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บทคดัย่อ 

จากการศึกษากระบวนการเตรียมสินคา้ก่อนการจดัส่งของแผนก 4W Delivery บริษทั เอนไก ไทย จ ากัด 
พบวา่การตรวจสอบสินคา้ก่อนการจดัส่งมีความผิดพลาด มีการจดัส่งสินคา้ท่ีผิดรุ่น ส่งสินคา้เกินหรือขาดให้กบัลูกคา้ 
ส่งผลให้บริษทัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจัยมีแนวความคิดท่ีจะ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยการน าระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาช่วยในการท างาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลด 
ความผิดพลาดในการท างานและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคา้ก่อนการจดัส่ง ซ่ึงภายหลงัจาก 
น าระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาช่วยตรวจสอบสินคา้ก่อนการจดัส่ง พบวา่ความผิดพลาดจากการจดัส่งสินคา้มีผลลพัธ์
เท่ากบัศูนย ์ท าใหไ้ม่เกิดความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้และบริษทัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ท่ีผิดพลาด 

1. บทน า (INTRODUCTION)  

บริษทั เอนไก ไทย จ ากัด เป็นหน่ึงในโรงงานผลิต 16 แห่งใน 9 ประเทศของกลุ่มเอนไก คอเปอเรชั่น  
แห่งประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงกลุ่มของบริษทั เอนไก ไทย จ ากดั เป็นผูน้ าดา้นการผลิตลอ้อลูมิเนียมรถยนต ์รถจกัรยานยนต์
และช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์ โดยผลิตให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ชั้นน า และตลาดผูใ้ชท้ั่วไป  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น อินเดีย เวียดนาม อียิปต ์เป็นตน้ บริษทั เอนไก ไทย จ ากดั  
มีกลุ่มลูกคา้หลกั ไดแ้ก่ โตโยตา้ ฮอนดา้ อีซูซุ เอเอที(มาสดา้ ฟอร์ด) มิตซูบิชิ นิสสัน และซูซูกิ รวมไปถึงทางบริษทั 
ไดท้ าการจดัจา้งให้ บริษทั ซูซูโย ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นศูนยก์ลางในการจดัเก็บและจดัส่ง
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

จากการจัดส่งสินคา้หลายปีท่ีผ่านมา พบว่าบริษทั เอนไก ไทย จ ากัด ได้มีการจัดส่งสินคา้ท่ีผิดรุ่นและ 
ส่งสินคา้เกินหรือขาดให้กบัลูกคา้ ส่งผลให้เกิดตน้ทุนในการขนส่งท่ีสูงข้ึน เพราะทางบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด เน่ืองจากเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานภายในบริษทั ซ่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาและตรวจสอบระบบการท างานในกระบวนการการจดัเตรียมสินคา้ก่อนการจดัส่ง พบว่าผูต้รวจสอบ
สินคา้ก่อนจดัส่งคร้ังสุดทา้ย (Q-Gate) ตรวจสอบ Part Number ช่ือรุ่น และจ านวนสินคา้ผิดพลาด จึงท าให้ลูกคา้ไดรั้บ
สินคา้ท่ีผิดรุ่น สินคา้เกินหรือขาดไป 

 



จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคา้ก่อนการ
จดัส่งให้แก่ลูกคา้ เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจจะข้ึนจากการจดัส่งสินคา้ และท าให้กระบวนการท างานมีความแม่นย  า
มากยิ่งข้ึนจากปัญหาท่ีกล่าวมา ผู ้จัดท าเล็งเห็นประโยชน์ของการน าระบบบาร์โค้ดเข้ามาประยุกต์ใช้งานใน
กระบวนการด าเนินงานของการใช้บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เพ่ิมความถูกต้องแม่นย  า และ 
ลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม  (LITERATURE REVIEW) 

ศุภฤกษ์ ศิลปะรัตนาภรณ์ (2554) การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบการจัดการคลงัอาหาร
ส าเร็จรูปดว้ยระบบบาร์โคด้และเพ่ือใหก้ารจดัการคลงัอาหารส าเร็จรูปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยระบบท่ี
ได้พฒันาข้ึนโดยพฒันาระบบตั้งแต่กระบวนการรับบรรจุอาหารปลาส าเร็จรูปจนถึงขั้นตอนการจ่ายอาหารปลา
ส าเร็จรูปให้แก่ลูกคา้ท่ีมารับยงัโรงงานฯ ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบฟอร์มจดบันทึกเป็นการเก็บ
รวบรวมเวลาขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละกิจกรรม จดัท าแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจ การวิเคราะห์เวลาการ
ปฏิบติังานใชห้าจ านวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสมและตรวจสอบตามวิธีการทางสถิติ ส่วนแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจ
ใชแ้บบมาตราส่วนประเมินค่า 

โดยผลของการพฒันาระบบการจดัการคลงัอาหารส าเร็จรูปดว้ยบาร์โคด้พบว่าการท างานในด้านการรับ
สินคา้มีระยะเวลาการท างานท่ีลดลงร้อยละ 1.47 ด้านการท างานดา้นการจ่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้มีระยะเวลาในการ
ท างานท่ีลดลงร้อยละ 16.83 ดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบัมีระยะเวลาการท างานท่ีลดลงร้อยละ 43.64 ไม่พบความ
ผิดพลาดในการจ่ายสินคา้ในรอบ 1 เดือน และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.51 ปี ผลการส ารวจความพึงพอใจจากการใช้
งานพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากซ่ึงผลลพัธ์เหล่าน้ีเกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
จดัการคลงัอาหารส าเร็จดว้ยบาร์โคด้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

วราภรณ์ สารอนิมูล (2559) การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการด าเนินงาน
คลังสินค้าในปัจจุบันของบริษัท เอบีซี จ ากัด (2) เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานในคลังสินค้า (3) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคลงัสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยรีหสัแท่ง (Barcode) 

จากการศึกษาพบวา่ การสร้างแบบจ าลองการใชร้หัสแท่ง จะลดระยะเวลา ลดแรงงานคน และความผิดพลาด 
โดยปรับปรุงคลงัสินคา้ดว้ยการก าหนดต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ (Location) ใชแ้บ่งแยกโซนพ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงมีระบบ
การไหลของสินคา้อยูดี่แลว้ โดยก าหนดโซนพ้ืนท่ีจดัเก็บเตม็พาเลทเป็นโซน A โซนพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ไม่เตม็พาเลทเป็น
โซน B และโซนพ้ืนท่ีเก็บสินคา้เต็มพาเลทตรงกลางพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เป็นโซน C เม่ือมีสินคา้เขา้มาจะสามารถจดัเก็บ
โดยการอ่านรหัสแท่งของสินคา้และอ่านต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้เพ่ือให้ทราบวา่สินคา้ชนิดน้ีวนัผลิตวนัใด อยูใ่น
ต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ใด เม่ือมีการเบิกจ่ายจะท าการเอาเคร่ืองอ่านรหสัแท่งหาสินคา้ท่ีเขา้ก่อน เพ่ือน าออกก่อนได้
ทนัที ท าให้พนักงานไม่เสียเวลาเดินอ่านตามป้ายขา้งพาเลทท่ีฝ่ายผลิตท าการพิมพร์หัสแท่งแสดงชุดการผลิตติดท่ี 



พาเลทก่อนหน้าแลว้ ท าให้สามารถตรวจสอบไดง่้าย สะดวกต่อการคน้หา ลดความผิดพลาดในการหยิบสินคา้ และ
สามารถบริหารสินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

วรรณะ กรุดภู่ และรภัทภร สลิดกลุ (2560) โครงงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความผิดพลาดจากการ
จดัส่งสินคา้ผิดประเภทของโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ี์เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงผลิตภณัฑข์องโรงงานมีหลายประเภท และ
หลายขนาด ท าให้ยากต่อการควบคุม และการตรวจสอบ ทางผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาขั้นตอนในการผลิต การจดัเก็บ
สินคา้ภายในคลงัสินคา้ และการตรวจนับก่อนการจดัส่งสินคา้ เพ่ือก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหา โดยมีตวัช้ีวดั
เปรียบเทียบผลการด าเนินการ คือ ลดจ านวนคร้ังความผิดพลาดและตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัส่งสินคา้ผิดประเภท 
  จากการศึกษาข้อมูลพบว่าความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าผิดให้แก่ลูกค้านั้ นสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ การส่งมอบสินคา้ผิดประเภท และการส่งมอบสินคา้ไม่ตรงจ านวน ทางผูจ้ ัดท าโครงงานได้ท าการ
วิเคราะห์ปัญหาดงักล่าวโดยใชห้ลกัการ การวิเคราะห์ Why-Why Analysis และสรุปแนวทางในการแกปั้ญหา ซ่ึงใน
ส่วนของระบบคลงัสินคา้คือ การปรับเปล่ียนผงัพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ โดยการวิเคราะห์จากยอดขายของสินคา้ และจดัท า
เอกสารเพ่ือช่วยในการตรวจสอบ ท าให้ฝ่ายตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งการปรับปรุงในดา้นระบบการ
ล าเลียงขนส่งโดยจดัท าเอกสารขอ้มูลแสดงรายละเอียดการจดัแบ่งพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้แต่ละประเภท จดัท าแบบฟอร์ม
การบนัทึกขอ้มูลการโอนยา้ยและพฒันา Visual Control ส าหรับระบุท่ีตั้งของสินคา้ ซ่ึงปัญหาก่อนปรับปรุงคือ การ
จดัส่งสินคา้ผิดจ านวน 16 คร้ัง และมูลค่าความเสียหายเฉล่ียอยูท่ี่ 14,016 หลงัปรับปรุงไม่พบปัญหาการจดัส่งสินคา้ผิด 
คิดเป็นผลต่างร้อยละ 100 

3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY)  

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษากระบวนการการจดัเตรียมสินคา้ก่อนการจดัส่ง Nissan Module 
ของแผนก 4W Delivery  ดงันั้น ประชากรท่ีท าการเก็บขอ้มูล คือ พนกังานแผนก 4W Delivery และมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
พนกังานท่ีปฏิบติังานในดา้นการจดัเตรียมสินคา้ 

ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 จนถึงมีนาคม 2564 โดยเร่ิมจากก าหนดปัญหาท่ี
ตอ้งการศึกษา เม่ือไดปั้ญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้จากนั้นท าการศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบนั วิเคราะห์ปัญหาดว้ย
แผนผงักา้งปลา (Fish bone diagram) และเทคนิค Why-Why Analysis สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้
ระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาจดัการกบัปัญหา และสุดทา้ยท าการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดก่้อนและหลงั 
 

 

 

 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 
กราฟท่ี 1 กราฟแสดงจ านวนค าสัง่ซ้ือของบริษทันิสสนัในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัจ านวนความผดิพลาดท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของลอ้ท่ีท าการส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
 

 
กราฟท่ี 2 กราฟแสดงจ านวนค าสัง่ซ้ือของบริษทันิสสนัในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัจ านวนความผดิพลาดท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2564 ในส่วนของลอ้ท่ีท าการส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
 
จากกราฟดงักล่าวในขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกราฟท่ี 1 และกราฟท่ี 2 จะใหเ้ห็นไดว้า่ภายหลงัจากการ

น าระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาช่วยในการตรวจสอบสินคา้ก่อนการจดัส่ง ท าให้กระบวนการเตรียมสินคา้ก่อนการ
จดัส่งนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สามารถลดความผิดพลาดจากเดิมเฉล่ียร้อยละ 0.42 คร้ังต่อเดือน เป็นร้อยละ 0 คร้ัง
ต่อเดือน และในเร่ืองของค่าใชจ่้ายสามารถช่วยใหบ้ริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการจดัส่งท่ีผิดพลาด 

จากเดิมเฉล่ียเดือนละ 
950,000

12
 = 79,166.67 บาท เหลือเป็น 

0

12
 = 0 บาทต่อเดือน  

 

Quantity Order 

Start Implement Scan Barcode Nissan Module Export Part 

0 



5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการลดความผิดพลาดในการเตรียมสินคา้ก่อนการจัดส่งโดยใช้ระบบ 
สแกนบาร์โคด้ กรณีศึกษา บริษทั เอนไก ไทย จ ากดั พบวา่สภาพการท างานในรูปแบบเดิมท่ีให้พนกังานตรวจสอบ
สินคา้ก่อนการจดัส่งทั้งหมด ส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาดในการจดัส่ง รวมไปถึงเกิดค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดให้กบัลูกคา้ จึงปัญหาส าคญัอย่างยิ่งท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 
ผูว้ิจัยจึงได้น าระบบสแกนบาร์โค้ดเขา้มาตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสินคา้ ก่อนการจดัส่งใหก้บัลูกคา้และลดความผิดพลาดจากการท างาน 

ผูว้ิจยัไดมี้การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุหลกัของปัญหาและ 
ท าการแตกย่อยปัญหาดว้ยเทคนิค Why-Why Analysis ซ่ึงท าให้ได้รู้ว่าสาเหตุท่ีแท้จริงมากจากความผิดพลาดของ
พนกังาน (Human Error) ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความคิดท่ีจะปรับปรุงระบบการท างานโดยการน าระบบสแกนบาร์โคด้
เขา้มาลดความผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยผูว้ิจยัมีการน าขอ้มูลความผิดพลาดจาก
การจัดส่งสินคา้ทั้ งก่อนและหลังจากน าระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาใช้งานมาเปรียบเทียบกัน พบว่าผลลพัธ์ท่ีได้
หลงัจากน าระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาใชง้าน สามารถลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากเดิมร้อยละ 0.42 คร้ังต่อเดือน  
เป็นร้อยละ 0  คร้ังต่อเดือน และยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากเดิมเฉล่ียเดือนละ 79,166.67 บาท เป็น 0 บาท  
ต่อเดือน ซ่ึงหมายความวา่การจดัส่งในแต่ละคร้ังมีความถูกตอ้งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

เพราะฉะนั้นสามารถสรุปไดว้า่การน าระบบสแกนบาร์โคด้เขา้มาใชง้านสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัส่งได ้รวมไปถึงท าให้บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบและเสียค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนใหก้บัลูกคา้ในกรณีท่ีจดัส่งผิดพลาด 

6. กติตกิรรมประกาศ 

ความส าเร็จในรายงานปฏิบติัการสหกิจศึกษาเร่ือง การลดความผิดพลาดในการเตรียมสินคา้ก่อนการจดัส่ง
ดว้ยระบบสแกนบาร์โคด้ กรณีศึกษา บริษทั เอนไก ไทย จ ากดั จะส าเร็จลงไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์และ
ความกรุณาจากดร. พชร กิจจาเจริญชัย อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา ท่ีคอยให้ค  าแนะน าและค าปรึกษา แก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมทั้ งเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา ขา้พเจ้าจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ 
ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณจารึก แก้วสังข์ ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายจัดส่งสินคา้ ท่ีให้การดูแลให้ค  าปรึกษาต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการท างานภายในองคก์รและทีม 

ขอขอบพระคุณ คุณวริศ เดชมี ต าแหน่ง Engineer ท่ีให้คอยให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา และสอนการท างาน
ภายในแผนก รวมทั้ งขอขอบพระคุณพ่ี ๆ ท่ีแผนก 4W Delivery & Warehouse ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ บริษทั เอนไก ไทย จ ากดั ท่ีให้โอกาสขา้พเจา้เขา้มาปฏิบติัสหกิจศึกษา ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และ



ไดรั้บประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถหาไดจ้ากในหอ้งเรียน รวมทั้งบุคลากรภายในบริษทั ท่ีให้ความรู้และเอาใจใส่
ตลอดระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษา 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว เป็นอยา่งสูงท่ีให้การอบรม สัง่สอน ใหก้ าลงัใจ และให้
การสนบัสนุนช่วยเหลือในทุก ๆ ดา้น รวมไปถึงขอขอบพระคุณบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุก ๆ ท่าน หากรายงาน
ฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ขา้พเจา้ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย และขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจต่อไป 
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