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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทใน

สินคา้ V SHAFT TCF 359 M  และ V SHAFT ULF 359 M-NW  ท่ีส่งให้กบับริษทัมิตซูบิชิ และเพื่อลดความ

ผิดพลาดในกระบวนการจดัส่งสินคา้ของบริษทัไอ.ที.จี. จึงตอ้งหาสาเหตุของปัญหาน้ีดว้ยวิธี Why-Why Analysis  

ปัญหาคือ พนกังานใชค้วามเคยชินในการติดฉลากก ากบัสินคา้ส าเร็จรูป  พนกังานตรวจสอบจ านวนสินคา้แต่ไม่

ตรวจสอบว่าสินคา้กบัฉลากก ากบัสินคา้ส าเร็จรูปตรงกนัหรือไม่ เกิดจากความเม่ือยลา้ในการท างาน และพนกังาน 

ท างานหลายหนา้ท่ี  วิธีท่ีจะแกปั้ญหาคือ การจดัสินคา้แบบใหม่  โดยจดัตวัสินคา้และฉลากสินคา้ท่ีคลา้ยกนัแยก

ออกจากกนั  จดัเรียงไวอ้ยู่คนละ Pallet จะใชวิ้ธีการทดสอบโดยการจดัสินคา้แบบเดิม 15 วนั และจดัสินคา้แบบ

ใหม่ 15 วนั แลว้เก็บขอ้มูลความผดิพลาดท่ีเกิดขึ้นและน าทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบกนั 

จากผลการวิจยัพบว่า การจดัสินคา้แบบเดิมจดัสินคา้ไดง้่าย สะดวก และตรวจนบัสินคา้ไดร้วดเร็ว  

แตก่ารจดัสินคา้แบบเดิมมีโอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาดไดง้่ายเช่นกนั ใน 15 วนั มีโอกาสเกิดความผิดพลาดถึง 

6.67 % ในส่วนของการจดัสินคา้แบบใหม่ตอ้งมีการวางแผนการจดัสินคา้ก่อนท่ีจะท าการจดัสินคา้  ท าให้เสียเวลา

ในการวางแผน การจดัสินคา้ การหาตวัสินคา้ในจดัสินคา้ท่ีจะท าการตรวจนบั  แต่การจดัสินคา้แบบใหม่มีโอกาส

ท่ีจะเกิดความผดิพลาดไดน้อ้ยมาก  ใน 15 วนั ไม่เกิดความผิดพลาดเลย 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางบริษทัมิตซูบิ (MCP) แจง้เขา้มาว่า สินคา้ท่ีส่งมาในวนัท่ี 13 

มกราคม พ.ศ. 2564  มีสินคา้ท่ีไดรั้บมาผิดประเภท ฉลากก ากบัสินคา้ส าเร็จรูปที่หนา้กล่องสินคา้เลขท่ี 

SQ25J696G02  ช่ือสินคา้ V SHAFT TCF 359 M  จ านวนสินคา้บนฉลากก ากบัสินคา้ 400 ช้ิน  แตสิ่นคา้

ท่ีอยูใ่นกล่องคือสินคา้เลขท่ี SQ25J697G04 ช่ือสินคา้ V SHAFT ULF 359 M-NW  จ านวนสินคา้ 200 ช้ิน  

จากปัญหาขา้งตน้ท าใหเ้กิดปัญหากบัลูกคา้และบริษทัไอ.ที.จี. คือ ลูกคา้ไม่สามารถน าสินคา้

ไปใชง้านได ้  เสียเวลาในการรอคอยสินคา้ และทางบริษทัไอ.ที.จี. ตอ้งเสียค่าขนส่งในการน าส้ินคา้ไป

ให้ลูกคา้  อาจจะเสียค่าภาระเพ่ิมเติม ทั้งน้ีทางผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นปัญหาน้ี  จึงจะหาสาเหตุและวิธีแกปั้ญหา

น้ี  และเพ่ือลดการเกิดปัญหาน้ีในอนาคต  ผูจ้ดัท าจึงจะหาวิธีการแกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภท   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อหาสาเหตขุองปัญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทในสินคา้ V SHAFT TCF 359 M  และ V SHAFT 



ULF 359 M-NW  ท่ีส่งให้กบับริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. เพื่อหาวิธีการแกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทในสินคา้ V SHAFT TCF 359 M  และ V SHAFT 

ULF 359 M-NW  ท่ีส่งให้กบับริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการจดัส่งสินคา้ของบริษทั ไอ.ที.จี. (ประเทศไทย) จ ากดั 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอ้มูลบางอยา่งของบริษทัมีการจ ากดัไว ้ ซ่ึงเป็นความลบัของบริษทั 

2. ระยะเวลาในการศึกษา  ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ลดความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ของบริษทั 

2. ลดการเสียเวลารอคอยส้ินคา้ท่ีตอ้งส่งกลบัหรือส่งไปใหมข่องบริษทักบัลูกคา้ 

3. ลดค่าภาระหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมจากการส่งสินคา้ผิดประเภท 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

วรรณะ กรุดภู่ (2560)  และ รภทัภรสลิดกุล (2560)  ไดศึ้กษาหาวิธีการลดความผิดพลาดจากการ

จดัส่งสินคา้ผิดประเภทของโรงงานผลิตอาหารสัตว ์ไดท้  าการศึกษาขั้นตอนในการผลิตการจดัเก็บสินคา้

ภายในคลงัสินคา้และการตรวจนบัก่อนการจดัส่งสินคา้ เพื่อก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหา จากการ 

ศึกษาขอ้มูลพบว่า ความผิดพลาดในการจดัส่งสินให้แก่ลูกคา้คือ  การส่งมอบสินคา้ผิดประเภทและการ

ส่งมอบสินคา้ไม่ตรงจ านวน ไดท้  าการวิเคราะห์ปัญหาโดยใชห้ลกัการการวิเคราะห์ Why-Why Analysis 

และสรุปแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงในส่วนของระบบคลงัสินคา้คือปรับเปล่ียนผงัพ้ืนท่ีจดัเก็บ

สินคา้โดยการวิเคราะห์จากยอดขายของสินคา้และจดัท าเอกสาร ปรับปรุงในดา้นระบบการล าเลียง

ขนส่งโดยจดัท าเอกสารขอ้มูลแสดงรายละเอียดการจดัแบง่พ้ืนท่ีส าหรับจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภท

จดัท าแบบการบนัทึกขอ้มูลการโอนยา้ยและพฒันา Visual Control ส าหรับระบุต าแหน่งท่ีตั้งของสินคา้

ซ่ึงปัญหาก่อนปรับปรุงคือ  การจดัส่งสินคา้ผิดจ านวน 16 คร้ังและมูลค่าความเสียหายเฉล่ียอยูท่ี่ 14,016 

บาท  หลงัปรับปรุงไม่พบปัญหาการจดัส่งสินคา้ผดิคิดเป็นผลต่างร้อยละ 100 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

1) ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษางานวจิยั คือ การแกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทของบริษทั ไอ.ที.จี.   

(ประเทศไทย) จ ากดั 

2) ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษาในการด าเนินการวิจยั 

3) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั  เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4) ศึกษาขั้นตอนการจดัส่งสินคา้ของบริษทั ไอ.ที.จี. (ประเทศไทย) จ ากดั โดยศึกษาขั้นตอนการจดัส่ง



สินคา้จาก Q Point การจดังาน ของแผนกคลงัสินคา้ และวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจะมาท าวิจยั 

5) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและหาสาเหตุของปัญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทในสินคา้ V SHAFT 

TCF 359 M  และ V SHAFT ULF 359 M-NW   

6) วิเคราะห์ปัญหา โดยวิเคราะหแ์ยกในแต่ละส่วนไดด้งัน้ี 

     6.1) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 

     6.2) วิเคราะห์ลกัษณะของสินคา้ประเภท  V SHAFT TCF 359 M  และ  V SHAFT  ULF 359 M-NW 

     6.3) วิเคราะห์ผลกระทบต่อบริษทัไอ.ที.จี. และบริษทัมิตซูบิชิ ในการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทใน 

             สินคา้ V SHAFT TCF 359 M  และ  V SHAFT  ULF 359 M-NW  

7) หาวิธีการแกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภท  

8) เปรียบเทียบการด าเนินการจดัส่งสินคา้แบบเดิมกบัการจดัส่งสินคา้แบบใหม่ 

9) น าผลการศึกษา วิธีการแกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ให้กบับริษทัไอ.ที.จี. ท่ีไดม้าท าการสรุปผล  พร้อม

ทั้งเสนอขอ้เสนอแนะ 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1 วิเคราะห์หาสาเหตุของการส่งสินค้าผิดประเภทโดยใช้หลักการการวิเคราะห์ Why-Why Analysis 

ปัญหา สาเหตุท่ีแท้จริง 
จดัส่งสินคา้ผิดประเภท
ในสินคา้ V SHAFT TCF 
359 M  และ  V SHAFT  
ULF 359 M-NW 

พนกังานใชค้วามเคยชินในการติดฉลากก ากบัสินคา้ส าเร็จรูป 
พนกังานตรวจสอบจ านวนสินคา้  แต่ไม่ตรวจสอบว่าสินคา้กบัฉลากก ากบั
สินคา้ส าเร็จรูปตรงกนัหรือไม่ 
เกิดจากความเม่ือยลา้ในการท างาน 
พนกังานท างานหลายหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 1 : สาเหตท่ีุแทจ้ริง 

4.2 ผลกระทบต่อบริษัทไอ.ที.จี. และบริษัทมิตซูบิชิ 

บริษัทไอ.ที.จี. บริษัท มิตซูบิชิ 
1. เสียเวลาในการเดินทางน าสินคา้มาเปล่ียน 1. เสียเวลารอคอยสินคา้ท่ีน ากลบัไปเปล่ียน  
2. เสียน ้ามนัเช้ือเพลิงในการน าสินคา้มาเปล่ียน 2. ไม่สามารถท าการเช็คสตอ็กสินคา้เขา้ได ้
3. เสียความเช่ือมัน่จากลูกคา้ 3. ไม่สามารถน าสินคา้ไปใชง้านได ้
4. ไม่สามารถด าเนินงานท่ีท าอยูต่อ่ไปได ้ตอ้ง
จดัการเปล่ียนสินคา้ท่ีมีปัญหาใหก้บัลูกคา้ก่อน 

4. การผลิตท่ีตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีมีปัญหามีการ
คลาดเคล่ือน 

5. การด าเนินการภายในคลงัสินคา้ตอ้ง
คลาดเคล่ือน 

5. ลูกคา้ของบริษทัไดรั้บสินคา้คลาดเคล่ือนจาก
เวลาเดิม 

ตารางท่ี 2 : ผลกระทบต่อบริษทัไอ.ที.จี. และบริษทัมิตซูบิชิ 



4.3 วิธีการแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าผิดประเภท 

แกปั้ญหาการจดัส่งสินคา้ผิดประเภทโดยการจดัสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั และฉลากสินคา้ท่ี  

      คลา้ยกนัแยกออกจากกนั  โดยจะจดัเรียงไวอ้ยูค่นละ Pallet กนั 

   1) การจดัสินคา้แบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 : วิธีการจดัสินคา้แบบเดิม 

ตารางท่ี 3 : ขอ้มูลความผิดพลาดในการจดัสินคา้แบบเดิม  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึง 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นคิดเป็น        x 100 = 6.67 % 

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นคือ  มีการติดฉลากก ากบัสินคา้ส าเร็จรูปผิด  ไดแ้ก่ CABLE 

CLAMP 181 CNA และ CABLE CLAMP 181 STD สลบักนั โดยสินคา้ท่ีอยูใ่นแต่ละกล่องไม่

ตรงกบัฉลากก ากบัสินคา้ส าเร็จรูปที่หนา้กล่องสินคา้ 

 วนัท่ี 
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 

ความ
ผิดพลาด 
ท่ีเกิดขึ้น 
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15 



2) การจดัสินคา้แบบใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2 : วิธีการจดัสินคา้แบบใหม่ 

ตารางท่ี 4 : ขอ้มูลความผิดพลาดในการจดัสินคา้แบบใหม่  ตั้งแตว่นัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นคิดเป็น  0 x 100 = 0 % 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากผลการวิจยัพบว่า การจดัสินคา้แบบเดิมจดัสินคา้ไดง้่าย สะดวก และตรวจนบัสินคา้ได้

รวดเร็ว แต่การจดัสินคา้แบบเดิมมีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดไดง้่ายเช่นกนั ใน 15 วนั มีโอกาสเกิด

ความผิดพลาดถึง 6.67 % ในส่วนของการจดัสินคา้แบบใหม่ตอ้งมีการวางแผนการจดัสินคา้ก่อนท่ีจะท า

การจดัสินคา้  ท าให้เสียเวลาในการวางแผน การจดัสินคา้ การหาตวัสินคา้ในจดัสินคา้ท่ีจะท าการตรวจ

นบั  แต่การจดัสินคา้แบบใหม่มีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดไดน้อ้ยมาก  ใน 15 วนั ไม่เกิดความ

ผิดพลาดเลย 

 

 วนัท่ี 
22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

ความ
ผิดพลาด 
ท่ีเกิดขึ้น 

               



5.1 ข้อดแีละข้อเสียของการจัดสินค้าแบบเดิม 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1. การจดัสินคา้ท าไดง้่าย สะดวก    
    รวดเร็ว 
2. สะดวกในการตรวจสินคา้ 

1. อาจเกิดความสับสนและติดฉลาก 
    ก ากบัสินคา้ส าเร็จรูปผิดได ้
2. อาจหยิบสินคา้ใส่กล่องสินคา้ผดิได ้
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5.2 ข้อดแีละข้อเสียของการจัดสินค้าแบบใหม่ 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1. ลดความผิดพลาดในการติดฉลาก 
    ก ากบัสินคา้ส าเร็จรูปผิดได ้
2. ลดความผิดพลาดในการหยิบสินคา้ใส่  
    กล่องสินคา้ผิดได ้

1. ตอ้งมีการวางแผนการจดัสินคา้ก่อนท่ีจะ 
    ท าการจดัสินคา้ 
2. การตรวจนบัสินคา้ตอ้งไล่หาตวัสินคา้ 

ตารางท่ี 6 : ขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัสินคา้แบบใหม ่
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