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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปโดย

เก็บรวบรวมขอ้มูลการสัง่ซ้ือกล่องกระดาษข้ึนรูป 10 ประเภท จากสมุด PR (Purchase Order) ในอดีตเป็นเวลา 1 ปี 

จากนั้นท าการจดักลุ่ม โดยน าเอาเทคนิคการวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มาใช ้แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า

ปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปแบบใหม่ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี จากการแบ่งกลุ่มพบวา่ กลุ่ม A มีกล่อง

กระดาษข้ึนรูป 5 ประเภทไดแ้ก่ กล่องกระดาษ LH กล่องกระดาษ 6S5 กล่องกระดาษ  AF กล่องกระดาษ RH และ

กล่องกระดาษ 63P คิดเป็นร้อยละ 81.26  ของปริมาณการใชง้านทั้งหมด กลุ่ม B มีกล่องกระดาษข้ึนรูป 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ กล่องกระดาษ 6EK กล่องกระดาษ 6C5 และกล่องกระดาษ HB คิดเป็นร้อยละ 14.63 ของปริมาณการใชง้าน

ทั้งหมด และกลุ่ม C มีกล่องกระดาษข้ึนรูป 2 ประเภท ไดแ้ก่ กล่องกระดาษ BB และกล่องกระดาษ 6BG คิดเป็นร้อย

ละ 4.10  ของปริมาณการใชง้านทั้งหมด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่มมาท าการจดัพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่อง

กระดาษข้ึนรูปแบบใหม่ โดยจดัใหก้ลุ่ม A ท่ีมีปริมาณการใชง้านมาก จดัอยูใ่นพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูป

ทั้งหมด และมีการเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีจดัเก็บ ดงัน้ี กล่องกระดาษ LH เพ่ิมจาก 5 พาเลท เป็น 12 พาเลท กล่องกระดาษ 

AF เพ่ิมจาก 5 พาเลท เป็น 8 พาเลท กล่องกระดาษ 6S5 เพ่ิมจากเดิม 4 พาเลท เป็น 5 พาเลท กล่องกระดาษ 63P เพ่ิม

จากเดิม 4 พาเลท เป็น 5 พาเลท กล่องกระดาษ RH จาก 5 พาเลท เป็น 8 พาเลท  กลุ่ม B มีปริมาณการใชง้านปาน

กลาง จึงจดัเก็บในปริมาณเท่าเดิม ดงัน้ี กล่องกระดาษ HB  4 พาเลท กล่องกระดาษ 6EK 4 พาเลท และกล่องกระดาษ 

6C5 3 พาเลท กล่องกระดาษข้ึนรูปกลุ่ม C มีปริมาณการใชง้านนอ้ย จึงมีการลดพ้ืนท่ีจดัเก็บ ดงัน้ี กล่องกระดาษ BB 

จาก 4 พาเลท เป็น 3 พาเลท  และกล่องกระดาษ 6BG จาก 4 พาเลท เป็น 3 พาเลท นอกจากน้ีไดเ้สนอใหมี้การ

ควบคุมกล่องกระดาษข้ึนรูป ดงัน้ี กลุ่ม A ตอ้งมีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด กลุ่ม B ควรควบคุมอยา่งเขม้งวดในระดบั

ปานกลาง และกล่องกระดาษข้ึนรูปกลุ่ม C ควรมีการจดบนัทึกเพยีงเลก็นอ้ย การควบคุมไม่จ าเป็นตอ้งเขม้งวดมาก  

 
1. บทน า (INTRODUCTION) 
 รถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีคนไทยทัว่ประเทศนิยมใชก้นัมากเพราะใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว และมี
ความคล่องตัวในการขับข่ี อีกทั้ งยงัเป็นการประหยดัเวลา ประหยดัน ้ ามันและราคาไม่แพง ซ่ึงความต้องการ
รถจกัรยานยนตใ์นประเทศปี 2562-2564 มีแนวโนม้ขยายตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะ
เติบโตต่อเน่ือง ประกอบกบัโครงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยของภาครัฐท่ียงัคงอดัฉีดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ และ
การส่งออกรถจักรยานยนต์ในปี 2562-2564 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากคาดว่าการส่งออก



รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ (Big Bike) จะขยายตวัดีหลงัมีการขยายก าลงัการผลิตและใชไ้ทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือ
ส่งออก  
 บริษทักรณีศึกษา บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิต
ช้ินส่วนจกัรยานยนต ์ยานยนต ์และช้ินส่วนอ่ืนๆ โดยมีการผลิตงานหล่อเหล็ก Shell Mold งานฉีดอลูมิเนียม งานเท
หล่ออลูมิเนียมและ Low Pressure Casting งานกลึงตดัและเจาะโลหะ งานทุบข้ึนรูปเกียร์รถจักรยานยนต์ และ
กระบอกสูบอลูมิเนียมไร้ปลอกเหล็ก มีการผลิตขายทั้งภายในประเทศและส่งออกในหลายประเทศ ส าหรับการ
ส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศของบริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั จะใชบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นกล่องกระดาษ ท่ีสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตกล่องกระดาษ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กล่องกระดาษท่ียงัไม่
ข้ึนรูป และกล่องกระดาษท่ีข้ึนรูปแลว้ ซ่ึงในแต่ละเดือนจะตอ้งมีการวางแผนควบคุมการสั่งซ้ือบรรณจุภณัฑเ์พ่ือใช้
ในการผลิตสินคา้ตามแผนการผลิต  
 จากการศึกษาพบวา่ กล่องกระดาษข้ึนรูป ทั้งหมด 10 ประเภท มีการจดัเก็บวสัดุคงคลงัไม่สอดคลอ้งกบั
ปริมาณการใชง้าน ดงันั้นเพ่ือการบริหารการจดัการวสัดุคงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ ผูว้จิยัจึงน าเอาเทคนิคการวเิคราะห์
แบบเอบีซี (ABC Analysis) มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือแบ่งกลุ่มของกล่องกระดาษข้ึนรูป ทั้ ง 10 ประเภท ตาม
ปริมาณการใช้งานมาก ปริมาณการใช้งานปานกลางและปริมาณการใช้งานน้อย  เพื่อน าไปปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการในการใชง้าน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LETTERATURE REVIEW) 
 จากการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูป โดยใชเ้ทคนิค
การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) กรณีศึกษา บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. ทฤษฎีการวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)  การควบคุมสินคา้คงคลงันั้นมีหลายวธีิท่ีจะท าใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุด หน่ึงในนั้นคือ การวเิคราะห์ แบบเอบีซี (ABC Analysis) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการจดัการ

สินคา้คงคลงั ซ่ึงหวัใจหลกัของการ วเิคราะห์แบบเอบีซีนั้น ก็คือการใหค้วามส าคญัสินคา้ตามมูลค่า ไม่วา่จะเป็น

มูลค่าความส าคญัของการใชง้าน หรือมูลค่าของเงิน (Use Money) โดยจะมีการแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัเป็นกลุ่มๆ 

ตามมูลค่าของสินคา้ออก เป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามล าดบัความส าคญั ซ่ึงจะพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าของ

สินคา้คงคลงัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง เพ่ือลดภาระในการควบคุมดูแลสินคา้คงคลงัท่ีมีจ านวนมากๆ ถา้หากกิจการไม่มี

การ แบ่งกลุ่มสินคา้ต่างๆ ก็จะท าใหเ้สียเวลาในการดูแลสินคา้และสินคา้บางรายการก็ไม่จ าเป็น ทั้งน้ีการวเิคราะห์

แบบเอบีซีจะช่วยเขา้ไปจดัการสินคา้คงคลงัในการลดค่าใชจ่้าย และประหยดัเวลาท่ีเกินจ าเป็นไปได ้การวเิคราะห์

แบบเอบีซี (ABC Analysis) ไดป้ระยกุตม์าจากหลกัการของพาเรโต โดย วลิเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) นกั

เศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ตั้งขอ้สงัเกตวา่ “ส่ิงท่ีส าคญัจะมีอยูเ่ป็นจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ส่ิงท่ีไม่ส าคญัซ่ึงมกัจะมีจ านวนท่ี

มากกวา่ ในอตัราส่วน 20 ต่อ 80 นัน่คือการใหค้วามส าคญักบักลุ่มสินคา้ จ านวนนอ้ยท่ีมีมูลค่ามาก มากกวา่กลุ่มสินคา้

จ านวนมากท่ีโดยรวมมีมูลค่านอ้ย” 

2. พ้ืนท่ีคลงัสินคา้และการวางแผนผงับริเวณ  การวางแผนผงับริเวณจะท าใหก้ารด าเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือสามารถจดัเก็บสินคา้โดยใชป้ระโยชนจ์ากปริมาตรคลงัสินคา้ได ้โดยท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย

ในคลงัสินคา้มีระยะทางสั้นท่ีสุดจึงตอ้งอาศยัการออกแบบท่ีดี บางคร้ังการออกแบบก็ไม่ตอ้งมีเสากลางอาคาร เพราะ



ท าใหเ้กิดการยดืหยุน่ในการปรับผงับริเวณ ฉะนั้นการบริหารพ้ืนท่ีดีตอ้งมีวธีิการและปรัชญา เพ่ือท าใหพ้ื้นท่ีท่ีไดว้าง

แผนผงัสามารถรองรับการรับ การจดัส่ง และการจดัเก็บสินคา้ได ้โดยตอ้ง มีการก าหนดจ านวนช่องจดัเก็บท่ีตอ้งการ

ก่อนท่ีจะด าเนินการออกแบบพ้ืนท่ีแบบต่างๆ การวางแผนพ้ืนท่ีจดัเก็บส่วนมากมกัไม่ค่อยพอดีกบัความตอ้งการ มาก

บา้งนอ้ยบา้ง ถา้พ้ืนท่ีนอ้ยส่งผลตอ่การด าเนินงาน คือ สตอ็กขาดมือ ทางเดินขาดคอขวด ไม่สามารถเขา้ถึงวสัดุ เก็บ

รักษาไม่ดีนกั ปัญหาดา้นความปลอดภยั และผลิตผลต ่า ในทางตรงขา้มถา้พ้ืนท่ีมากท าใหใ้ช ้พ้ืนท่ีไม่คุม้ค่า ตน้ทุน

แพงข้ึนจากท่ีดิน การก่อสร้างอาคาร ค่าสาธารณูปโภค พลงังาน และอุปกรณ์ ฉะนั้นควรจะมีการวางแผนอยา่ง

ระมดัระวงั โดยการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงมีการประเมิน ความตอ้งการพ้ืนท่ีจดัเก็บ (ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2553) 

วรีรัตน์ เรืองแสง (2557)ไดท้ าการวเิคราะห์เปรียบเทียบวธีิบริหารการจดัเก็บสินคา้ ท่ีเหมาะสมของ

คลงัสินคา้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ประเภทผลิตภณัฑ ์ยางกนัร่ัว กนัซึม โดยท าการศึกษาแบบ

แบ่งกลุ่มสินคา้ ซ่ึงระบบการเก็บท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั เป็นแบบสุ่ม ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูลการด าเนินการทางดา้นการ

ผลิตและมูลค่าของสินคา้ประจ าปี พ.ศ. 2556 โดยการน าระบบการจดัเก็บแบบแบ่งกลุ่ม (ABC : Classification) แบ่ง

สินคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม พิจารณาจากมูลค่าท่ีมีมูลค่าสูง ปานกลาง และต ่าแทนดว้ยกลุ่ม A B และ C ตามล าดบั ผล

การศึกษาพบวา่ระยะในการจดัเก็บสินคา้มีระยะทางลดลง 53.50 เมตร มีช่องส าหรับผลิตภณัฑ ์เพ่ิมข้ึน 74 ช่องลด

จ านวนพนกังานลงได ้2 คน 

 
3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูป
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณการใชง้านและขนาดของพ้ืนท่ีจดัเก็บ กรณีศึกษา บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟค
เจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดน้ าเอาการวางผงัสินคา้และเทคนิคการวเิคราะห์แบบเอบีซี 
(ABC Analysis)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการจดัแบ่งประเภทสินคา้และเลือกวธีิจดัเรียงตามปริมาณการใชง้านมาก
ปริมาณการใชง้านปานกลาง และ ปริมาณการใชง้านนอ้ย โดยน าเอาปริมาณการสัง่ซ้ือกล่องกระดาษข้ึนรูปในปี 
พ.ศ. 2563 มาท าการวจิยัในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปใหส้อดคลอ้งกบั
ปริมาณการใชง้านและขนาดของพ้ืนท่ีจดัเก็บ ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารูปแบบการด าเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของการจดัเก็บบรรจุภณัฑข้ึ์นรูป  

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงั การแบ่งกลุ่มสินคา้และ

การจดัการพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลการสัง่ซ้ือกล่องกระดาษข้ึนรูปยอ้นหลงัจากสมุด PR (Purchase Order) และ

ส ารวจขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปในปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 4 น าขอ้มูลการสั่งซ้ือกล่องกระดาษข้ึนรูปมาจดักลุ่มตามปริมาณการใชง้านมาก ปริมาณการใช้

งานปานกลาง และปริมาณการใชง้านนอ้ย โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)   

ขั้นตอนท่ี 5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดักลุ่ม ABC มาสรุปการจดัวางกลุ่มตามพ้ืนท่ีการจดัเก็บ 

ขั้นตอนท่ี 6 ท าการสรุปผลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูป  
 
 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 การจ าแนกวสัดุคงคลงัประเภทกล่องกระดาษข้ึนรูปออกเป็นกลุ่มดว้ยการวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC 

Analysis) มีการจ าแนกกลุ่มไดด้งัน้ี กลุ่ม A มีกล่องกระดาษข้ึนรูป 5 ประเภทไดแ้ก่ กล่องกระดาษ LH กล่อง 6S5 

กล่องกระดาษ AF กล่องกระดาษ RH และกล่องกระดาษ 63P ส่วนกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 81.26  ของปริมาณการใช้

งานกล่องกระดาษข้ึนรูปทั้งหมด B มีกล่องกระดาษข้ึนรูปอยู ่3 ประเภทรายการไดแ้ก่ กล่องกระดาษ 6EK กล่อง

กระดาษ 6C5 และกล่องกระดาษ HB คิดเป็นร้อยละ 14.63  ของปริมาณการใชง้านกล่องกระดาษข้ึนรูปทั้งหมด กลุ่ม 

C มีสินคา้อยู ่2 รายการไดแ้ก่ กล่องกระดาษ BB และกล่องกระดาษ 6BG คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของปริมาณการใชง้าน

กล่องกระดาษข้ึนรูปทั้งหมด  

จากนั้นไดท้ าการส ารวจพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูป พบวา่ กล่องกระดาษข้ึนรูปแต่ละประเภทมีการ

จดัเก็บโดยการวางไวบ้นพาเลทไม ้ซ่ึงแบ่งพ้ืนท่ีจดัเก็บไดด้งัน้ี  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป LH ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 32 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 5 พาเลท  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป   RH มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 32 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 5 พาเลท  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป 6S5 มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 64 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 4 พาเลท  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป 6EK มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 64 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 4 พาเลท  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป 63P มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 64 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 4 พา 

- กล่องกระดาษข้ึนรูป 6BG มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 72 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 4 พาเลท  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป 6C5 มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 72 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวาง 3 พาเลท  

- กล่องกระดาษข้ึนรูป AF มี ในหน่ึงพาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 40 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการจดัวาง 5 พาเลท   

ส่วนกล่องกระดาษข้ึนรูป BB และกล่องกระดาษข้ึนรูป HB ถูกจดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีวางวสัดุชัว่คราว ในหน่ึง

พาเลทสามารถวางไดท้ั้งหมด 32 กล่อง มีพ้ืนท่ีในการวางประเภทละ 4 พาเลท และพบกล่องกระดาษข้ึนรูปกลุ่ม A 

ถูกวางไวใ้นพ้ืนท่ีวางวสัดุชัว่คราว เน่ืองจากพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปไม่เพียงพอ ซ่ึงในการขนยา้ยกล่อง

กระดาษข้ึนรูปเพ่ือน าไปใชง้านจะตอ้งเขา้ทางประตู A โดยใช ้Hand lift ลากพาเลทท่ีใชว้างกล่องกระดาษข้ึนรูปเขา้

ไปใชง้าน 

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปก่อนการปรับปรุง 



จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกกลุ่มตามปริมาณการใชง้านมาจดัพ้ืนท่ีจดัเก็บรูปแบบใหม่ ไดด้งัน้ี  

 
ภาพท่ี 2 การแบ่งพ้ืนท่ีจดัเก็บใหม่ตามประเภทของล่องกระดาษข้ึนรูป 

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการแบ่งกลุ่มกล่องกระดาษข้ึนรูปดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) สามารถจ าแนก

กลุ่มโดยมีการจดัพ้ืนท่ีจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปแบบใหม่ ดงัน้ี กลุ่ม A ท่ีมีปริมาณการใชง้านมาก จดัอยูใ่นพ้ืนท่ี

จดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปทั้งหมด และมีการเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีจดัเก็บไดแ้ก่ กล่องกระดาษ LH เพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บจาก

เดิมจดัเก็บได ้5 พาเลท เพ่ิมพ้ืนท่ีเป็น 12 พาเลท กล่องกระดาษ AF เพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บจากเดิมจดัเก็บได ้5 พาเลท เพ่ิม

พ้ืนท่ีมาเป็น 8 พาเลท กล่องกระดาษ 6S5 เพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บจากเดิมจดัเก็บได ้4 พาเลท เพ่ิมพ้ืนท่ีมาเป็น 5 พาเลท 

กล่องกระดาษ 63P เพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บจากเดิมจดัเก็บได ้4 พาเลท เพ่ิมพ้ืนท่ีมาเป็น 5 พาเลท กล่องกระดาษ RH เพ่ิม

พ้ืนท่ีจดัเก็บ จากเดิมจดัเก็บได ้5 พาเลท เพ่ิมพ้ืนท่ีมาเป็น 8 พาเลท  กลุ่ม B มีปริมาณการใชง้านปานกลาง ควรจดัเก็บ

ในปริมาณเท่าเดิม ดงัน้ี กล่องกระดาษ HB จดัเก็บ 4 พาเลท กล่องกระดาษ 6EK จดัเก็บ 4 พาเลท และกล่องกระดาษ 

6C5 จดัเก็บ 3 พาเลท กล่องกระดาษข้ึนรูปกลุ่ม C มีปริมาณการใชง้านนอ้ย จึงมีการลดพ้ืนท่ีจดัเก็บ ดงัน้ี กล่อง

กระดาษข้ึนรูป BB จากเดิมมีพ้ืนท่ีจดัเก็บ 4 พาเลท ลดมาเป็น 3 พาเลท  และกล่องกระดาษข้ึนรูป 6BG จากเดิมมี

พ้ืนท่ีจดัเก็บ 4 พาเลท ลดมาเป็น 3 พาเลท 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีจดัเก็บรูปแบใหม่ ส่งผลต่อฝ่ายผลิตในการน ากล่องกระดาษข้ึนรูปไป

ใชง้าน ดงันั้นควรมีการจดัท าป้ายบ่งช้ีใหม่เพ่ือระบุพ้ืนท่ีจดัเก็บของกล่องกระดาษข้ึนรูปแต่ละประเภทเพื่อให้

สามารถน าไปใชง้านไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

2. พ้ืนท่ีในการจดัเก็บกล่องกระดาษข้ึนรูปมีพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีจ ากดั ดงันั้นควรมีการควบคุมการสัง่ซ้ือให้

สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือไม่ใหก้ล่องกระดาษข้ึนรูปมีปริมาณมากเกินไป 

3. ในอนาคตบริษทัอาจจะมีการผลิตสินคา้ชนิดใหม่เพ่ิมข้ึนจึงควรมีพ้ืนท่ีจดัเก็บส ารองเพ่ือรองรับกล่อง

กระดาษข้ึนรูปประเภทใหม่ 



4. ในการควบคุมกล่องกระดาษข้ึนรูปกลุ่ม A ตอ้งมีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด การสัง่ซ้ือและการใชจ้ะตอ้งมี

การจดบนัทึกรายการอยา่งละเอียดครบถว้นใหส้มบูรณ์มากท่ีสุดและตอ้งมีการตรวจสอบอยูส่ม ่าเสมอ กล่องกระดาษ

ข้ึนรูปกลุ่ม B ควรควบคุมอยา่งเขม้งวดในระดบัปานกลาง คือ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น ทุกๆ 1 เดือนหรือ 3 

เดือน และกล่องกระดาษข้ึนรูปกลุ่ม C ควรมีการจดบนัทึกเพียงเลก็นอ้ย การควบคุมไม่จ าเป็นตอ้งเขม้งวดมากและ

ควรมีการตรวจนบับา้งเป็นคร้ังคราว  

 
กติตกิรรมประกาศ 

รายงานเล่มน้ีท่ีส าเร็จลงได ้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ดร. ฐิติมา วงศอิ์นตา อาจารยท่ี์ปรึกษาในการฝึกสหกิจ
ศึกษา ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆและมีการช่วยแกไ้ขตรวจขอ้บกพร่องต่างๆดว้ย
ความเอาใจใส่ยิง่ ตั้งแต่เร่ิมตน้ท ารายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณบริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีกรุณารับนิสิตเขา้
ฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตสามารถเรียนรู้การปฏิบติังานจริงจากทฤษฎีโดยสามารถน าความรู้ท่ีร ่ าเรียนมาจาก
มหาวทิยาลยัทั้ง 4 ปี นั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

ขอขอบคุณหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับูรพา ท่ีใหโ้อกาสนิสิตออกสหกิจศึกษา
เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเพื่อใหนิ้สิตไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีดี 

สุดทา้ยน้ีหวงัวา่รายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย หากรายงานเล่มน้ี
ผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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