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แบบเสนอข้อมูลส ำหรบักำรคดัเลือกและตดัสินรำงวลัสหกิจศึกษำดีเด่น  
ระดบัมหำวิทยำลยัทกัษิณ  ปีกำรศึกษำ  256๔ 

 
โครงงำนด้ำนสังคมศำสตร ์มนุษยศำสตร ์และกำรจดักำร 
   

• อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทัง้
ลกัษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพีเ่ลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
 
วันแรก29/11/63 : พ่ีเลี้ยงได้สอนให้ทำความรู้จักคลังสินค้า เดินสำรวจคลัง ว่าสินค้าประเภทไหนวางล็อคไหน รู้จัก
ชื่อของสินค้าแต่ละตัว เพราะแต่ละบริษัทมีหลายประเภทต้องใช้ความคุ้นเคยกับสินค้าและความจำ  
ต้ังแต่วันที่ 30/11/63 เป็นต้นเริ่มลงมือทำงาน ตามกระบวนการ ช่วงเช้าจะเป็นการนำสินค้าเข้า ตรวจนับตรวจเช็ค
ให้ตรงกับยอดที่มีการสั่งซื้อไปทุกครั้ง ช่วงบ่าย เช็คเกอร์บิลจัดสินค้าที่พนักงานจัดบิลได้จัดออกมาวางเป็นพาเลท 
โดยต้องมีการนับเพ่ือป้องกันความผิดพลาดก่อนนำขึ้นรถขนส่งก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งโหลดเดอร์ที่ต้องนับสินค้าตาม
ขั้นตอนคลัง ระหว่างวันก็มีการนับสต็อคของสินค้า นับสัปดาห์ 1-2 ครั้งเพ่ือเช็คสินค้าคงเหลือ / ตรวจนับของเสีย 
สินค้าหมดอายุ สินค้าที่มีการทำคืน หรือสินค้าชำรุดต่างๆ / คีย์สินค้าเข้า เข้าระบบ / ทำใบรับคืนสินค้า  

สรุปลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
- เช็คเกอร์บิลจัดสินค้า (ทวนออเดอร์เพ่ือความถูกต้องและไม่ให้เกิดความผิดพลาด) 
- จัดเก็บบิลที่โหลดสินค้าขึ้นรถแล้ว (เมื่อสินค้าขึ้นรถแล้วเก็บบิลเพ่ือเช็คว่าออเดอร์น้ีได้อยู่ขั้นตอนนำส่งแล้ว) 
- รับสินค้าเข้า พร้อมติดหมายเลขรหัสสินค้าและวันหมดอายุของสินค้า (โฟล์คลิฟนำสินค้าเข้าคลัง/นับจำนวน) 
- นับ Stok สินค้าและทวนยอดให้ตรงกับในระบบฐานข้อมูล (นับสต็อคทุกสปัดาห์เพ่ือเช็คว่าสินค้ายังคงเหลือเท่าไร/ให้ตรงกับ
ในระบบ และทำการสั่งซื้อเพ่ิมหากสินค้าหมดสต็อค ) 
- ปริ้นส์ QR และทำการสแกนก่อนนำส่ง สำหรับขนส่งโกรเซอรี่ออนไลน์พร้อมติดที่ลังสินค้า (เข้าปริ้นส์ในระบบฐานข้อมูลที่มี
การออเดอร์มา กำหนดจำนวนและทำการสแกนก่อนติดที่ตัวสินค้าเพ่ือกันความผิดพลาดและทวนออเดอร์อีกครั้งให้ตรงกับ 
QR ในระบบซึ่งจะมีตัวเลขกำหนดเช่น 001 002 003    
*ในส่วนน้ีสิ่งที่ เสนอเพ่ิมเติมคือ เมื่อมีการสแกนแล้วควรมีการเขียนแจ้งหรือทำเครื่องหมายให้บ่งบอกว่า QR น้ีได้ผ่านการ
สแกนมาแล้ว พร้อมติด ถ้าหากไม่มีอะไรบ่งชึ้จะทำให้สับสนว่า สแกนเข้าระบบแล้วหรือไม่ เกิดความล่าช้า ต่อนายหัวรถที่มา
รบัสินค้าและโหลดเดอร์ที่จะต้องนับสินค้าขึ้นรถทุกครั้ง 

ระยะเวลา 08.30-17.30 วันจันทร์-วันเสาร์ 
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อธบิายวธิกีารท าโครงงาน  บทคดัย่อ  การด าเนินงาน  ระเบยีบแบบแผน และการประยุกต์ใช้
วชิาความรู้/ทกัษะตามที่ได้เรยีนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

บทคัดย่อ  

           การศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานในคลังสินค้า ประเภท ไวตามิลค์ กรณีศึกษา คลังสินค้าของ 

บริษัท ก. ชัยแสง เทรดด้ิง จำกัด มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และลดความผิดพลาดในการจัด

สินค้าของพนักงาน 2. เพ่ือลดการผิดพลาดในการสุ่มนับ Stock ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลทั่วไปขององค์กร กระบวนการ

ทำงานตามขั้นตอนต่างๆ พบว่า คลังสนิค้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งการจัดวางสินค้าที่ชัดเจน ไม่มปี้ายระบุ ตำแหน่งการจัดวาง

สินค้าที่ชัดเจน ไม่มีการทำป้ายในการแบ่งตำแหน่งในการจัดเก็บ ทำให้เกิดการค้นหาสินค้าเป็นเวลานาน และบางครั้งมีการ

หยิบสินค้าผิดตัวไม่มีการจัดการที่เป็นระเบียบ ผู้ศึกษาจึงได้ทำการหาแนวทางในการแก้ไข พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอให้กับ

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า และ Adminประจำคลังสินค้า ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สามารถนำแนวทางไปใช้ใน

การแก้ไขปัญหาการค้นหาสินค้าเป็นเวลานานและความผิดพลาดในการนับ Stock  

ขอบเขตด้านเนื้อหา : 1. ศึกษากระบวนการทำงานของคลังสินค้า 

                          2. ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้า ต้ังแต่การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้าเข้า การจัดเก็บ สินค้า การ

ตรวจนับสินค้า การขนยา้ยสินค้า และการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

                           3.ศึกษาวิธีการทำงานและขั้นตอนในการทำงานของพนักงาน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา : 4 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 29 พฤศจิกายน พศ. 2564 – 18 มีนาคม พศ. 2565 ) 

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน - แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)   - HOW HOW CHAT  

รายละเอียดโครงงาน : แผนกคลังสินค้า ก.ชัยแสง ประสบปัญหาด้านการทำงานดังน้ี 

1.ปญัหาในการค้นหาสินค้าเป็นเวลานาน และบางครั้งมีการหยิบสินค้าผิดตัว เน่ืองจากสินค้าชนิดเดียวกันถูกวางไว้หลาย

ตําแหน่งรวมกัน ไม่มีการจัดการที่เป็นระเบียบและไม่มีป้ายแสดงชื่อสินค้าที่ชัดเจน 

2.ปญัหาความผิดพลาดในการสุ่มนับ Stock จํานวนที่ได้ไม่ตรงกับยอดในระบบ จึงมีผลกระทบต่อ Stock สินค้าทั้งหมด 

เน่ืองจากตัวสินค้ามีความเหมือนกัน แตกต่างกันที่ปริมาณและรหัสข้างลังเท่าน้ัน และไม่มีป้ายแสดงชื่อสินค้าที่ชัดเจน จึงความ

ผิดพลาดการจ่ายสินค้าสลับตัว 

ภาพตัวอย่าง : สินค้าวางไว้รวมกัน / Stockไม่ตรงกับยอดในระบบ 
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ผู้ศึกษาได้จัดทำป้ายแสดง ช่ือ รหัส  ขนาดและปริมาณของสินค้า จัดหมวดหมู่ของสินค้าให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งข้ึน 

    
2.ข้ันตอนการดำเนินโครงงาน  

แผนการดำเนินงาน เดือนที่ 1 

ธันวาคม 

เดือนที่ 2 

มกราคม 

เดือนที่ 3 

กุมภาพันธ์ 

เดือนที่ 4 

มีนาคม 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ค้นหาปัญหาและคัดเลือกหัวข้อ                 

2 สำรวจสภาพปจัจุบันและกำหนดเป้าหมาย นำหัวข้อเสนอพ่ี

เลี้ยงและสอบถามข้อมูล จากหวัหน้าผู้จัดการคลังสินค้า 

(อธิบายกระบวนการทำงานให้ทราบ) 

                

3 วิเคราะห์สาเหตุ / ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับคลังสินค้าและ

ตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า  
                

4 กำหนดเป้าหมาย /วางแผนปฏิบัติ                 

5 เก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการแก้ไขปญัหา                 

6 ตรวจสอบผลและประเมินผลการแก้ไข                 

7 การจัดทำมาตรฐาน                 

8 การติดตามผลและสรุปผล                 

9 น าเสนอผลการด าเนนิงาน และจัดท ารูปเล่มโครงงาน                 

 
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา : ระบบคลังสินค้า เป็นสถานที่ส าหรับเก็บสินค้าจ านวนมาก ซ่ึงเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการLogistics เป็นส่วนส าคัญ

มากต่อธุรกิจขององค์กร เป็นจุดพักสินค้า จัดเก็บสินค้า และกระจายการจัดส่งสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การบริหารคลังสินค้าที่ดีจะช่วยให้ประหยดัเวลาและ

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่งผลให้ต้นทุนต ่าลงและมีก าไรเพิ่มมากข้ึน เพราะมีการจัดเก็บสินค้าที่ถูกต้อง พอเหมาะกับความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนยา้ย

สินค้ารวดเร็วและสะดวกในการรับ – ส่งสินค้าตามหลักการของ FIFOเพื่อให้เกิดการทางานเป็นระบบ ควบคุมการหยิบสินค้า ป้องกันสินค้าสูญหายจากการด าเนินงานหากมี

การบริหารคลังสินค้าที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อกิจการ ดังนั้นการท าป้ายก ากับ/แสดงช่ือสินค้าสามารถท าให้กระบวนการมีประสิทธภาพมากข้ึนและรวดเร็วในงาน 
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อธบิายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรอืเป็นงานประจ าที่สามารถ
น าไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชดัเจน อาท ิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
การจัดทำมาตรฐาน 

1.จัดทำป้ายแสดงชื่อ รหัส ขนาดและปริมาณของสินค้าทุกตัว ซ่ึงชื่อของสินค้าจะตรงกับระบบฐานข้อมูล ป้าย

แสดงชื่อสินค้าสามารถเคล่ือนย้ายได้ทันที โดยไม่ตอ้งปร้ินแล้วติดใหม่ 

2.จดัหมวดหมู่ของสินค้าชนิดเดียวกัน ให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกัน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

1. ลดระยะเวลาท่ีพนักงานจัดบิลใช้ในการค้นหาสินค้า คิดเป็น  96% 

2. ลดการผิดพลาดในการสุ่มนับ Stock ประเภท ไวตามิลค์ ได้ 100% 

อภิปรายได้ว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค้นหาสินค้าเป็นเวลานานและหยิบสินค้าสลับตัวนั้นเกิดได้

จากหลายปัจจัย เช่น พนักงานจัดบิลจำตำแหน่งของสินค้าสลับกันจึงเกิดความล่าช้า เนื่องจากไม่มีป้ายแสดง

ชือ่และรหัสของสินค้า , โฟล์คลิฟนำสินค้าเข้าโดยวางผิดท่ี , สินค้ายี่ห้อเดียวกันวางรวมกัน มีซ่ึงปัญหาเหล่านี้ 

ส่งผลกระทบต่อบริษัทอยู่พอสมควร ผู้วิจัยจึงเร่งทำการแก้ไขและปรับปรุงในส่วนของปัญหาท่ีสามารถ 

ปรับปรุงได้คือ การทำป้ายแสดงชื่อสินค้า รหัส รวมถึงขนาดของสินค้าตามระบบฐานข้อมูล หลังจากการ

ปรับปรุงพบวา่สามารถลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าได้เร็วยิ่งข้ึนคิดเป็น 96% และลดความผิดพลาดในการนับ 

stock สินค้าได้100%  

ตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการค้นหาสินค้าและการนับStockก่อนและหลังการปรับปรุง 

เกณฑ์การวัดผล ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง สรุปผล 

ระยะเวลาที่พนักงานจัดบิลใช้ในการค้นหาสินค้า(นาที) 2.16 0.16 ลดลง 2 นาที 

คิดเป็น 96% 

ความผิดพลาดในการสุ่มนับ Stock(ครั้ง) 5 0 ไม่มีความผิดพลาด

เกิดขึ้น 
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ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

1.สร้างความสะดวกต่อพนักงานจัดบิล หรือผู้ดูแลสินค้า ง่ายต่อการสลับป้ายชื่อของสินค้า ให้ตรงกับล็อคของ

สินค้า 

2.ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏบัิติงานของพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ท่ีจะเข้ามาทำงานในอนาคต 

3.ลดเวลาและระยะทางในกระบวนการรับสินค้าและกระบวนการเตรียมจัดส่งสินค้า ก่อนนำไปกระจายตาม

ร้านท่ีอยู่พื้นท่ีสายไกลและร้านค้าย่อยภายในจังหวัดต่าง ๆ 

4.ระบบคลังสินค้าท่ีมีประสิทธภิาพสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็วขึน้ 

 


