่องจากการมองด้วยสายตา(Visual Control) นั่น จะทำให้การทำงานมีปัญหา
ทันที 

2) การนำหลักการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) ต้องการความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
คน หากสินค้าถึงระดับที่ต้องสั่งซื้อ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งหัวหน้างานได้ทันที เพื่อทำการสั่งซื้อ ลด
โอกาสการหยุดชะงักของเครื่องจักรปละกระบวนการผลิต 

3) การนำหลักการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานต้องเล็งเห้นถึง
ความสำคัญ ไม่มองข้ามพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีควบคุมด้วยหลักการ(Visual Control) เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบ เกิดประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง 
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