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บทคัดย่อ 

 กรณีศึกษาบริษัทแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เป็นผูด้ าเนินการผลิตช้ินส่วนจาก

พลาสติก ยางสังเคราะห์ ผา้สักหลาดโลหะส าหรับผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกส์และยานยนตซ่ึ์งในการผลิตสินคา้ตอ้ง

ใช้วตัถุดิบในการผลิตเป็นจ านวนมาก ท าให้มีช้ินส่วนวตัถุดิบท่ีจดัเก็บภายในคลงัสินคา้เยอะตามไปด้วย ท าให้

ขั้นตอนการท างานภายในแผนกคลงัสินคา้มีความซับซ้อนและมกัเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ ง วิจยัฉบบัน้ีจดัท า

ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานโดยปรับปรุงขั้นตอนการท างานลดความผิดพลาดท่ีมกัจะเกิดขึ้น 

โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกับระบบบาร์โค้ดในการช่วยการลดขั้นตอนการท างาน  ลดเวลาการท างานและลด

ค่าใชจ้่าย ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้มากขึ้นย่ิงขึ้นจากการใชร้ะบบบาร์โคด้ 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 กรณีศึกษาบริษัทแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เป็นผูด้ าเนินการผลิตช้ินส่วนจาก

พลาสติก ยางสังเคราะห์ ผา้สักหลาดโลหะส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์โดยการด าเนินงาน

ภายในคลงัสินคา้ประกอบดว้ยกระบวนการในการรับจดัเก็บเบิกและจ่ายสินคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการบริหาร

ด าเนินธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานท่ีเป็นระบบให้คุม้ค่ากบัการลงทุนการควบคุมคุณภาพ

ของการเก็บการเบิกสินคา้การป้องกนัลดการสูญเสียจากการด าเนินงานการใชป้ระโยชน์เต็มท่ีจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 

ซ่ึงปัญหาท่ีพบเจอในการท างานด้านคลังสินค้าจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานแผนก

คลงัสินคา้ไม่ว่าจะเป็นการกรอกขอ้มูลการจ่ายและการรับวตัถุดิบการติดตามช้ินงานในกระบวนการท างานแบบ

แมนนวลท าให้มีการส่ือสารความหมายของข้อมูลท่ีเปลี่ยนไปและมีการใช้เวลาเพ่ิมขึ้ น ทางผู้วิจัยเห็นว่า          

ความผิดพลาดนั้นสามารถด าเนินการแกไ้ขไดโ้ดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งแม่นย  าเพ่ิมมากขึ้น 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 คลังสินค้า (warehouse) 

 คลงัสินคา้ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวใ้ชเ้พ่ือการเก็บและรักษาสินคา้โดยไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพหรือ

แตกหักเสียหาย ลกัษณะเป็นอาคารชั้นเดียว มีพ้ืนท่ีโล่งกวา้งเพ่ือจดัเก็บสินคา้ มีประตูขนาดใหญ่เพ่ือสะดวกใน

การขนถ่ายสินคา้ 

 2.2 ระบบบาร์โค้ด (Barcode) 

บาร์โคด้ คือ ระบบสัญลกัษณ์ชนิดหน่ึง ท่ีใช้หมายเลขเป็นรหัสของสินค้า โดยจะแทนด้วยรหัสแท่ง       

ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งบาร์สีขาว-ด า เรียงติดต่อกนั ซ่ึงจะประกอบไปด้วยตวัเลขตั้งแต่ 8 หลกัไปจนถึง 13 หลกั    

โดยการอ่านค่าบาร์โคด้นั้น จะต้องอาศัยเคร่ืองสแกนเนอร์ท่ีใช้ส าหรับอ่านค่าบาร์โค้ดเป็นตัวอ่านแถบรหัส

บาร์โคด้ โดยการสแกนเนอร์จะท าการอ่านแถบรหัสจากความแตกต่างของแถบรหัสขาว-ด า ท่ีมีความหนา-บาง



ต่างกนั โดยอาศยัหลกัการของการสะทอ้นแสง และส่งค่าท่ีได้ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการประมวลผล

ขอ้มูลท่ีอ่านไดจ้ากแถบรหัสบาร์โคด้ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภาณุเดช กาญจนกนัติกุล น าเทคโนโลยีบาร์โคด้มาใชใ้นคลงัสินคา้ท่ีจดัเก็บเหล็กมว้น ท าให้มีความรวดเร็ว

ในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ลดเวลาปฏิบตัิงานและความผิดพลาดของการน าขอ้มูลท่ีผิดหรือไม่ครบถว้นมาใช้ 

บญัชา แห้วดี น าเอาระบบบาร์โคด้เขา้มาใช้ภายในคลงัสินคา้ ท าให้ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ

คลงัสินคา้เพ่ิมขึ้น ใช้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคา้ลดลง บุคลากรท่ีใช้ในคลงัสินคา้ลดลง ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้งาน

สามารถเรียกดูไดต้ลอดเวลา 

เพชรัตน์ วิถีสุวรรณ ดร.รวมศกัดิ์  วีระสุนทร ได้น าระบบบาร์โคด้ าเขา้มาใช้ในคลงัสินคา้อะไหล่ส ารอง

ส าหรับการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงช่วยลดเวลาในการท างาน และเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขนัของธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้น าเทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ

เพ่ือช่วยอธิบายความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวเขา้ใจประวตัิศาสตร์เกิดความตระหนักในการ

อนุรักษแ์ละหวงแหนแหล่งท่องเท่ียว 

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ด าเนินงานโครงการพฒันาระบบ QR Code 

เพ่ือบริการขอ้มูลการท่องเท่ียวอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั-ก าแพงเพชรศรีสัชนาลยั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

ด้วยระบบ QR Code ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ฝึกการเป็นผูน้ าผูต้ามการท าง านกลุ่ม

และทกัษะการตดัสินใจและยงัช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนเร้าอารมณ์ผูเ้รียนเป็นอย่างมาก 

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

1. ท าการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการระบบคลังสินคา้ โดยการศึกษาจาก

คู่มือการปฏิบตัิงาน การสังเกตการณ์ กบัผูป้ฏิบตัิงานภายในคลงัสินคา้ 

  2. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานในแผนกคลงัสินคา้ 

3. ศึกษาปัญหาท่ีพบเจอภายในคลงั 

4. การศึกษารูปแบบระบบบาร์โคด้มาใชง้านในการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา     

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพการท างานปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา 

5. น าขอ้มูลเวลาและค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลระบบบาร์โคด้ มาท าการเปรียบเทียบ

กบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงานในปัจจุบนัและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั 

6.วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดและสรุปผลทั้งหมด 

7. จดัท าขอ้เสนอแนะเพ่ือจะเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการภายใน

คลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาในอนาคตต่อไป 

 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 



1. สัมภาษณ์ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการภายในคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาซ่ึง

ขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์คือระบบการด าเนินงานคลงัสินคา้ท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบนั 

2. บนัทึกเวลาใบ Stock Card ท่ีใชใ้นการบนัทึกจ านวนการรับคืนและจ่ายออกของวตัถุดิบ    

ในกระบวนการท างานแบบแมนนวลหรือการท างานดว้ยมือ 

3.มีการบันทึกเวลาการถ่ายเอกสาร ใบ Production Order ในการจ่ายออกและรับคืนของ

วตัถุดิบ 

4.หาขอ้มูลเก่ียวกบับาร์โคด้บนเวบ็ไซต ์ในเร่ืองของระบบการท างานและตน้ทุนต่างๆของ 

ระบบบาร์โคด้ 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่าเฉลี่ย 

   =  

เม่ือ                 คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

      คอื ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 

                                          คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

  2. หาตน้ทุนค่าใชจ้่าย 

 จ านวนชัว่โมงการท างาน x ค่าโสหุ้ย (Overhead)  โดยคา่โสหุ้ย (Overhead) 282 บาท/ชัว่โมง/1 คน 

  3. หาระยะเวลาคืนทุน  

 ค่าใชจ้่ายของระบบบาร์โคด้ทั้ง 2 โรงงาน / ผลต่างค่าใชจ้่ายระบบแมนนวล และบาร์โคด้ทั้ง 2 โรงงาน 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1 ข้อมูลเปรียบเทียบเวลาของการรับและการจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายการผลิตแบบแมนนวล และเวลาท่ีใช้

ระบบบาร์โค้ด 



 

4.2 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมของท้ัง 2 โรงงาน ระบบ Manual และ ระบบ Barcode 

รายละเอียด 
ค่าใชจ้่าย (บาท/เดือน) 

ระบบ Manual ระบบ Barcode 
เวลารับวตัถุดิบคืน 4,144.40 235.78 
เวลาจ่ายวตัถุดิบ 10,088 566.43 
ถ่ายเอกสาร (จ่ายวตัถุดิบ) 915.06 - 
กระดาษ (จ่ายวตัถุดิบ) 134.88 - 
ถ่ายเอกสาร (รับงานโอนคืน) 909.29 - 
กระดาษ (รับงานโอนคืน) 185.24 - 

รวม 16,376.87 802.21 
ผลต่างของระบบ Manual และ Barcode 15,574.66 
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เวลาของการรับวัตถุดิบคืนจากฝ่ายผลิต

ระบบ Manual ระบบ Barcode เวลาที่ลดลงเม่ือใชร้ะบบ Barcode
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เวลาการจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต

ระบบ Manual ระบบ Barcode เวลาที่ลดลงเม่ือใชร้ะบบ Barcode



     4.3 ระยะเวลาคืนทุน  

- ค่าใชจ้่ายของระบบบาร์โคด้ของทั้ง 2 โรงงาน เท่ากบั 316,372 บาท 

  - ค่าใชจ้่ายระบบแมนนวล ต่อเดือนของทั้ง 2 โรงงาน ลบค่าใชจ้่ายของระบบบาร์โคด้  

          =16,376.87 – 802.21  

      = 15,574.66 บาท/เดือน 

  ดงันั้นระยะเวลาคืนทุน = 316,372 / 15,574.66 

           = 20 เดือน หรือ 1 ปี 8 เดอืน 

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

  5.1 สรุปผลการวิจัย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า การด าเนินงานด้านคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา            

การควบคุมและการจดัการคลงัสินคา้เป็นเร่ืองส าคญัในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินการเพ่ือสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อผลก าไรขององค์กรได้โดยตรงซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น เกิด

จากการท างานท่ีซับซ้อนและเกิดความผิดพลาดจากการกระท าของคนโดยท าศึกษาการใชร้ะบบบาร์โคด้แลว้

ท าให้ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลาการท างาน ค่าใช้จ่ายและความผิดพลาดลงได้และมีระยะเวลาคืนทุน

เท่ากบั  1 ปี 8 เดือน ดงันั้นจึงไดมี้การปรับปรุงกระบวนการท างานและบริหารจดัการคลงัสินคา้โดยการศึกษา

ระบบบาร์โคด้ท่ีจะมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานภายในคลงัสินคา้ 

  5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

1.การรับวตัถุดิบและจ่ายวตัถุดิบ หากน าระบบบาร์โคด้เขา้มาจะท าให้การปฏิบตัิงานสามารถลดความ

ผิดพลาดลงไดแ้ละมีความสะดวกมากขึ้น 

2.ลดขั้ นตอนการปฏิบัติงานการบันทึก Stock card ลดขั้ นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกข้อ มูล               

บตัรควบคุมสินคา้หรือ Stock card ซ่ึงเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความซ ้าซ้อนและความผิดพลาดลงไปได ้

3.ความเคลื่อนไหวของขอ้มูลแบบ Real Time ท าให้แผนกต่าง ๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนกคลงัสินคา้

ภายในบริษทัสามารถตรวจสอบขอ้มูลของวตัถุดิบและเคลื่อนไหวการปฏิบตัิงานไดต้ลอดเวลา 

4.ลดขั้นตอนการใช้เวลาในการถ่ายเอกสารและการใช้กระดาษในส่วนของการรับและจ่ายวตัถุดิบใน

บางส่วนได ้

 5.มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานว่าก่อนท าและหลงัท าเกิดประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดหากมีการน า

ระบบบาร์โคด้มาใช ้

6.กิตติกรรมประกาศ 

 วิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจาก ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ อาจารย ์    

ท่ีปรึกษาประจ าวิชา Cooperative Education สหกิจศึกษา รหัสวิชา 91030459-59 ประจ าปีการศึกษา 2563     

ท่ีกรุณาให้ ความรู้ ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนช่วยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ด้วย

ความละเอียดถี่ถว้น ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 



 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณบุญเสริม หัตที หัวหน้าแผนกคลงัสินคา้ และพ่ี ๆ ในแผนกคลงัสินค้า ของ

บริษทักรณีศึกษาท่ีให้ความอนุเคราะห์และอนุญาตให้ท าการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลโดยให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดีจนไดข้อ้มูลเพ่ือใชใ้นงานวิจยัอย่างครบถว้น สมบูรณ์ 

  ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ทุกคนในครอบครัวและเพ่ือน ๆท่ีเป็นก าลงัใจและสนบัสนุนดา้นการศึกษา

แก่ผูว้ิจยัเสมอมา ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีถ่ายทอดความรู้จนสามารถศึกษาและท าวิจยัจนส าเร็จ 

สุดทา้ยน้ีผูด้ าเนินการวิจยัหวงัว่าวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจศึกษาและเป็นแนวทางในการศึกษา
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