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--------------------------------บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอกรณี ศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังร้านขายโทรศัพท์ลคั กี้โมบาย
เพื่อหาแนวทางการวางแผนและควบคุมการสั่งสิ นค้าและการจัดเก็บ ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของธุ รกิจ
พบว่าที่มีการสั่งสิ นค้าแต่ละรายการเกินความต้องการของลูกค้า เนื่ องจากขาดการวางแผนที่ดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ทา
ให้มีสินค้าคงเหลือเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้มีตน้ ทุนจม และสู ญเสี ยโอกาสในการลงทุน โดยผูศ้ ึกษาได้วิเคราะห์หา
อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง (Inventory Turnover) และนามาแบ่งกลุ่มสิ นค้า A B C ตามค่าอัตราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง และสั่งสิ นค้าตามระยะเวลาการรอคอยสิ นค้า ซึ่ งการสั่งสิ นค้าจะให้มีสินค้าสารอง เพื่อ
สามารถรองรับ และพร้อมขายให้ลกู ค้าได้ทนั ที โดยกาหนดจากรายการสิ นค้าที่ขายดีตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่าจานวนสิ นค้าคงคลังประเภทเครื่ องโทรศัพท์ของทั้ง 2 สาขาลดลงจาก 8,830,130 บาท
เป็ น 8,069,130 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.61 และจานวนสิ นค้าคงคลังประเภทอุปกรณ์ของทั้ง 2 สาขา ลดลงจาก 947,490
บาท เป็ น 826,860 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.73
คาสาคัญ: การจัดการสิ นค้าคงคลัง, สิ นค้าคงคลัง

ABSTRACT
This article presents a case study of Lucky Mobile Phone Shop store inventory management optimization
to find a plan and control the order and storage to a level that is suitable for the needs of the business. The study
found that the order for each item exceeds the customer’s demand due to the shop lacks good planning and
efficiency. This causes a large number of inventories resulting in investment sinking and lost investment
opportunities. The researcher analyzed the inventory turnover rate and used the analysis results to divide the
products A, B, C according to the inventory turnover rate. This will help the shop order products based on the lead
time . Ordering products by use the inventory turnover rate will help the shop to have the products ready for sell. It
is determined from the list of best-selling products in order.
The results of the study found that the number of phone stocks in both branches decreased from 8,830,130
baht to 8,069,130 amounts to 8.61% and the number of equipment stocks in both branches decreased from 947,490
baht to 826,860 baht, amounts to 12.73%.
Keywords: Inventory Management, Inventory
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1. บทนา
ในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ธุ รกิจร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์ มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเนื่ องจากมีร้านค้า
แบบมีหน้าร้าน (Offline) และไม่มีหน้าร้าน (Online) ที่ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ธุ รกิจจึงต้องปรับตัว
และพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อให้ดารงอยูแ่ ละสามารถแข่งขันได้ การวางแผนกาหนดแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการสิ นค้าคงคลังซึ่ งมีปัจจัยหลัก ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการที่ดี การสั่งซื้ อ
และการเก็บสิ นค้าในปริ มาณที่ เหมาะสม แต่ดว้ ยความต้องการที่ ไม่แน่ นอนของตลาดและมี สินค้ารุ่ นใหม่ออกสู่ ตลาด
อย่างสม่ าเสมอ ทาให้เป็ นเรื่ องยากต่อการคาดการณ์ระดับสิ นค้าคงคลัง เกิดปั ญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน ด้วยเหตุน้ ี สินค้าคงคลังจึ งเป็ นประเด็นหลักของธุ รกิ จ จากแนวคิดลีน การเก็บสิ นค้าคงคลังที่ มากเกิ นไปเป็ น
รู ปแบบหนึ่งของความสู ญเปล่าที่ตอ้ งขจัดออก เนื่องจากต้องสู ญเสี ยพื้นที่จดั เก็บและต้นทุนในการควบคุม อีกทั้งสิ นค้ายัง
มีความเสื่ อมสภาพต่อความล้าสมัยของสิ นค้า แต่หากปริ มาณสิ นค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าซึ่ งจะส่ งผล
ต่อยอดขายและรายได้จากการขายสิ นค้า ทาให้เสี ยโอกาสและส่ งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว
ดังนั้นการบริ หารสิ นค้าคงคลังจึงเป็ นสิ่ งสาคัญของการวางแผนและควบคุม ปริ มาณสิ นค้าว่าควรมีการเก็บ
ปริ มาณเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมที่สุด จากปั ญหาดังกล่าวผูศ้ ึกษาจะทาการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาของร้านขายโทรศัพท์ลคั กี้โมบาย ซึ่ งเป็ นร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือ รวมถึงการซ่ อมโทรศัพท์มือถือ
ซึ่ งปั จจุบนั มี 2 สาขา ตั้งอยูท่ ี่บิ๊กซี สมุทรปราการ
2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพือ่ หาแนวทางการวางแผนควบคุมการสัง่ สิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. เพื่อวางแผนแนวทางการจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังที่เก็บตามความสาคัญของความต้องการขาย
3. ทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้นาทฤษฎี การจัดการสิ นค้าคงคลังมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ งสิ นค้าคงคลัง มี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อธุ รกิจ เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนมีไว้เพื่อผลิตหรื อจาหน่ ายให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น แต่หากมี
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังจัดเก็บอยูใ่ นปริ มาณมาก จะส่ งผลกระทบต่อต้นทุนการจัดเก็บ และหากจาหน่ายไม่ทนั สิ นค้าก็จะ
เสื่ อมสภาพ ล้าสมัยไม่เป็ นที่ตอ้ งการเกิดเป็ นต้นทุนจมและต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั
องค์กร
3.1 การวิเคราะห์ อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้ าคงคลัง(Inventory Turnover)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง (Inventory Turnover) เป็ นการวัดอัตราส่ วนระหว่างต้นทุนขายกับ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ แสดงถึงจานวนครั้งที่สามารถขายสิ นค้าคงเหลือออกไปได้ในรอบระยะเวลาบัญชี โดยระยะเวลา
ถือครองสิ นค้าคงคลังจะแสดงถึงจานวนรอบที่องค์กรสามารถหมุนเวียนขายสิ นค้าออกไปได้ในแต่ละระยะเวลาหนึ่ ง
รอบ โดยสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง = ต้นทุนสิ นค้าขาย / มูลค่าสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย
สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย
= (สิ นค้าคงเหลือต้นงวด + สิ นค้าคงเหลือปลายงวด) / 2
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3.2 การจัดกลุ่มสิ นค้ าคงคลังแบบ ABC (ABC Analysis)
การจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC ใช้ในการจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังโดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญ จัดลาดับ
ตามยอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรของสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่ หากสิ นค้าใดที่ทายอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรมาก จะจัด
ให้อยูใ่ นหมวดหมู่ A สิ นค้าหมวดหมู่น้ ี จาเป็ นต้องให้ความสาคัญและดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเป็ นสิ นค้าที่ทายอดขาย
หรื อส่ วนแบ่งกาไรมากที่สุด ดังนั้นควรจัดวางสิ นค้าในตาแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและการหยิบสิ นค้ามากที่สุด
ส่ วนสิ นค้าที่มียอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรรองลงมา จะจัดอยูใ่ นหมวดหมู่ B และ C ตามลาดับ ซึ่ งจะพิจารณาจาก
ปริ มาณและมูลค่าของสิ นค้าคงคลังเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง เพื่อลดภาระในการควบคุมดูแลสิ นค้าคงคลังที่มีจานวนมาก
ถ้าหากกิจการไม่มีการแบ่งกลุ่มสิ นค้าจะทาให้เสี ยเวลาในการดูแลสิ นค้าบางรายการที่ไม่จาเป็ น ทั้งนี้ การจัดกลุ่มสิ นค้า
คงคลังแบบ ABC จะช่วยให้เกิดการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งส่ งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บและถือครอง อีกทั้ง
ประหยัดเวลาในการค้นหาและเบิกจ่าย (Magee & Boodman,1974) ได้มีหลักเกณฑ์ในการจาแนกกลุ่มของสิ นค้าคง
คลังตามการจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC
กลุ่ม
ร้ อยละของมูลค่ าสิ นค้ าคงคลัง
ทั้งหมด
A
70 – 80
B
15 – 20
C
5 – 10

ร้ อยละของปริมาณสิ นค้ าคง
คลังทั้งหมด
10 – 20
30 – 40
40 – 50

แนวทางการกาหนดกลยุท ธ์ ธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารร้ านขาย
โทรศัพท์ที่นามาใช้ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน มีแนวคิดในการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีดงั นี้
3.3 การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT มีปัจจัยในการวิเคราะห์ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths) เป็ นปั จจัยภายใน ที่ทาให้ธุรกิจมีความได้เปรี ยบ เช่น ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การมี
ต้นทุนที่นอ้ ยกว่า เป็ นต้น
จุดอ่ อน (Weakness ) เป็ นปั จจัยภายใน ที่แสดงถึงข้อเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งองค์กรและธุ รกิจ เช่น ความสามารถ
ขององค์กร เป็ นต้น
โอกาส (Opportunity) เป็ นปั จจัยภายภายนอก ที่ มีผลกับธุ รกิ จในรู ปแบบการเอื้ อประโยชน์ เช่ น กระแส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร เป็ นต้น
อุปสรรค (Threats ) ผลกระทบในเชิ งลบที่ เกิ ดจากปั จจัยภายนอก ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จไม่ทางตรงก็
ทางอ้อ ม หากไม่ ส ามารถรั บ มื อ กับ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ถึ ง ขั้น ปิ ดกิ จ การได้ เช่ น
สถานการณ์ทางการเมืองที่ตกต่า ความนิยมทางธุรกิจที่ลดลง เป็ นต้น
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ปั จจัยสาคัญทั้งสี่ ขอ้ นี้ เป็ นเครื่ องมื อที่ นามาวิเคราะห์ธุรกิ จ เพื่อให้องค์กรหรื อธุ รกิ จมองเห็ นภาพรวมของ
ธุรกิจตัวเองและนามาคิดวิเคราะห์เพื่อให้มีจุดแข็งเพิ่มขึ้น จุดอ่อนลดลงมองเห็นถึงโอกาสในสถานการณ์ต่างๆได้และ
รู ้เท่าทันต่ออุปสรรคและสามารถเตรี ยมวิธีรับมือได้เป็ นอย่างดี
3.4 การวิเคราะห์ Tows Matrix
เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางกลยุท ธ์ ใช้ส าหรั บ สร้ างกลยุท ธ์ ใหม่ ตามสภาพแวดล้อ มปั จ จุ บ ันขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์ Tows Matrix จะเป็ นการจับคู่ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรที่มาจากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสร้าง
กลยุทธ์ใหม่ข้ ึนมา โดยมีวธิ ี คิดดังนี้
กลยุทธ์ เชิงรุ ก (SO)
เกิดจากการจับคู่ของ จุดแข็ง (Strength) กับ โอกาส (Opportunity)
กลยุทธ์ เชิงแก้ ไข (WO) เกิดจากการจับคู่ของ จุดอ่อน(Weakness) กับ โอกาส (Opportunity)
กลยุทธ์ เชิงรับ (ST)
เกิดจากการจับคู่ของ จุดแข็ง (Strength) กับ อุปสรรค (Threat)
กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน (WT) เกิดจากการจับคู่ของ จุดอ่อน (Weakness) กับ อุปสรรค (Threat)
3.5 การทบทวนวรรณกรรม
วรรณิ ภา ชื่นเพ็ชร (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง การวางผังคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ปด้วยเทคนิ ค ABC ANALYSIS
กรณี ศึกษา บริ ษทั AAA จากัด โดยใช้วิธีหลักการจัดการสิ นค้าคงคลัง ABC ANALYSIS มาแบ่งกลุ่มสิ นค้าได้ดงั นี้
กลุ่ม A คือ สิ นค้ายอดขายดี หรื อเคลื่อนไหวสู ง ให้อยูใ่ กล้ประตูทางออก มีสินค้าจานวน 5 รายการ, กลุ่ม B คือ สิ นค้า
ยอดขายปานกลาง หรื อเคลื่อนไหวปานกลาง ให้อยูถ่ ดั จากกลุ่ม A เข้าไปมีจานวน 4 รายการ และกลุ่ม C คือ สิ นค้า
ยอดขายต่าหรื อเคลื่อนไหวช้า ให้อยู่ถดั จาก B เข้าไป มีจานวน 2 รายการ และนาไปออกแบบ และวางผังโรงงาน
พบว่าเวลาในการเดินหยิบสิ นค้าน้อยลงจากเดิม 9.45 นาที เป็ น 6.41 นาที ลดลงกว่าเดิม 3.04 นาที
นภัสสร สกุลประดิษฐ์ (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง การจัดการสิ นค้าคงคลังในโรงงานผลิต และกระจายสิ นค้า
แช่แข็ง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ABC Analysis นามาวิเคราะห์เลือกพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้าในแต่ละห้อง เพื่อ
เปรี ย บเที ยบกับ การจัดวางแบบเดิ ม ทาให้ส ามารถแบ่ งผลลัพธ์ จ ากการวิเคราะห์ ได้ท้ งั หมด 3 แบบ คื อ แบบที่ 1
แบบเดิม, แบบที่ 2 ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ ABC Analysis และแบบที่ 3 ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ ABC Analysis ร่ วมกับ
ความเหมาะสมจากลักษณะการทางานของพนักงาน ซึ่ งผลจากการเปรี ยบเทียบผลรวมระยะทางที่ใช้ในการเบิก -จ่าย
สิ นค้า กับการจัดวางสิ นค้าแบบเดิมพบว่า ช่วยลดระยะทางในการเบิก-จ่ายสิ นค้าโดยรวมลงได้ แต่ในมุมมองของการ
นาไปใช้งาน การจัดในแบบที่ 3 จะสามารถนาไปใช้งานจริ งได้ดีกว่าแบบที่ 2 เพราะใช้ความเหมาะสมของการทางาน
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และจากการสอบถามพนักงานและผูบ้ ริ หารก็ลงความเห็นให้แบบที่ 3 มากกว่านั้นเอง
กษภัค วณิ ชศิริเดโช (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง การลดต้นทุนกระบวนการไหลของสิ นค้าคงคลังเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการสั่งซื้ อวัตถุดิบ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการไหลของสิ นค้าคงคลัง ตั้งแต่ตน้ น้ าไปยัง
ปลายน้ า รวมถึงลักษณะผลกระทบของปั ญหาที่มีต่อกิจการโดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหาเกี่ยวกับการควบคุม
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังทุกกระบวนการไหลเพื่อพัฒนา และปรับปรุ งระบบการสั่งซื้ อสิ นค้าและระบบการสิ นค้าคงคลัง
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จากการ ศึกษาการปรับปรุ งโครงสร้างขององค์กร การปรับปรุ งกระบวนการไหลของสิ นค้า
คงคลังและการ ใช้ระบบ Excel ในการคานวณหาจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม ซึ่ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ตุลาคม
2557 และเริ่ มทาการปรับปรุ งกระบวนการไหลของสิ นค้าคงคลังและใช้ระบบ Excel ตั้ง แต่เดือน พฤศจิกายน 2557

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 730

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ถึงเดือนเมษายน 2558 โดยได้นาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สิ นค้าคงคลังมาใช้ในการปรับปรุ ง ได้แก่
ระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ระบบการผลิต แบบทัน เวลาพอดี และมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ทาการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานทั้งกระบวนการ ผลที่ได้คือปริ มาณสิ นค้าคงคลังลดลงถึง 58.23% ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งทางเครื่ องบิ น
ลดลงแบบ ต่อเนื่อง 100%
พรรณพิมล วันราชัย (2557) ทาการศึกษาเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา
บริ ษทั สตาร์ ไลท์เซ็ นทรัลเวิลด์ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในเรื่ องของ
พื้นที่ ในการจัดเก็บ และการจัดวางแผนผังใหม่สาหรั บสิ นค้าในคลังสิ นค้าใหม่ โดยใช้ทฤษฎี คลังสิ นค้า และการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC Analysis จากการปรับปรุ งพื้นที่จดั เก็บที่ใหม่มีมากขึ้นจากเดิมอยูท่ ี่ 950 ตารางเมตร ซึ่ ง
สามารถทาการวาง pallet ได้ประมาณ 790-800 pallet ซึ่ งใน 1 pallet สามารถวางสิ นค้าได้ 80 กล่อง ทั้งพื้นที่สามารถ
เก็บสิ นค้าได้ 64,000 กล่อง ส่ วนที่ใหม่อยูท่ ี่ 1,700 ตารางเมตร ซึ่ งสามารถทาการวาง pallet ได้ถึง 1,416 pallet หรื อ
สามารถเก็บสิ นค้าได้ถึง 113,300 กล่อง สิ นค้าอยูเ่ ป็ นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน พื้นที่เพียงพอต่อการทางาน ระยะทางที่
ใกล้มากขึ้นทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
4. ระเบียบวิธีการศึกษา
4.1 ขั้นตอนในการศึกษา
การศึ กษานี้ เป็ นงานเกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง ของร้ านขายโทรศัพท์ลคั กี้
โมบาย บิ๊กซี สมุทรปราการ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาความสาคัญของปัญหาที่มีสินค้าคงคลังปริ มาณมากเกินความต้องการ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและจานวนของสิ นค้าคงคลังทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
3. นาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รวบรวมมา
4. หาแนวทางแก้ไขปั ญหาและเปรี ยบเทียบผลที่ได้ก่อนและหลังทาการปรับปรุ ง
5. สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. การวิเคราะห์หาอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง (Inventory Turnover) เพื่อรู ้วา่ สิ นค้าแต่ละรายการ มี
อัตราการหมุนเวียนเป็ นอย่างไร
2. การวิเคราะห์การจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC (ABC Analysis) โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญของ
สิ นค้า
3. วิเคราะห์หากลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT และนาผลที่ได้มาหาความสัมพันธ์โดยใช้ TOWS
Matrix เพื่อกาหนดกลยุทธ์
4.3 วิเคราะห์ ปัญหา และสาเหตุ ด้ วยแผนผังก้างปลา
จากข้อมูลการดาเนิ นกิจการของร้านโทรศัพท์สาขาที่ 1 และสาขาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – เมษายน
2563 แสดงดังตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ข้อมูลจานวนสิ นค้า ยอดขาย และสิ นค้าคงคลัง ของสาขาที่ 1
เดือนม.ค. 63 - เม.ย. 63(สาขาที่ 1)
เครื่ อง

มูลค่ า

จำนวน Stocks(บำท)
รวมที่ขำยได้(บำท)
สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

อุปกรณ์

มูลค่ า

4,413,850.00 จำนวน Stocks(บำท)
3,979,380.00 รวมที่ขำยได้(บำท)
434,470.00 สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

468,760.00
398,910.00
69,850.00

ตารางที่ 3 ข้อมูลจานวนสิ นค้า ยอดขาย และสิ นค้าคงคลัง ของสาขาที่ 2
เดือนม.ค. 63 - เม.ย. 63(สาขาที่ 2)
เครื่ อง

มูลค่ า

จำนวน Stocks(บำท)
รวมที่ขำยได้(บำท)
สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

อุปกรณ์

มูลค่ า

4,416,280.00 จำนวน Stocks(บำท)
3,810,660.00 รวมที่ขำยได้(บำท)
605,620.00 สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

478,730.00
406,450.00
72,280.00

พบว่า ปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าของทั้ง 2 สาขา มีการสั่งซื้ อที่มากเกินความต้องการ ทาให้มีสินค้าคงคลังค้าง
เป็ นจานวนมาก ส่ งผลทาให้เกิดต้นทุนจมกับสิ นค้าคงคลังในแต่ละเดือน ซึ่ งเสี ยโอกาสการลงทุนในกิจกรรมอื่น เพื่อ
สร้างกาไรและทาให้ร้านขาดสภาพคล่องในการดาเนิ นกิจการ จึงได้ทาการวิเคราะห์ดว้ ยแผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา และนามาหาแนวทางการปรับปรุ งและแก้ไข แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยแผนผังก้างปลา
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5. ผลการศึกษา
5.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 1 หาอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง รวม 4 เดือน ของรายการสิ นค้าคงคลังเครื่ องโทรศัพท์
และอุปกรณ์ ของร้ านที่ 1 และร้ านที่ 2 โดยมี เครื่ องโทรศัพท์ 25 รายการ และมี อุปกรณ์ 32 รายการ ตัวอย่าง เช่ น
โทรศัพท์ Samsung A01 มีตน้ ทุนขาย 120,950 บาท และสิ นค้าคงคลังเฉลี่ยเท่ากับ 20,650 บาท การคานวณ อัตราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง = ต้นทุนขาย / สิ นค้าคงคลังเฉลี่ย ดังนั้นแทนค่า 120,950 / 20,650 จะได้ค่า อัตราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังเท่ากับ 5.86 โดยแสดงตัวอย่างเครื่ องโทรศัพท์ 5 รายการของสาขาที่ 1 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการคานวณอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง เครื่ องโทรศัพท์ 5 รายการ ของสาขาที่ 1
ลาดับ

รุ่ นโทรศัพท์

เดือน ม.ค. 63 - เม.ย. 63(รวมทั้ง 4 เดือน)
ต้ นทุนขาย
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
Inventory turnover
(บาท)
(บาท)

1

samsung A01

120,950.00

20,650.00

5.86

2

samsung A10s

213,000.00

31,950.00

6.67

3

samsung A20s

315,950.00

26,700.00

11.83

4

samsung A30s

272,600.00

29,000.00

9.40

5

sansung A50

32,940.00

21,960.00

1.50

ขั้นตอนที่ 2 จัดกลุ่ม A B C สิ นค้าแต่ละรายการของเครื่ องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ของสาขาที่ 1 และสาขาที่ 2
โดยกาหนดกลุ่ม A B C ตามค่า อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง ดังนี้
ตารางที่ 5 กาหนดค่าอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังเพื่อจัดกลุ่มสิ นค้า ของทั้ง 2 สาขา

สิ นค้ า

สาขาที่ 1
แบ่ งกลุ่ ม

โทรศัพท์

A = 10 - 15
B=5-9
C=1-4

อุปกรณ์

A = 8 - 12
B=4-7
C=1-3

สิ นค้ า

สาขาที่ 2
แบ่ งกลุ่ ม

โทรศัพท์

A = 13 - 20
B = 6 - 12
C=1-5

อุปกรณ์

A = 11 - 13
B = 8 - 10
C=1-7

โดยแสดงตัวอย่างการจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC ตามค่า อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง ของ
เครื่ องโทรศัพท์ ของสาขาที่ 1 ซึ่ งยกตัวอย่างกลุ่มละ 2 รายการดังตารางที่ 6
ขั้นตอนที่ 3 สั่งสิ นค้าเครื่ องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ตามระยะเวลานา(Lead Time) โดยระยะเวลานาของการ
สั่งสิ นค้าเท่ากับ 1 วัน และสั่งสิ นค้าให้มีสินค้าคงเหลือเป็ นสิ นค้าสารอง เพื่อสามารถรองรับ และพร้อมขายให้ลูกค้าได้
ทันที โดยกาหนดจากรายการสิ นค้าที่ขายดีตามลาดับ จากการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC ได้สินค้า กลุ่ม A ต้องมีสินค้า
คงคลัง 3 หน่วย กลุ่ม B ต้องมีสินค้าคงคลัง 2 หน่วย และกลุ่ม C ต้องมีสินค้าคงคลัง 1 หน่วย ซึ่ งวิธีการสารองสิ นค้า
มาจากประสบการณ์การขายของผูศ้ ึกษามากกว่า 10 ปี จึงสามารถกาหนดสิ นค้าให้มีสินค้าสารองตามวิธีดงั กล่าวได้
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างการจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC เครื่ องโทรศัพท์
เครื่องโทรศัพท์
รุ่นโทรศัพท์
Grand U2
ปุ่ มกด
oppo A3s
samsung A5 2020
samsung A7
huawei

ต้นทุนขาย สิ นค้าคงเหลื อเฉลี่ ย Inventory
(บาท)
(บาท)
turnover
116,100.00
7,740.00
15.00
47,040.00
3,430.00
13.71
289,110.00
35,615.00
8.12
243,000.00
36,000.00
6.75
57,070.00
15,365.00
3.71
14,000.00
14,000.00
1.00

แบ่ งกลุ่ ม

A = 10 - 15
B=5-9
C=1-4

ขั้นตอนที่ 4 แนวทางแก้ปัญหาปั ญหาการจัดเก็บสิ นค้าไม่เป็ นระเบี ยบ เพราะสิ นค้ามีปริ มาณมากทาให้หา
สิ นค้าไม่พบ ผูศ้ ึกษาจึงแก้ปัญหาตามการวิเคราะห์ ABC เป็ น 3 กรณี ดังนี้
4.1 แบ่งหมวดหมู่ของสิ นค้า เพื่อให้ทราบรู ปแบบการจัดวางที่เหมาะสมกับสิ นค้าทั้งหมดของทั้งสองร้านค้า
โดยดูจากรายการสิ นค้าที่มีการหมุนเวียนจากการแบ่งกลุ่มแบบ ABC ยกตัวอย่างสิ นค้ากลุ่ม A ที่มีอตั ราการหมุนเวียน
ออกมากที่สุด ของร้านที่ 1 มีเครื่ องโทรศัพท์ 6 รายการ คือ Grand U2 และรุ่ นปุ่ มกด และSamsung A20s และTimi t29
และVivo Y11 และSamsung J4plus และมีอุปกรณ์ 5 รายการ คือ Wireless Speaker 03 และData Cable 3.1A Micro
และDATA Cable 3.1A IOS และData Cable 2.4A Type C และ Wireless Speaker 01
ร้านที่ 2 มีเครื่ องโทรศัพท์ 2 รายการ คือ Samsung A10s และ Samsung J4Plus และมีอุปกรณ์ 3 รายการ คือ
Powerbank 15000 mah และWireless Airpod และWireless Speaker จะเห็นได้วา่ สิ นค้าแต่ละชนิ ดของทั้ง 2 ร้าน มี
อัตราการหมุนเวียนออกของสิ นค้าแต่ละรายการไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั สถานที่ต้ งั ของแต่ละร้าน ว่าตั้งอยูโ่ ซนไหนที่มี
ลูกค้า มีกาลังซื้ อต่างกัน และพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าทั้งสองร้านก็ต่างกัน จึงถูกแบ่งสิ นค้าไว้เพื่อขายของทั้ง
สองร้านตามความเหมาะสม ไม่จาเป็ นต้องสั่งซื้ อสิ นค้าของทั้งสองร้ านในปริ มาณเท่ากัน ซึ่ งร้ านที่ มีสินค้าที่ มีการ
หมุนเวียนออกไม่มาก จะมีการนาสิ นค้ามาไว้ร้านที่มีอตั ราการหมุนเวียนออกที่ดี กว่า เพื่อให้สินค้าถูกขายออกไป ไม่
ต้องสัง่ ซื้ อเพิม่ เพื่อลดต้นทุนจมและเพิม่ กระแสเงินสดในกิจการ
4.2 จัดเรี ยงสิ นค้าใหม่ตามลาดับความสาคัญ โดยให้ความสาคัญของการหมุนเวียนสิ นค้าของ A ก่อน และ
ตามด้วย B และ C ตามลาดับ จะได้การจัดวางใหม่ที่เหมาะสม สิ นค้า A และ B วางตูม้ ุมทางเดินผ่านของหน้าร้าน
เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีการหมุนเวียนออกมากทาให้สะดวกต่อการหยิบและมองเห็นอย่างชัดเจน แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การจัดวางสิ นค้าตามการแบ่งกลุ่มสิ นค้าคงคลังแบบ ABC
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3. สิ นค้าที่ถกู วางกองนามาแขวนเรี ยงให้เป็ นหมวดหมู่ สิ นค้าประเภท A ที่มีการหมุนเวียนออกมากแขวนไว้
บนสุ ดเพื่อสะดวกต่อการหยิบ B กับ C ที่มีการหมุนเวียนน้อยลงมาก็แขวนไว้ดา้ นล่าง และติดป้ ายอย่างชัดเจน รวมไป
ถึงอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการหยิบและจัดเก็บอย่างถูกต้อง แสดงดังรู ปที่ 3 และ 4 ตามลาดับ

รู ปที่ 4 การจัดวางสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง

รู ปที่ 3 การจัดวางสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง

5.2 ผลการศึกษา
จากการแก้ไขปั ญหา โดยการนาข้อมูลต้นทุน ยอดขาย และสิ นค้าคงคลังของเครื่ องโทรศัพท์ และอุปกรณ์
นาไปคานวณหาอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง แสดงตัวอย่างการคานวณ อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง
เครื่ องโทรศัพท์ 5 รายการ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง เครื่ องโทรศัพท์ 5 รายการ
ลาดับ

รุ่ นโทรศัพท์

เดือน ม.ค. 63 - เม.ย. 63(รวมทั้ง 4 เดือน)
ต้ นทุนขาย
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
Inventory turnover
(บาท)
(บาท)

1

samsung A01

120,950.00

20,650.00

5.86

2

samsung A10s

213,000.00

31,950.00

6.67

3

samsung A20s

315,950.00

26,700.00

11.83

4

samsung A30s

272,600.00

29,000.00

9.40

5

sansung A50

32,940.00

21,960.00

1.50

และนาสิ นค้าไปแบ่งกลุ่ม A B C ตามอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่มากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้
 สาขาที่ 1 เครื่องโทรศัพท์ มีสินค้ า 25 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า A ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 10 - 15 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 6 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า B ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 5 - 9 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 13 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า C ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 1 - 4 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 6 รายการ
 สาขาที่ 1 อุปกรณ์ มีสินค้ า 32 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า A ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 8 - 12 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 5 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า B ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 4 - 7 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 16 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า C ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 1 – 3 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 11 รายการ
 สาขาที่ 2 เครื่องโทรศัพท์ มีสินค้ า 25 รายการ
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แบ่งกลุ่มสิ นค้า A ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 13 - 120 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 2 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า B ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 6 - 12 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 8 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า C ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 1 - 5 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 15 รายการ
 สาขาที่ 2 อุปกรณ์ มีสินค้ า 32 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า A ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 11 - 13 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 3 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า B ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 8 - 10 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 3 รายการ
แบ่งกลุ่มสิ นค้า C ที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ 1 – 7 รอบต่อสี่ เดือน จานวน 26 รายการ
และสั่งสิ นค้าตามระยะเวลานา (Lead Time) โดยสั่งซื้ อสิ นค้าสารองไว้ขายให้ลูกค้าตามการแบ่งกลุ่มสิ นค้า
คงคลังแบบ A B C ซึ่ งสรุ ปข้อมูลก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ งของสาขาที่ 1 และสาขาที่ 2 ได้ดงั นี้
ตารางที่ 8 ปริ มาณสิ นค้าคงคลังของ เครื่ องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ ง ของ สาขาที่ 1
เครื่อง

อุปกรณ์

4 เดือน(ก่ อนปรับปรุง) 4 เดือน(หลังปรับปรุง)
จำนวน Stocks(บำท)
รวมทีข่ ำยได้(บำท)
สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

4,413,850.00
3,979,380.00
434,470.00

ลดลง

4,131,650.00 282,200.00 จำนวน Stocks(บำท)
3,979,380.00
- รวมทีข่ ำยได้(บำท)
152,270.00 282,200.00 สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

4 เดือน(ก่ อนปรับปรุง) 4 เดือน(หลังปรับปรุง)
468,760.00
398,910.00
69,850.00

410,480.00
398,910.00
11,570.00

ลดลง
58,280.00
58,280.00

จากตารางที่ 8 จะพบว่าจานวนสิ นค้าคงคลัง เครื่ องโทรศัพท์ลดลงจาก 4,413,850 บาท เป็ น 4,131,650 บาท
ลดลง 282,200 บาท สิ นค้าคงคลังลดลงจาก 434,470 บาท เป็ น 152,270 บาท ลดลง 282,200 บาท และจานวนสิ นค้าคง
คลัง อุปกรณ์ลดลงจาก 468,760 บาท เป็ น 410,480 บาท ลดลง 58,280 บาท ทาให้สินค้าคงคลังลดลงจาก 69,850 บาท
เป็ น 11,570 บาท ลดลง 58,280 บาท
ตารางที่ 9 ปริ มาณสิ นค้าคงคลังของ เครื่ องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ ง ของ สาขาที่ 2
เครื่อง

อุปกรณ์

4 เดือน(ก่ อนปรับปรุง) 4 เดือน(หลังปรับปรุง)
จำนวน Stocks(บำท)
รวมทีข่ ำยได้(บำท)
สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

4,416,280.00
3,810,660.00
605,620.00

ลดลง

3,937,480.00 478,800.00 จำนวน Stocks(บำท)
3,810,660.00
- รวมทีข่ ำยได้(บำท)
126,820.00 478,800.00 สิ นค้ำคงเหลือ(บำท)

4 เดือน(ก่ อนปรับปรุง) 4 เดือน(หลังปรับปรุง)
478,730.00
406,450.00
72,280.00

416,380.00
406,450.00
9,930.00

ลดลง
62,350.00
62,350.00

จากตารางที่ 9 จะพบว่าจานวนสิ นค้าคงคลังเครื่ องโทรศัพท์ลดลงจาก 4,416,280 บาท เป็ น 3,937,480 บาท
ลดลง 478,800 บาท ทาให้สินค้าคงคลังลดลงจาก 605,620 บาท เป็ น 126,820 บาท ลดลง 478,800 บาท และจานวน
สิ นค้าคงคลังอุปกรณ์ลดลงจาก 478,730 บาท เป็ น 416,380 บาท ลดลง 62,350 บาท ทาให้สินค้าคงคลังลดลงจาก
72,280 บาท เป็ น 9,930 บาท ลดลง 62,350 บาท
ทั้งนี้กิจการสามารถจัดการกับสิ นค้าตามความสาคัญกับกลุ่มสิ นค้า A B C ตามลาดับ โดยการจัดทาผังการจัด
วางสิ นค้าใหม่ตามความสาคัญ ABC ซึ่ งสิ นค้ากลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่มีการหมุนเวียนออกมาก ดังนั้นจึงวางในพื้นที่ที่
สะดวกต่อการหยิบง่ายและมองเห็น ส่ วนสิ นค้ากลุ่ม B ที่มีการหมุนเวียนรองลงมาเราก็จะให้ความสาคัญน้อยกว่า
สิ นค้ากลุ่ม A ในส่ วนของสิ นค้ากลุ่ม C ที่มีการหมุนเวียนของการออกน้อยที่สุด จะจัดวางสิ นค้าให้เห็นชัดเจนมากขึ้น
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เพื่อกระตุน้ การมองเห็นและเพิ่มการขาย รวมไปถึง จัดโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขาย ส่ วนสิ นค้าที่ไม่จดั ระเบียบการ
เก็บ ได้มีการนาสิ นค้าที่วางไม่เป็ นระเบียบ มาจัดเรี ยงตามหมวดหมู่ของประเภทสิ นค้าให้เรี ยบร้อยอย่างเห็นได้ชดั เจน
และได้มีการอบรบพนักงานให้ความรู้รวมถึงมีกฎระเบียบ และบทลงโทษในการหยิบวางสิ นค้าที่ไม่ถูกต้อง และติด
กล้องวงจรปิ ดเพื่อตรวจสอบเวลาสิ นค้าหายหรื อหาไม่เจอ
นอกจากนั้นทาการวิเคราะห์ SWOT และ Tows Matrix ทาให้รู้วา่ กิจการมีจุดแข็ง จุดอ่อน และมีโอกาส
อุปสรรค เพื่อที่จะได้ทราบว่าปั จจัยภายในและภายนอกมีผลต่อกิจการอย่างไร เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ น
กิจการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จุดแข็ง คือ ราคาต้นทุนที่ต่า ความชานาญและประสบการณ์การบริ หารกิจการมากกว่า 15 ปี ทาเลที่ต้ งั ของ
ร้านอยูใ่ นแหล่งธุรกิจผูค้ นเดินผ่านมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีฐานลูกค้าเดิม
จุดอ่ อน คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายมีหน้าร้านทางเดียวและรู ปแบบสิ นค้าไม่ค่อยทันสมัย
โอกาส คื อ เทคโนโลยีหรื อวิชาการใหม่ ที่เอื้ ออานวยประโยชน์ต่อธุ รกิ จทาให้มีความต้องการซื้ อสิ นค้า
คู่แข่งเลิกกิจการ และ
อุปสรรค คือ ปั จจุบนั เศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงตกต่าผูบ้ ริ โภคจะประหยัดค่าใช้จ่าย มีคู่แข่งขันมากราย และคู่แข่ง
รายใหม่สามารถเข้าในตลาดได้ง่าย
จากข้อมูลดังกล่าวนามาวิเคราะห์ดว้ ย TOWS Matrix เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของกิจการ เพื่อ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันดังนี้
 กลยุทธ์ ที่ 1 กลยุทธ์การจัดโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
ทาการตลาดโดยการจัดโปรโมชัน่ เช่น การลดราคา โดยเมื่อซื้ อสิ นค้าชิ้นแรกจะได้ส่วนลดในชิ้นที่สอง หรื อ
การซื้ อเครื่ องที่ร้านมีของแถมให้ เช่น ซื้ อเครื่ องโทรศัพท์ที่ร้านแล้วแถมฟิ ล์มติดหน้าจอ เพื่อเป็ นการดึงดูดลูกค้า และ
ดึงดูดความสนใจในการซื้ อสิ นค้า
 กลยุทธ์ ที่ 2 กลยุทธ์เพิม่ ช่องทางการขายแบบออนไลน์
นาจุดอ่อนของกิจการมาใช้เป็ นโอกาส เพราะปั จจุบนั ในการขายของออนไลน์ เป็ นช่องทางหนึ่ งที่สามารถ
เพิ่มยอดขาย เพิ่มกาไรได้โดยที่ ไม่ตอ้ งลงทุนในส่ วนของค่าเช่าที่ และสามารถขายสิ นค้าได้กบั ทุกคน ทุกที่ และทุก
เวลา ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้ากับช่องทางขายออนไลน์ได้อย่างง่าย เป็ นการเพิ่มช่องทางได้อีกช่องทางหนึ่ง
ดังนั้นนาทั้งสองกลยุทธ์น้ ีมาปรับใช้กบั กิจการ เพื่อให้กิจการคงอยูไ่ ด้และเพิ่มรายได้ให้กบั กิจการมากขึ้น
6. สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องการจัดการสิ นค้าคงคลังประเภทขายโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือ ที่มี ปริ มาณการจัดเก็บ
สิ นค้าคงคลังที่มากเกินความเหมาะสม ทาให้มีสินค้าคงคลังเป็ นจานวนมาก ปริ มาณการขายไม่สอดคล้องกับปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังที่มีอยู่ เพราะขาดการบริ หารการจัดการสั่งซื้ อที่ดี สิ นค้าบางชนิ ดมีการหมุนเวียนน้อย ทาให้เกิดต้นทุนจม
กับกิ จการและหาสิ นค้าไม่พบเนื่ องจากการจัดวางไม่เป็ นระเบี ยบ เมื่ อทาการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการหาอัตราการ
หมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง (Inventory Turnover) ทาให้ทราบว่า สิ นค้ารายการไหนมีอตั ราการหมุนเวียนมาก หรื อมีอตั รา
การหมุนเวียนน้อย จากปรับปรุ ง (สาขาที่ 1) จานวนสิ นค้าคงคลังประเภทเครื่ องโทรศัพท์ลดลงจาก 4,413,850 บาท
เป็ น 4,131,650 บาท ลดลง 282,200 บาท คิดเป็ น 6.39% สิ นค้าคงคลังประเภทอุปกรณ์ลดลงจาก 468,760 บาท เป็ น
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410,480 ลดลง 58,280 บาท คิดเป็ น 12.43% (สาขาที่ 2) จานวนสิ นค้าคงคลังประเภทเครื่ องโทรศัพท์ลดลงจาก
4,416,280 บาท เป็ น 3,937,480.00 บาท ลดลง 478,800.00 บาทคิดเป็ น 10.84% สิ นค้าคงคลังประเภทอุปกรณ์ลดลง
จาก 478,730บาท เป็ น 416,380บาท ลดลง 62,350 บาท คิดเป็ น 13.02%
7. ข้ อเสนอแนะ
1.จากการศึ กษาค้นคว้าการจัดการสิ นค้าคงคลังในครั้ งนี้ สิ่ งส าคัญ คื อ ต้อ งรู ้ จักวางแผนการสั่ งซื้ อ ที่ ดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะการสั่งซื้ อสิ นค้าตามความพอใจของตนเองทาให้เกิ ดต้นทุนจม ขาดสภาพคล่อง ปั จจุ บนั ความ
สะดวกสบายเข้ามามากขึ้นไม่จาเป็ นต้องสั่งซื้ อสิ นค้าในปริ มาณที่มาก เพราะระยะเวลานา (Lead Time) สั้น จะช่วยทา
ให้สามารถลดการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังลงได้
2.ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางจ าหน่ า ยทางออนไลน์ เพราะในปั จ จุ บัน การจ าหน่ า ยทาง
ออนไลน์ทาให้ลูกค้าเข้าถึ งได้ง่าย สามารถขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งมี หน้าร้ านซึ่ งเป็ นการเพิ่มยอดขาย เพราะ
สามารถขายให้กบั ลูกค้าได้ทนั ที และการที่มีหน้าร้านทาให้ลูกค้ามัน่ ใจในการให้บริ การของกิจการ เมื่อสร้างเพจขาย
ออนไลน์ ยิง่ ทาให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจมากขึ้น
3.ควรเตรี ยมความพร้อมด้านข้อมูล โดยการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้า แทนการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบจดใส่ กระดาษ เพื่อความสะดวกในการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และยังสามารถเก็บข้อมูลจานวนมาก เพื่อที่จะ
ได้ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อทางหน้าร้านและทางออนไลน์ และนาข้อมูลมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการ
คาดการณ์ปริ มาณสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
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