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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีน าเสนอการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีส าหรับการจัดส่งสินค้าของ
บริษทัผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซ่ึงมาจากปัญหาการใชพ้ื้นท่ีภายในตู้ขนส่งอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้มีพื้นท่ีว่างภายในตู้
ขนส่งสินค้า โดยงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1. ศึกษาการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีในการจัดส่ง
สินค้า 2. เพื่อลดกระบวนการในการท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์  3. เพื่อลดต้นทุนของวสัดุท่ีใช้ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์  
วิธีการด าเนินงานวิจยั น าวิธีการไคเซ็นมาใชใ้นการปรับปรุงโดยท าการก าหนดหัวข้อเร่ืองท่ีตอ้งการปรับปรุงจากการศึกษา
การท างานในปัจจุบนั การสัมภาษณ์ การสังเกต และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แผนผงักา้งปลา 
 ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์จากการใชพ้าเลทพลาสติกไปเป็นการใช้ Side guard ท าให้
สามารถใชพ้ื้นท่ีภายในตู้ขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน จากเดิมสามารถบรรทุกพาเลทพลาสติกได ้ 8 พาเลท เมื่อ
เปลี่ยนไปเป็นการใช้ Side guard จะบรรทุกได้ทั้งหมด 20 Side guard และการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในคร้ังน้ีสามารถลด
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในดา้นการใชพ้ลาสติกห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ไดจ้ านวน 676,512 บาทต่อปี 

ค าส าคัญ : บรรจุภณัฑ์ พาเลท พลาสติกห่อหุ้ม 

Abstract  
 This research proposes Packaging improvement for increase efficiency space for delivering of motor vehicle 
parts manufacture company due to the inefficient use of container space within the container, that make waste space in the 
container.  Objective of this research are Study of packaging improvement in order to increase the efficiency space for 
delivery 2. To reduce the process of unprofitable work and 3. To reduce the cost of materials used in the packaging. This 
research uses The Kaizen method was used for improvement by determining the topics to be improved from current work 
studies, interviews, observations and data analyzes for fishbone diagrams. 
 The results of the study found that the changing in packaging from using of plastic pallets to the use side 
guards allows more efficient use of the space inside the shipping container, instead of being able to carry 8 plastic pallets 
to side guard would carry a total of 20 side guards and this changing of the packaging can reduce the cost of using plastic 
wrap for the amount of 676,512 baht per year. 
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บทน า 
 บริษทั โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 ส่งผลท าให้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์มีปริมาณลดน้อยลง ทางบริษทัจึงเกิดความต้องการท่ีจะลดกิจกรรมใน
ส่วนท่ีท าให้เกิดต้นทุนของลูกคา้โตโยต้า ทูโช  (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีในการจัดส่งสินค้า โดย
การเปล่ียนการขนส่งจากเดิมท่ีได้มีการน าบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนยานยนต์มาวางทับซ้อนกันและท าการห่อโดยการใช้
พลาสติกห่อหุ้ม (Wrapping) ก่อนจะน าไปวางบทพาเลทพลาสติกเพื่อท าการบรรจุเขา้ตู้ขนส่งไปยงัลูกค้าเป็นการวางบรรจุ
ภณัฑ์ของชิ้นส่วนยานยนต์ลงภายใน Side guard ก่อนจะน าไปบรรจุเขา้ตูข้นส่งแทน 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัพบว่าในการวางพาเลทพลาสติกภายในตู้ขนส่งสินคา้นั้นมีการใชพ้ื้นท่ีภายในตู้ขนส่ง
ไดเ้พียง 50% ซ่ึงไม่เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะวางพาเลทพลาสติกซ้อนกนัได ้ ท าให้ตอ้งใชเ้ท่ียวรถในการ
ขนส่งหลายเท่ียวซ่ึงท าให้เกิดค่าใชจ้่ายในการขนส่ง อีกทั้งในการวางบรรจุภณัฑ์ในการขนส่งแบบเดิมยงัท าให้กล่องบรรจุ
ภณัฑ์เกิดความเสียหาย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีส าหรับการ
จดัส่งสินคา้ โดยการท าไคเซ็นและน าแผนผงักา้งปลามาวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุท่ีมีผลต่อตน้ทุนค่าใชจ้่าย เพื่อท่ีจะท า
ให้การบรรจุสินคา้เขา้ภายในตูข้นส่งสามารถใชพ้ื้นท่ีไดเ้ต็มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าท่ีไม่จ าเป็นในการท างาน 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดการก าจดัความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหน่ึงในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบก าจัด
ความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานท่ี
ด าเนินการ ข้อเสียจากการมี 7 Waste คือ ใช้เวลาการผลิตนาน สินค้ามีคุณภาพต ่า และต้นทุนสูง ความสูญเสียมี 7 ประการ
ดงัน้ี  (ดวงรัตน์ ชีวปัญญาโรจน์, 2544) 
 1. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) 
 2. ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory) 
 3. ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 
 4. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)  
 5. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการกระบวนการผลิต (Processing)  
 6. การสูญเสียจากการรอคอย (Delay) 
 7. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defects)  

 ไคเซ็น (Kaizen) แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดท่ีท าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึนอยู่เสมอ หัวใจส าคญัอยู่ท่ีต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 
(Continuous Improvement) ไคเซ็นจึงเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยรักษามาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมและปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน หากขาดซ่ึง
แนวคิดน้ีแลว้ มาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมก็จะลดลง (สุขุม มัน่คง, 2554) 

 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนผงัท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
การแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมรายละเอียดขอ้มูลให้ครบถว้น เพื่อสร้างตวัเลือกหรือวิธีการ
ด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้น แผนผงักา้งปลาหรือแผนผงัสาเหตุและผล จะสามารถตอบสนองต่อโจทย์ 
หรือปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขยายปัญหาให้ปรากฏชัดข้ึน โดยข้ึนอยู่กับความสามารถในการพิจารณาปัญหาว่า



ตรงเป้าหมายหรือไม่ จากนั้นจึงท าการขยายความเพื่อระบุปัจจัยหลัก ปัจจยัรอง และปัจจยัย่อย เพื่อพิจารณาวิธีการแกไ้ขท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมข้ึนมา (ศิริชยั เพิ่มกาญจนา, 2555) 

วิธีการวิจัย 

 

ภาพที่ 1 แสดงวิธีการด าเนินการวิจยั 

 งานวิจัยการศึกษาการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีส าหรับการจัดส่งโดยผู ้วิจัยได้
ท าการศึกษาในส่วนของการบรรจุสินค้าและกระบวนการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ จากนั้นรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามา
วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบรรทุกของบรรจุ
ภณัฑ์แบบเก่าและแบบใหม่ แลว้จึงสรุปผลการศึกษาเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดงัภาพท่ี 1 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. น าแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) มาใช้ในการปรับปรุง โดยท าการก าหนดหัวข้อเร่ืองท่ีต้องต้องการปรับปรุง 
จากศึกษาการท างานในปัจจุบันในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ และน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาการท างานใน
ปัจจุบนัจากการสัมภาษณ์ การสังเกต มาวิเคราะห์แผนผงักา้งปลา 
 2. น าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ์ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ มา
ค านวณประสิทธิภาพพื้นท่ีในการจดัส่งและค านวณตน้ทุนในการห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 
 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพพื้นท่ีในการจัดส่งของบรรจุภณัฑ์ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ รวมถึงเปรียบเทียบ
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 
 

 

 



ผลการศึกษาวิจัย 
 งานวิจัยน้ีวิเคราะห์ปัญหาโดยการน าไคเซ็นเข้ามาใช้โดยการก าหนดหัวข้อท่ีจะท าการแก้ไขคือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพื้นท่ีส าหรับการจดัส่งและลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มตัวบรรจุภณัฑ์ท่ีใชใ้นการขนส่งโดยได้มีการน าแผนผงั
กา้งปลามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้พบสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงคร้ังน้ี 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงแผนผงักา้งปลา 

 บริษทัได้มีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ โดยต้องการท่ีจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากรูปแบบ
ปัจจุบันคือการจดัเรียงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบนพาเลทพลาสติกก่อนจะท าการน าไปห่อหุ้มด้วยพลาสติก (Wrapping) และ
ท าการยกขนพาเลทพลาสติกเขา้ตู้ขนส่งสินคา้เปลี่ยนมาเป็นการจดัเรียงบรรจุภัณฑ์ลงภายใน Side guard ก่อนท าการยกขน
เขา้ตูข้นส่งแทน ซ่ึงจะท าให้สามารถลดขั้นตอนในการห่อหุ้มดว้ยพลาสติก จึงท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนในส่วนน้ีลงได ้

 

 

 

 

 

 
 

 จากภาพที่  3 แสดงการวางพาเลทภายในตูข้นส่งสินคา้ โดย 1 ตูข้นส่งสินคา้สามารถใชพ้าเลทในการขนยา้ย
ได ้8 พาเลท แสดงให้เห็นถึงการใชพ้ื้นท่ีภายในตูข้นยา้ยสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ยงัมีพื้นท่ีท่ีไม่ถูกใชง้านอยู่ เน่ืองจากพา
เลทไม่สามารถวางซ้อนทับกันได้ จะท าให้เกิดแรงกดทับสินค้า สินค้าบุบ แตก ส่งผลให้เกิดพื้นท่ีท่ีไม่ถูกใชง้านภายในตู้
สินคา้เป็นจ านวนมาก เมื่อท าการปรับปรุงโดยเปลี่ยนเป็นการวาง Side guard ภายในตูข้นส่งสินคา้ ดงัภาพที่ 4 แสดงให้เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงบรรจุภณัฑ์จากเดิมท่ีใชพ้าเลทในการขนยา้ย มาใช ้Side guard แทนนั้นสามารถใชพ้ื้นท่ีภายในตู้สินค้า
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจาก Side guard เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถวางซ้อนทบักนัได ้2 ชั้น อีกทั้ง Side guard ยงั
ถูกออกแบบมาให้สามารถปกป้องสินคา้จากแรงกดทบัได้ 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงการวางพาเลทภายในตูข้นส่งสินคา้ ภาพที่ 4 แสดงการวาง Side guard ภายในตูข้นส่งสินคา้ 



1. ต้นทุนค่าใช้จ่ายการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน 

 ในแต่ละวนัจะมีการใช้พลาสติกทั้งหมด 4 ม้วนต่อวนั ราคาม้วนละ 648 บาท โดยใช้ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์
ทั้งหมด 18 พาเลท 4 * 648 = 2,592 บาทต่อวนั 
 ดงันั้น ค่าใชจ้่ายในการใชพ้ลาสติกห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัมีค่าใชจ้่ายทั้งส้ิน 75,168 บาทต่อเดือน หรือ 
902,016 บาทต่อปี 
2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์หลังท าการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 
 หลังท าการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์จะมีการใชพ้ลาสติกห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ทั้งหมด 1 ม้วนต่อวนั โดยใช้ห่อหุ้ม
บรรจุภณัฑ์ทั้งหมด 2 พาเลท 1 * 648 = 648 บาทต่อวนั 
 ดงันั้น ค่าใชจ้่ายในการใชพ้ลาสติกห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์หลงัการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์มีค่าใชจ้่ายทั้งส้ิน 18,792 
บาทต่อเดือน หรือ 225,504 บาทต่อปี 
 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในคร้ังน้ีประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการใช้พลาสติกห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ได้
จ านวน 676,512 บาทต่อปี 

สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจยัท่ีได้จัดท าข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีส าหรับการจัดส่งสินค้าของบริษทั โตโยดา้ 
โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากพบว่าในปัจจุบันการบรรทุกสินค้าภายในตู้ขนส่งโดยการวางพาเลทมีการใช้พื้นท่ี
ภายในตูสิ้นคา้ไดเ้พียง 50% ซ่ึงเป็นการใชพ้ื้นท่ีอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะวางพาเลทพลาสติกซ้อน
กนัได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีในการบรรทุกสินคา้ 
 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ได้ท าการเปลี่ยนจากเดิมท่ีได้มีการวางบรรจุภัณฑ์บนพาเลทพลาสติก
จากนั้นจึงน าไปห่อหุ้มดว้ยพลาสติก (Wrapping) เป็นการวางบรรจุภณัฑ์ลงภายใน Side guard แทน โดยจากเดิมสามารถวาง
พาเลทพลาสติกได้เพียง 8 พาเลท เมื่อท าการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สามารถวาง Side guard ได้ 20 Side guard ท าให้สามารถ
บรรทุกสินค้าภายในตู้สินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน และในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ท าให้ประหยัดต้นทุน
ค่าใชจ้่ายในดา้นการใชพ้ลาสติกห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ไดจ้ านวน 676,512 บาทต่อปี 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณต้นทุนเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์เท่านั้น หากได้
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง ก็จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามา
เปรียบเทียบและเห็นภาพไดช้ดัเจนย่ิงข้ึน 
 2. การวิจยัในคร้ังน้ีไม่สามารถน าขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าท่ีแทจ้ริงเข้ามาคิดค านวณได ้ เน่ืองจากสินคา้มี
ความหลากหลายและปริมาณการขนส่งไม่คงท่ี เป็นอุปสรรคต่อการคิดค านวณ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคิดค านวณการใชพ้ื้นท่ีภายใน
ตูข้นส่งสินคา้ภายใตส้มมติฐานท่ีบรรจุสินคา้อย่างเต็มพื้นท่ีทั้งของการใชพ้าเลทพลาสติก และ Side guard  
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