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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวภายในพ้ืนท่ีจดัเก็บของ
แผนก Store และเพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ของแผนก Store โดยมีจุดมุ่งหมายคือการ
ลดปริมาณสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บวตัถุดิบในแผนก Store โดยใชห้ลกัการจดัการ
สินคา้คงคลงัแบ่งรายการชนิดสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวดว้ย ABC Analysis มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา โดย
ใชเ้กณฑป์ริมาณและความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบคงคลงัและผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา
และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยใช้แผงผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
ปัญหาวตัถุดิบคงคลงัไม่เคล่ือนไหวและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 ผลการศึกษาพบว่าบริษทักรณีศึกษามีรายการวตัถุดิบคงคลงัไม่เคล่ือนไหวใน Shelf S4 จ านวน 35 
รายการ จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผงัก้างปลาปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาคือ กระบวนการ เคร่ืองจักรอุปกรณ์  
อะไหล่ และพนกังาน แนวทางแกไ้ขโดยพิจารณาจากปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดก่อนโดยการน าขอ้มูลจากหนา้งานจริง
ไปวิเคราะห์เพ่ือตรวจจบัปัญหาปริมาณในการส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาวตัถุดิบคงคลงัไม่เคล่ือนไหวท า
ให้พ้ืนท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ มีการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกบัรายงานการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบและมีการอบรม
พนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจในระบบท่ีใชท้  างานและความรู้เก่ียวกบัการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีส่งผลให้เกิด 
Human Error ในกระบวนการท างาน ซ่ึงสามารถลดจ านวนวตัถุดิบคงคลังไม่เคล่ือนไหวได้ 35 รายการโดย
สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บใน Storage คิดเป็นร้อยละ 44.30 และสามารถลดทุนท่ีส่ังซ้ือวตัถุดิบเขา้มาเพ่ิมได้
จากจ านวนคร้ังในการส่ังซ้ือท่ีลดลงส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการส่ังซ้ือวตัถุดิบลดลงตามไปดว้ย 
 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

บริษทักรณีศึกษา ประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมส าหรับรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้
และอุกกรณ์ตกแต่งรถ ในปัจจุบนับริษทัมีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้นเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึ้น ท าให้
บริษทัตอ้งเพ่ิมการผลิตมากขึ้นตามไปดว้ยและเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้มีวตัถุดิบเพ่ิมขึ้นมาก
กว่าเดิมซ่ึงมีทั้งวตัถุดิบท่ีเป็นโมเดลเก่ากบัโมเดลใหม่รวมถึงวตัถุดิบท่ีเก็บไวน้านไม่มีความตอ้งการใชซ่ึ้งอาจเป็น
เพราะวตัถุดิบตกรุ่น ลา้สมยั เส่ือมสภาพ ถูกจดัเก็บมานานแต่สถานท่ีจดัเก็บ (Storage) ยงัเท่าเดิมส่งผลให้เกิด
ปัญหาการมีพ้ืนท่ีการจดัเก็บไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บวตัถุดิบจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะหาแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ี
จดัเก็บภายใน Store ให้เพียงพอเพ่ือลดความเสียหายของวตัถุดิบจากปัจจยัภายนอก ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาสาเหตุของปัญหาสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหว (Dead Stock) ภายในพ้ืนท่ีจดัเก็บของแผนก Store เพื่อเสนอ
แนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

จากงานวิจยักรณีศึกษา การศึกษาแนวทางการจดัการสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บใน
แผนก Storeของบริษทักรณีศึกษา ผูวิ้จยัไดน้ าเอางานวิจยัมาเป็นแบบอย่างอา้งอิงในการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบคงคลงั  
ไม่เคล่ือนไหว (Dead Stock)และแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) ซ่ึงประกอบไปดว้ยงานวิจยัดงัต่อไปน้ี  

แจ่มจิต ศรีวงศ ์(2558) ไดศึ้กษาการจดัซ้ือจดัหาวสัดุดว้ยการจดัแบ่งกลุ่มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด 
ตน้ทุน โดยใชแ้ผนผงักา้งปลาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและคน้หาแนวทางแกไ้ขและไดน้ าทฤษฎี ABC Analysis ในการ
การจดัซ้ือจดัหาวสัดุของแต่ละกลุ่มให้สามารถบริหารงานการจดัซ้ือจดัหาวสินคา้ในแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจนซ่ึง 
สามารถลดระยะเวลาในการเปิดใบส่ังซ้ือได ้83.29 ชัว่โมงและท าให้ตน้ทุนการส่ังซ้ือลดลงถึง 1,580,792.92 บาท  

จิราภรณ์ เง่าพิทกัษก์ุล (2559) ไดศึ้กษาปัญหาท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัปัญหาสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหว เพื่อ  
ศึกษาตน้ทุนของสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ า รุงรักษาอุปกรณ์ พร้อมน าเสนอแนว 
ทางแกไ้ขโดยแบ่งรายการสินคา้คงคลงัดว้ย ABC Classification ตามมูลค่าของสินคา้และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ 
ปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดขึ้นดว้ยเทคนิคแผนผงักา้งปลา ซ่ึงมีรายการอุปกรณ์สินคา้ไม่เคล่ือนไหวจ านวนทั้งหมด 37 
รายการ คิดเป็นมูลค่า 421,401 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.40% และวิเคราะห์ปัญหาดว้ยผงักา้งปลา ปัจจยัท่ีท าให้เกิด 
ปัญหาคือ กระบวนการ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อะไหล่และพนกังาน แนวทางแกไ้ขโดยน าหลกัการบริหารขอ้มูลและ 
น าขอ้มูลไปตรวจจบัปัญหาสินคา้รายการท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว มีการอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจใน  
หลกัการบริหารสินคา้คงคลงัและอุปกรณ์และการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ 
ท างานมากขึ้น 

ไอรดา จิตรงค ์(2561) ไดจ้ดัท ารายงานความเคล่ือนไหวของรายการสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลด
จ านวนของสินคา้คงคลงัท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวท่ีท าให้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บเป็นจ านวนมากพร้อมเสนอแนว 
ทางแกไ้ขในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั โดยจดัท ารายงานรายการสินคา้คงคลงัท่ีไม่เคล่ือนไหวและแบ่ง  
รายการสินคา้ดว้ย ABC Analysis ตามอายุของสินคา้คงคลงั ผลการศึกษาพบว่าบริษทัแห่งน้ีมีรายการสินคา้ท่ีไม่ 
เคล่ือนไหวจ านวน 476 รายการคิดเป็นร้อยละ29.47% ของจ านวนสินคา้ทั้งหมด สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ 
สินคา้ได ้23.4 พาเลท โดยหลงัจากการท าลายยงัช่วยสร้างรายไดจ้ากการขายเศษให้กับสินคา้กลุ่มน้ีคิดเป็นเงิน 
20,705.50 บาท 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษาหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของสินคา้วสัดุคงคลงัท่ีไม่เคล่ือนไหวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บภายใน
แผนก Store บริษทักรณีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยไดน้ าเอาแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหา
สาเหตุท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวและใชห้ลกัการจดัการสินคา้คงคลงัแบ่งรายการชนิดของวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเป็นสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวดว้ยทฤษฎีการจดัการสินคา้คงคลงั ABC Analysis มาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัแบ่งประเภทสินคา้ โดยเลือกวิธีการจดัเรียงตามปริมาณและความถ่ีในการเบิกใชว้ตัถุดิบเพื่อหาจ านวนรายการ 
ปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่เคล่ือนไหวและน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยรวบรวมขอ้มูลสินคา้คง
คลังท่ีไม่เคล่ือนไหวจากระบบ JD Edwards  Distrib และMicrosoft Excel ท่ีใช้ภายในบริษัทและเจ้าหน้าท่ี



พนักงานในแผนก Store ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงจ านวนปริมาณและปัญหาของวสัดุสินคา้คงคลงัไม่
เคล่ือนไหว เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บวตัถุดิบภายในแผนก Store ของบริษัทกรณีศึกษาโดยผูวิ้จัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาความเป็นมาของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษา 
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. วิเคราะหข์อ้มูล 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1 การรวบรวมข้อมลู 
 โดยในการท าวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือก Location ในการวิจยัเป็นพ้ืนท่ี Store Shelf S4 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้
ส าหรับจดัเก็บ Materials ท่ีใชใ้นแผนก Steel เป็นส่วนมากเน่ืองจากพ้ืนท่ีใน Shelf  S4/L1 - L4 ซ่ึงวตัถุดิบมีขนาด
ใหญ่และบางชนิดมีปริมาณมากจึงใช้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บเยอะ โดยผูวิ้จยัไดร้วบรวมจ านวนรายการ ความถ่ีและ
ปริมาณในการเบิกใช้ Materials ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกนัยายน 2564 เป็นเวลา 3 เดือน เน่ืองจากมี
ระยะเวลาท าการวิจยัท่ีจ ากดัและบริษทักรณีศึกษาไม่มีการเก็บขอ้มูลความถ่ีและปริมาณในการเบิกใชว้ตัถุดิบท า
ให้ไม่สามารถหาขอ้มูลยอ้นหลงัไดภ้ายในระยะเวลาในการฝึกสหกิจศึกษา จากข้อมูลสินคา้คงคลัง Shelf  S4 
ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารจดัการสินคา้คงคลงัแบ่งรายการสินคา้ในแผนก Store ดว้ย ABC Analysis โดยพิจารณาจากปริมาณ
และความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบแต่ละรายการ ซ่ึงใชเ้กณฑ์ความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบและเกณฑ์ปริมาณในการเบิก
วตัถุดิบแต่ละรายการมารวมกนัเพื่อเปรียบเทียบและใชแ้บ่งกลุ่มวตัถุดิบในแต่ละรายการดงัตารางท่ี 1 ท่ีแสดงการ
แบ่งกลุ่ม ABC Analysis ตามความส าคญัของปริมาณและความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบและมีรายละเอียดการแบ่งกลุ่ม
ตามเกณฑด์งัน้ี 

สินคา้คงคลงักลุ่ม A มีจ านวนรายการ Materials น้อยแต่มีความถ่ีและปริมาณในการเบิกวตัถุดิบแต่ละ
รายการสูง (70-80 % ของความถ่ี/ปริมาณในการเบิกวตัถุดิบ) 

สินคา้คงคลงักลุ่ม B มีจ านวนรายการ Materials ปานกลางแต่มีความถ่ีและปริมาณในการเบิกวตัถุดิบแต่
ละรายการปานกลาง (15-20 % ของความถ่ี/ปริมาณในการเบิกวตัถุดิบ) 

สินคา้คงคลงักลุ่ม C มีจ านวนรายการ Materials มากแต่มีความถ่ีและปริมาณในการเบิกวตัถุดิบแต่ละ
รายการนอ้ย (5-10 % ของความถ่ี/ปริมาณในการเบิกวตัถุดิบ) 

สินคา้คงคลงักลุ่ม D มีจ านวนรายการ Materials มากท่ีสุดแต่ไม่มีความถ่ีและปริมาณในการเบิกวตัถุดิบ
(0 % ของความถ่ี/ปริมาณในการเบิกวตัถุดิบ) 
 
 



ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่ม ABC Analysis ตามความส าคญัของปริมาณและความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบ 

4.2 การวิเคราะห์ปัญหา 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ปัญหากา้งปลา พบว่าสาเหตุหลกัของปัญหาประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัแสดง 
ในภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 

จากภาพท่ี 1 ผูวิ้จยัพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งดว่น 
โดยใชเ้กณ์ปริมาณและความถ่ีในการเบิกใชว้ตัถุดิบ หากไม่แกไ้ขเร่ืองน้ีอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
อื่นๆ เช่น Production Line ไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากตอ้งรอวตัถุดิบท่ีท าการส่ังซ้ือเขา้มาใหม่แทนวตัถุดิบ
ท่ีไดรั้บความเสียหายจากปัจจยัภายนอกหรือส่ังเขา้มาผิดรุ่นไม่สามารถน ามาใช้งานไดเ้พ่ือแกปั้ญหาให้ตรงจุด
สามารถหาสาเหตุของปัญหาได ้3 สาเหตุดงัน้ี 

1. ไม่มีการน าขอ้มูลจากหนา้งานจริงไปวิเคราะห์เพ่ือตรวจจบัปัญหาปริมาณในการส่ังซ้ือวตัถุดิบ
ส่งผลให้เกิดปัญหาวตัถุดิบคงคลงัไม่เคล่ือนไหวท าให้พ้ืนท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ                      

2. ไม่มีการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกบัรายงานการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 

กลุ่ม จ านวนรายการ ปริมาณในการเบิก 3 เดือน (คร้ัง) ความถี่ในการเบกิ 3 เดือน (EA) 

AW  5 129,225 237 
BW 7 18,394 206 
BY 1 10,000 2 
CW 4 4,567 79 
CX 15 2,765 107 
CY 10 507 30 
DY 2 8 2 
DZ 35 0 0 

รวมทั้งหมด 79 165,466 663 



3. พนกังานไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบต่างๆและความรู้เก่ียวกบัการจดัการวตัถุดิบ
คงคลงัท่ีส่งผลให้เกิด Human Error ในกระบวนการท างาน 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
1. การใช ้ABC Analysis มาจดัแบ่งรายการวตัถุดิบคงคลงัเพื่อดูว่าวตัถุดิบกลุ่มใดควรได ้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษและค านวณ หาปริมาณการส่ังซ้ืออย่างประหยดั EOQเพ่ือหาจ านวนการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมไม่เกิดตน้ทุน
จมและหากมีขอ้มูลสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวอาจท าการก าจดัหรือขายเศษเหล็กเพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัองค์กร
และเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บโดยท าการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเสนอต่อผูมี้อ  านาจในการพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาน้ี 

2. ควรมีการจดัท าบนัทึกขอ้มูลการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบแบบ Realtime โดยการท าไฟลบ์นัทึกขอ้มูล
ลงใน Excel ท่ีตอ้งมีการอพัเดทตลอดเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการน าไปพิจารณา
ในการส่ังซ้ือวตัถุดิบเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหนา้งานจริง 

3. ควรมีการฝึกอบรมความรู้ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ ระบบท่ีใช้ในการท างานและวตัถุดิบ
ให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแจง้รายละเอียดจุดสังเกตความแตกต่างของ Materials แต่ละตวัลงในเอกสารใน
การอบรมและสร้างทกัษะในการท างานให้พนกังานและอบรมระบบ Distrib ท่ีใชใ้นการะบวนการท างานเพื่อลด 
Human Error ควรมีการจดัอบรมฟ้ืนฟู (Refresh Training) ให้กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยทุกๆ 2 ปี หรือบ่อย
ถา้จ าเป็นทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความส าคญัของกระบวนการนั้นๆและดุลยพินิจของหวัหนา้แผนกๆนั้นๆ 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 จากการวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวทางการจดัการวตัถุดิบคงคลงัไม่เคล่ือนไหวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
จัดเก็บในแผนก Store ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหวภายในพ้ืนท่ี
จดัเก็บของแผนก Store และเสนอแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ของแผนก Store พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการให้เหมาะสม โดยใชห้ลกัการ จดัการสินคา้คงคลงัแบ่งรายการ
สินคา้ดว้ย ABC Analysis ในการจดัแบ่งความส าคญัตามปริมาณและความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบซ่ึงท าการรวบรวม
ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกนัยายน 2564 มาท าการวิเคราะห์ในระยะเวลา 3 เดือน เน่ืองจากมีระยะ
ในการท าวิจยัท่ีจ ากดัท าให้ไม่สามารถหาขอ้มูลยอ้นหลงัไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือก Location 
ในการวิจยัเป็นพ้ืนท่ีใน Shelf S4 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้จดัเก็บ Materials ท่ีใช้ในแผนก Steel เป็นส่วนมากเน่ืองจาก
พ้ืนท่ีใน Shelf S4 วตัถุดิบมีขนาดใหญ่และบางชนิดมีปริมาณมากจึงใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บเยอะ โดย Shelf S4  มี
จ านวนรายการวตัถุดิบทั้งหมด 79 รายการ มีปริมาณในการเบิกวตัถุดิบ 165,466 EA และมีความถ่ีในการเบิก
วตัถุดิบ 663 คร้ัง โดยใชเ้กณฑป์ริมาณและความถ่ีในการเบิกวตัถุดิบมา พบว่ามีจ านวนรายการวตัถุดิบคงคลงัท่ีไม่
เคล่ือนไหว 35 รายการ  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผงักา้งปลาปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาคือ กระบวนการ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์  
อะไหล่ และพนกังาน แนวทางแกไ้ขโดยพิจารณาจากปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดก่อนโดยการน าขอ้มูลจากหนา้งานจริง
ไปวิเคราะห์เพ่ือตรวจจบัปัญหาปริมาณในการส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาวตัถุดิบคงคลงัไม่เคล่ือนไหวท า



ให้พ้ืนท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ มีการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกบัรายงานการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบและมีการอบรม
พนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจในระบบท่ีใชท้  างานและความรู้เก่ียวกบัการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีส่งผลให้เกิด 
Human Error ในกระบวนการท างาน ซ่ึงสามารถลดจ านวนวตัถุดิบคงคลังไม่เคล่ือนไหวได้ 35 รายการโดย
สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บใน Storage คิดเป็นร้อยละ 44.30 และสามารถลดทุนท่ีส่ังซ้ือวตัถุดิบเขา้มาเพ่ิมได้
จากจ านวนคร้ังในการส่ังซ้ือท่ีลดลงส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการส่ังซ้ือวตัถุดิบลดลงตามไปดว้ย 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานสหกิจเล่มน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติมาวงศ์อินตา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการด าเนินงานวิจัยท่ีถูกต้องตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ อย่างละเอียดถ่ีถว้นดว้ยความเอาใจใส่ดีเสมอมา ผูวิ้จยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้
ณ โอกาสน้ี  

        ผูวิ้จัยขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากัด แผนก Store ท่ีให้ความรู้ดา้น
กระบวนการท างานของแผนกและความรู้ดา้นเอกสารในกระบวนการท างานรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะน า
แนวทางแกไ้ขจ้ากประสบการณ์ในการท างานน ามาสู่รายงานสหกิจฉบบัน้ี  
 ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์และ
ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีคณะโลจิสติกส์ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือและประสานงานดว้ยดีตลอดมา  
 สุดท้ายน้ี ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้ความสนับสนุนและเป็นก าลังใจใน
การศึกษาคร้ังน้ีอีกทั้งยงัสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุก ๆ ดา้นท่ีท าให้ผูวิ้จยัเป็นผูมี้การศึกษา ผูวิ้จยัหวงัว่า
บทความน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดประการใด ขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
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