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                                                              บทคดัยอ่ 

 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุง  การพฒันาระบบงาน  และการบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ของกิจการอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกข้ึนรูป  มีเป้าหมายเพื่อการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

เช่น  ปัญหาท่ีจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูปไม่เพียงพอ  ใชเ้วลาในการคน้หาเอกสารนาน เกิดการ

ผดิพลาดในระหวา่งการนาํสินคา้ส่งให้ลูกคา้  จาํนวนยอดสต็อกคงเหลือไม่ตรงกบัเอกสารตวัเลขของ

ทางบัญชีคุมพสัดุ  จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพดําเนินงานในปัจจุบันได้พบว่าปัญหาต่างๆ  

ดงักล่าวมีสาเหตุเน่ืองมาจาก  ปริมาณและลกัษณะการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูปใน

คลงัสินคา้ไม่เหมาะสม  ไม่มีระบบการจดัเก็บและการคน้หาเอกสาร  ปัญหาเร่ืองการส่ือสารยงัไม่มี

ความชดัเจนและเป็นขั้นตอนท่ีแน่นอนทาํให้เกิดความสับสน  รวมทั้งลกัษณะของการจดัเก็บวตัถุดิบ

และสินค้าสําเร็จรูปในคลงัสินคา้ยงัไม่มีการกาํหนดตาํแหน่งการจดัเก็บท่ีแน่นอนหรือชัดเจน ซ่ึง

ผูจ้ดัทาํไดน้าํหลกัการ (Heuristics)   มาประยกุตใ์นการแกปั้ญหาทั้งผงัการจดัเก็บและกาํหนดตาํแหน่ง

การจดัเก็บของวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงวธีิการและขั้นตอนการทาํงาน

ของบุคลากรในแผนกให้สอดคลอ้งกบัระบบงานท่ีไดพ้ฒันาข้ึน   ผลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงทาํให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้  ดงัน้ีคือ  อตัราการรับถูกตอ้งเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.53  อตัรา

การจ่ายถูกต้องเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.43   การใช้ระยะทางในการนําออกลดลงร้อยละ 4.18  อตัราส่วน

ความถูกตอ้งในการตรวจนบัสต็อกเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.92  อตัราการไม่เคล่ือนไหวของสินคา้เฉล่ียลดลง

ร้อยละ 7.93  ทาํใหพ้ื้นท่ีใชส้อยของคลงัสินคา้ลดลงร้อยละ 7.49 

 

คาํสาํคญั :  คลงัสินคา้ /  อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก / Heuristics    
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     Abstract  

This Independent Study specifically aims at improving and strengthening warehouse management 

process and procedure for Plastic Molding Industry. A major propose is to rectify currently existing 

problems: - Unavailable storage space for raw material and finished goods, Inefficient document 

filing and locating, Deficient transportation, Inconsistent stock ending balance as compared with 

accounting records, As far as we have been studying and analyzing a current procedures taken in 

place, the following factors as below summarized caused the above-mentioned problems. 

Inventories stocked and movement not matched among raw materials and finished goods. 

Unavailable standard document filing and locating. Inefficient communication flow and procedures 

causing confusion. Warehouse layout and storage location undefined. In this study, the author 

applied “Heuristic Theory”  to re-process the existing process and procedures in order to solve those 

particular problems. Such re-processes are to cope with Warehouse layout and storage location 

problem and Raw materials & finished goods stocking problem. The practices are not limited to the 

improvements of policies & procedures for employees adherence. The adherence would contribute 

to an achievement of a deployment of the policies and procedures. The re-process has resulted in an 

effectiveness and efficiency as identified below. Accurate inventories receiving increased at 2.53%, 

Accurate inventories discharging increased at 1.43%,  Less warehouse increased for 4.18%, 

Accurate stock ending balance increased at 1.92%, Non-movement inventories averagely reduced at 

7.93%,Warehouse utilization increased at 7.49% 
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