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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในการส่งสินคา้ ด าเนินการโดยเร่ิมจากการลงพ้ืนท่ีจริง 

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานท่ีคลงัสินคา้จ านวน 5 คน เพื่อหาปัญหาและสาเหตุการเกิดปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาโดยใช ้ Why-Why Analysis เพื่อหาตน้ตอของปัญหาและวธีิการแกไ้ข มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจบุนั

ของการจดัการคลงัวตัถุดิบ 2.เพื่อวิเคราะหปั์ญหาและสาเหตุของการจดัการคลงัวตัถุดิบ 3.เพื่อน าเสนอแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาในบริษทักรณีศึกษา 

 จากผลการวิจยั ปัญหาท่ีพบคือ 1.ปัญหาการส่งสินคา้ผิด Order เกิดจากการ ขาดเอกสารบ่งบอกขอ้มูล Location 

สินคา้ ไม่มีแบบฟอร์มบนัทึกการโอนยา้ยสินคา้ ป้ายบ่งบอกจดุจดัเกบ็สินคา้สังเกตเุห็นไดย้าก ขาดเอกสารระบปุระเภท

สินคา้ และ พนกังานไม่เห็นถึงความส าคญั 2.ปัญหาการส่งสินคา้ไม่ตรงจ านวน เกิดจากการ เคร่ืองจกัรวางสินคา้ไม่ตรง

จ านวน ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้รอส่ง และ พนกังานไม่เห็นถึงความส าคญัของงาน ท าให้เกิดปัญหาดงักล่าวในช่วง มกราคม 

2562 ถึง มิถุนายน 2562 จ านวน 24 คร้ัง หลงัจากการปรับปรุงเพ่ือแกไ้ขปั้ญหาความผิดพลาด ในช่วง สิงหาคม 2562 ถึง 

ตุลาคม 2562 จ านวนคร้ังท่ีเกิดความผิดพลาดเหลือ 1 คร้ัง โดยผลตา่งจากผลลพัธ์การปรับปรุงเท่ากบั 23 คร้ัง คดิเป็น 95.83% 
 

1. บทน า 
 การด าเนินการธุรกิจขององคก์รธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัทางการคา้อยา่งรุนแรงและขยาย

ขอบเขตมากย่ิงขึ้น ส่งผลท าให้องคก์รธุรกิจในตลาดการแข่งขนัจะตอ้งสร้างกลยทุธ์ในการแขง่ขนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างานและด ารงอยูข่ององคก์รของตนเองนอกจากจะตอ้งแขง่ขนักลยทุธทางการตลาดทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้ ราคา

และความแตกต่างของตวัสินคา้และผลิตภณัฑแ์ลว้ การใชก้ลยุทธ์ลดตน้ทนุจึงถือไดว่้าเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการด ารงอยู่

ขององคก์รธุรกิจเช่นกนั ซ่ึงในขณะน้ีองคก์รธุรกิจต่าง ๆ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของกลยทุธ์ดงักล่าวจึงไดใ้หค้วามส าคญั 

และตระหนกัถึงกระบวนการทางดา้นโลจิสติกส์เพ่ิมมากขึ้น เพราะตน้ทนุทางการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ลว้นมาจาก

ตน้ทุนการขนส่ง ปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของระบบการคา้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต การขนส่งสินคา้ขาออกของประเทศไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ 

เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวท่ีขนสินคา้ไดค้ราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ และ

ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลยงัมีการแข่งขนัสูงมากในเร่ืองตน้ทนุการขนส่ง และเร่ืองการให้บริการ ซ่ึงหวัใจส าคญั คือ

การให้บริการท่ีมีความถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็ว 

 บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิต คิดคน้ พฒันา และจดัจ าหน่ายผา้เบรกรถยนตร์ะดบั

โลก ผลิตผา้เบรกรถยนตต์ามมาตรฐานรถยนตท่ี์ผลิตจากโรงงาน (OE) และผลิตผา้เบรกทดแทนตามมาตรฐานรถยนตจ์าก



โรงงาน (OES) ภายใตแ้บรนด ์Bendix นอกจากน้ียงัผลิตถา้เบรกเพ่ือการจ าหน่ายส าหรับการบริการหลงัการขาย และผา้เบรก

ส าหรับการใชง้านเชิงพาณิชยอี์กดว้ย จากแนวคิดและสถานการณ์ขา้งตน้ ผูศึ้กษาเลง็เห็นความส าคญัและจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ี

จะตอ้งศึกษาสภาพปัจจุบนั 

 จากการศึกษาขอ้มูลโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตผา้เบรกท่ีเป็นกรณีศึกษาพบว่าปัญหาคือ การส่งมอบสินคา้ให้

ลูกคา้เกิดความผิดพลาด ล่าชา้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่สามามรถวิเคราะห์สาเหตขุองความผิดพลาดและแนวทางการแกไ้ขโดย

ละเอียดได ้ ขอ้มูลจากปี 2562 และ 2563 พบว่าเกิดความผดิพลาดในการส่งมอบสินคา้เฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงจากสาเหตุ

ดงักล่าวส่งผลให้ตน้ทุนการจดัส่งเพ่ิมขึ้น และเกิดการสูญเสียโอกาสทางการขาย ดงันั้นจึงไดท้  าการศึกษาแนวทางการลด

ความผิดพลาดในกระบวนการจดัส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ เพ่ือลดปัญหาการส่งมอบสินคา้ผิดและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การขนส่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในการส่งสินคา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาสภาพ

ปัจจุบนัของการจดัการคลงัวตัถุดิบ 2.เพื่อวิเคราะหปั์ญหาและสาเหตุของการจดัการคลงัวตัถุดิบ 3.เพือ่น าเสนอแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาในบริษทักรณีศึกษา โดยงานวิจยัฉบบัน้ีมีแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 การจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) 

 การจดัระบบสินคา้คงคลงั 

 ระบบการหมุนเวียนสินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อน (First in, First out : FIFO) 

 การน าสินคา้เขา้คลงัและการจดัเก็บ (Storage) 

 ระบบควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) 

 หลกัการวิเคราะหป์รากฎการณ์แบบ Why-Why Analysis 

 ธนพนัธ์ อินทนู (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษากระบวนการด าเนินงานของคลงัสินคา้กรณีศึกษา บริษทั เลนโซ่ วีล 

จ ากดั มีวตัถุประสงค ์ 1.เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจกระบวนการ รับเขา้-จ่ายสินคา้ภายในประเทศของบริษทั เลนโซ่ วีล 

จ ากดั 2.เพื่อศึกษากระบวนการท างานถึงปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการรับเขา้-จ่ายสินคา้ภายในประเทศของบริษทั เลนโซ่ 

วีล จ ากดั โดยวิธีการด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชแ้บบสังเกตการณ์ (Observation) 

และแบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือใรการวิจยั ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการรับเขา้-จ่ายสินคา้ภายในประเทศของบริษทั เลน

โซ่ วีล จ ากดั แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการรับสินคา้ มีขั้นตอนด าเนินงาน 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ กระบวนการ

จดัเก็บเพ่ิมสินคา้ มีขั้นตอน ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน และกระบวนการการจ่ายสินคา้ภายในประเทศ มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 

ขั้นตอน และพบ 4 ปัญหาในกระบวนการรับเขา้-จ่าย สินคา้ภายในประเทศของบริษทั เลยโซ่ วีล จ ากดั ไดแ้ก่ ความกดดนัใน

การท างาน จ านวนพนกังานในแผนกไม่เพียงพอ ชั้นของ Location สูงเกินไป และการวางพาเลทเกินจากระยะท าให้ยากต่อ

การมองเห็นดว้ยตาเปล่า 
 

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHOLOGY) 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ การลดความผิดพลาดใน

การขนส่ง และการด าเนินงานของคลงัสินคา้ ของบริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั วตัปุระสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ



ปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการการขนส่งบริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการขนส่งโดยมีล าดบัขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

 1. ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการการขนส่ง กรณีศึกษา บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั มี

ขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาภาพรวมและขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์ร 

 1.2 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการระบบคลงัสินคา้โดยศึกษาจากเอกสารคู่มือปฏิบติังาน การ

สัมภาษณ์ และการปฏิบติังานกบัผูป้ฏิบติังานในคลงัสินคา้ และหวัหนา้คลงัสินคา้ คือ 1.2.1 การรับสินคา้ 1.2.2 การจดัเก็บ

สินคา้ 1.2.3 การจ่ายสินคา้ 

 1.3 น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะหเ์พื่อหาขอ้มูลและแนวทางการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ

จดัการการขนส่งและคลงัสินคา้ โดยการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และโครงงานต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหวัหนา้

คลงัสินคา้ เพ่ือหาเคร่ืองมือเขา้มาจดัการให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4 วิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผลการศึกษาทั้งหมด 

 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.1ขอ้มูลปฐมภูมิ ใชวิ้ธีการลงพ้ืนท่ีจริง สถานท่ีจริง ไปสังเกตการณ์สภาพปฏิบติัการของกระบวนการจดัการการ

ขนส่งและสังเกตการณ์การท างานของพนกังานในคลงัวตัถุดิบ ตลอดจนใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหัวหนา้คลงัสินคา้ เพื่อ

หาแนวทางในการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัวตัถุดิบ 

 2.2 ขอ้มูลทติุยภูมิ เป็นการศึกษาจากากรคน้ควา้และรวบรวมจากแหล่งต่างๆ หนงัสือ วารสาร ทั้งในและ

ต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ คน้ควา้หนงัสือในห้องสมุด แหล่งออนไลน์ และเอกสาร เวป็ไซต ์ ของ บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

จากการศึกษาคน้ในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาภายในโรงงาน บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั โดยใช ้ ประชากร

จ านวน 5 คน ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี 
 4.วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูศึ้กษาท าการวิเคราะหข์อ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์จากพนกังานผูป้ฏิบติังานในคลงัสินคา้ และ

หวัหนา้คลงัสินคา้ เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการจดัการคลงัสินคา้ และปัญหาของการจดัการการขนส่งของ บริษทั เอฟเอม็

พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาจดัท าในรูปแบบแผนผงั เพ่ือให้สามารถมองเห็นกระบวนการ

ท างานในคลงัสินคา้ไดง้่าย อีกทั้งยงัอธิบายขั้นตอนเป็นหวัขอ้เพ่ือท าให้ผูอ่้านสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ในกระบวนการ

ท างานในคลงัสินคา้ของ บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากนั้นน าขอ้มูล เหล่าน้ีมาวิเคราะห์แนว

ทางการปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพในรูปแบบตารางและค าอธิบาย 
 5. แนวทางการแกไ้ข 

 5.1 ท าการศึกษากระบวนการท างาน เส้นทางการไหลของสินคา้ภายในคลงัและกิจกรรมการท างานของพนกังาน 



 5.2 ท าการวิเคราะห์ดว้ย Why-Why Analysis เพื่อนหาปัญหาหรือกลุ่มขอ้มูลหลกัเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุ

และวางแผนการปรับปรุงท่ีเหมาะสม 

 3.6.3 ท าการปรับปรุงและเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นกบัผลท่ีเกิดจากวิธีการปัจจุบนั 

 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษา 

 จากการเก็บวิเคราะห์ขอ้มูลความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในอดีตพบว่ารูปแบบของความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นสามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนของประเภทสินคา้และเบอร์

รหสัสินคา้ การส่งมอบสินคา้ผดิจ านวน ส่งผลให้บริษทัเสียความเช่ือมัน่จากลูกคา้ เสียค่าใชจ้า่ยในการแกปั้ญหาความ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงซ่ึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดดงักล่วงเพ่ือท าการแกไ้ขละ

ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาขั้นตอนกระบวนารท างานภายในคลงัสินคา้ของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา และน า

ขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์และแสดงผลผา่นแผนภาพ Why-Why Analysis 

1.ปัญหาการส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตาม Order 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Why-Why Analysis สาเหตุและแผนการแกไ้ขปัญหาส่งสินคา้ไม่ตรงตาม Order 

 จากแผนภาพ Why-Why Analysis วิเคราะห์สาเหตท่ีุแทจ้ริงท่ีส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการส่งมอบสินคา้ ใน

ส่วนของการส่งสินคา้ไม่ตรงจ านวนโดยสาเหตขุองปัญหาและค าอธิบายรายละเอียดสามารถวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูล ดงัน้ี 

1.ขาดเอกสารบ่งช้ีขอ้มูล Location สินคา้ 2.ไม่มีแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลโอนยา้ย 3.ป้ายบ่งบอกจุดจดัเก็บสินคา้สังเกตุเห็นได้

ยาก 4.ขาดเอกสารระบุประเภทสินคา้ 5.พนกังานไม่เห็นถึงความส าคญัของงาน 

 

2.ปัญหาการส่งมอบสินคา้ผิดจ านวน 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 Why-Why Analysis สาเหตุและแผนการแกไ้ขปัญหาส่งสินคา้ไม่ตรงจ านวน 

 

 จากแผนภาพ Why-Why Analysis วิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการส่งมอบสินคา้ ใน

ส่วนของการส่งสินคา้ไม่ตรงจ านวนโดยสาเหตขุองปัญหาและค าอธิบายรายละเอียดสามารถวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1.เคร่ืองจกัรจดัวางสินคา้ไม่ตรงจ านวน 2.พนกังานไม่เห็นถึงความส าคญัของงาน 3.ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้รอส่ง 

 4.2 แนวทางการแกไ้ข 

ตารางท่ี 1 แนวทางการแกไ้ข 

ปัญหา รายละเอียด แนวทางการแกไ้ข 

ขาดเอกสารบ่งช้ีขอ้มูล Location 
สินคา้ 

เน่ืองจากคลงัสินคา้ยงัขาดระบบท่ี
เหมาะสมในการวางแผนการจดัเก็บ
สินคา้เป็นเหตุให้ต าแหน่งในการ
จดัเก็บสินคา้นั้นไม่แน่นอน ดงันั้นจึง
ยากต่อการระบุหรือจดัท าเอกสาร
ขอ้มูลต าแหน่งจดัเก็บสินคา้ส่งผลให้
พนกังานโฟลค์ลิฟทป์ฏิบติังาน โดย
ใชเ้พียงความช านาญในการจดัเกบ็
สินคา้ และการเบิกจ่ายสินคา้ ซ่ึงมี
โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดดา้นการ
ส่งมอบสินคา้ท่ีไม่ตรงตามความ
ตอ้งการอีกทั้งเกิดความล่าชา้ในการ
ท างาน 

รูปแบบจดัเก็บหลงัการปรับปรุง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสีจ าแนกประเภทสินคา้
และรหสับ่งบอกต าแหน่งในการ
จดัเก็บสินคา้ตั้งแต่ A001 ถึง D801 
โดย ตวัอกัษร A-D หมายถึงแถวท่ี
สินคา้ถูกจดัเกบ็ ตวัเลขต าแหน่งแรก 
หมายถึงรหสัของลูกคา้แต่ละราย 
ตวัเลขต าแหน่งท่ี 2และ3 หมายถึง
รหสัของสินคา้ท่ีถูกก าหนดไว ้ซ่ึงช่วย
ลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินคา้ 
และเป็นขอ้มูลเอกสารบ่งช้ีรูปแบบ
และต าแหน่งการจดัเกบ็สินคา้แตล่ะ
ประเภทให้กบัพนกังาน 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แนวทางการแกไ้ข(ต่อ) 

ไม่มีแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลโอนยา้ย 

จากปัญหาขาดแบบฟอร์มการบนัทึก
การโอนยา้ยสินคา้ พนกังานจึงไม่
สามารถบนัทึกขอ้มูลเม่ือท าการ
โอนยา้ยสินคา้ได ้จึงท าใหห้วัหนา้
คลงัสินคา้ไม่ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งของสินคา้ 
ส่งผลให้ไม่มีการปรับเปล่ียน
ต าแหน่งจดัเกบ็สินคา้ไปตามขอ้มลู
จริง 

จดัท าแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลการ
โอนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ให้
พนักงานบนัทึกขอ้มูลหากมีการ
โอนยา้ยสินคา้เพื่อเป็นการจดัเก็บและ
ปรับเปล่ียนฐานขอ้มูล Location 
สินคา้ในระบบของคลงั อีกทั้งง่ายต่อ
การตรวจสอบเม่ือท าการเคล่ือนยา้ย
สินคา้ 

ป้ายบ่งบอกจุดจดัเก็บสินคา้สังเกตุ
เห็นไดย้าก 

ป้ายมีขนาดเลก็ ซ่ึงยากต่อการ
มองเห็นส าหรับพนกังานและอาจท า
ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน 

มีการท าป้ายใหม่ให้ดูชดัเจนตาม
ลกัษณะของสินคา้ 

ไม่มีการก าหนดพ้ืนท่ีส าหรับเก็บ
สินคา้รอส่ง 
 

เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้ของ
ลูกคา้ในบางรายการนั้น  จ านวนยอด
สินคา้ท่ีตอ้งอาจตอ้งมีการเตรียม
สินคา้ก่อนส่ง พนกังานจึงท าการ
จดัเตรียมสินคา้ไว ้ซ่ึงอาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดดา้นจ านวนสินคา้เม่ือ
ท าการเบิกจ่ายสินคา้ โดยสาเหตจุาก
การกระท าดงักล่าวนั้นเกิดจาก
คลงัสินคา้ขาดการจดัสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือ
รองรับสินคา้ 

ก าหนดท่ีว่างในคลงัสินคา้ เพื่อใช้
เป็นท่ีจดัเก็บสินคา้รอส่ง และมีป้าย
ก ากบัชดัเจน 

พนกังานไม่เห็นถึงความส าคญัของ
งาน 

พนกังานไม่ทราบถึงความส าคญัของ
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนเองไดรั้บ
มอบหมายอีกทั้งไม่สามารถเขา้ใจถึง
ความเสียหายของผลกระทบจาก
ความผิดพลาดท่ีเกิด 

มีการจดัอบรมพนกังานและหวัหนา้
แผนกเพ่ือช้ีแจงถึงความผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นและย  ้าเตือนพนกังานถึงหนา้ท่ี
ความส าคญัของต าแหน่งของแตล่ะ
บุคคล เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึง
ผลกระทบของความเสียหายจาก
ความผิดพลาดและใส่ใจในการ
ท างานมากขึ้น เพ่ิมความระมดัระวงั
และรอบคอบมากขึ้น 

 

 



5.อภิปรายและสรุปผลวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 จากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการอนุเคราะหจ์ากบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการศึกษา

กระบวนการการศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ พร้อมการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการการ

เบิกจ่ายสินคา้ และการจดัส่งสินคา้จากการศึกษาสภาพปัญหาการเกิดความสูญเสียของกระบวนการการจดัการสินคา้ โดย

การระดมความคิดเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis พบว่าปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของ

กระบวนการการเบิกจ่ายสินคา้ และการจดัส่งสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1.1 ปัจจยัดา้นเอกสาร ไดแ้ก่ ขาดเอกสารบ่งช้ีขอ้มูล Location สินคา้ขาดเอกสารบ่งช้ีประเภทของสินคา้ ไม่มี

แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลโอนยา้ย พนกังานไม่ใหค้วามส าคญักบัเอกสาร 

 5.1.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ไม่มีพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้รอส่ง ป้ายบอกจุดสินคา้สังเกตเห็น

ไดย้าก 

 5.1.3 ดา้นพนกังาน ไดแ้ก่ พนกังานไม่เห็นถึงความส าคญัของการท างาน 

 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการปรับปรุง 

ปัญหา 
ก่อนการ

ปรับปรุง (คร้ัง) 
หลงัการ

ปรับปรุง (คร้ัง) 
ผลต่าง (คร้ัง) ร้อยละ 

1.ส่งมอบสินคา้
ผิด Order 

10 1 9 90% 

2. ส่งมอบสินคา้
ไม่ตรงจ านวน 

14 0 14 100% 

  

 จากตารางท่ี 4.6 สรุปผลการปรับปรุงในการลดความผดิพลาดในการส่งมอบสินคา้ โดยน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบ 

พบว่าหลงัการปรับปรุงอตัราการเกิดความผิดพลาดลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อนปรับปรุง เกิด

ปัญหาในการส่งมอบสินคา้ 24 คร้ังในช่วงแรก แต่หลงัจากการปรับปรุงท าใหจ้ านวนคร้ังท่ีเกิดความผิดพลาดเหลือ 1 คร้ัง

โดยผลต่างจากผลลพัธ์การปรับปรุงเท่ากบั 23 คดิเป็น 95.83% 

 

6.กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.จุฑาทิพย ์สุรารักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลา

อนัมีค่าให้แก่ผูศึ้กษาเพ่ือใหค้  าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่ง

ย่ิง จนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณ บริษทั เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมอบโอกาสให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกงานปฏิบติัสห

กิจศึกษา ณ สถานท่ีประกอบการจริง ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากห้องเรียน จาก

การช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลและการเขา้ศึกษากระบวนการท างานท่ีแผนก Supply Chain ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา 



 ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์ และ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้โอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน

จริงและสนบัสนุนในเร่ืองของแนวทางการท ารายงานอีกทั้งเป็นสถานท่ีมอบความรู้ต่าง ๆ ให้ตลอดมา จนสามารถน าเอา

ความรู้มาประยกุตใ์ชแ้ละอา้งอิงในรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี

อยา่งใจจริง 

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวผูท่ี้เป็นก าลงัใจและให้โอกาสไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน

อนัมีค่าย่ิง 
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