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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการกล่องบรรจุ

ช้ินงานท่ีใชห้มุนเวียนกนัระหวา่งบริษทัในปัจจุบนั และน าเสนอการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการ

รอกล่องบรรจุช้ินงาน เป็นการท ากล่องทดแทน เพื่อลดปัญหาการไม่มีกล่องคงคลงัจากบริษทัลูกคา้ 

หลีกเล่ียงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และช่วยลดเวลาในการท างาน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น

การศึกษาเป็นจ านวนการรับเขา้ – ส่งกลบักล่องบรรจุช้ินงานในแต่ละวนั ท าการวิเคราะห์โดยการ

จดัท ากล่องหมุนเวียนส าหรับใชร้ะหวา่งบริษทั มีการควบคุมการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถจดัการใหก้ล่องบรรจุช้ินงานพอเพียงต่อแผนการผลิตและความตอ้งการลูกคา้ 

 ผลจากการค านวณตน้ทุนและค่าใชจ่้ายพบวา่การจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงาน 1 ใบ มีอายุการ

ใชง้านเฉล่ียประมาณ 4 ปี จึงมีความคุม้ค่ากวา่การจา้งพนกังานเปลี่ยนกล่อง และช่วยลดขั้นตอนการ

ท างานซ ้าซอ้นท่ีเกิดจากกรณีรอกล่องบรรจุช้ินงานจากบริษทัลูกคา้ 

ค าส าคัญ: กล่องบรรจุช้ินงาน, พนกังานเปล่ียนกล่อง, การจดัซ้ือกล่อง 

 

บทน า 
 บริษทั สหะเจริญโลหะพลาสติกภณัฑ ์จ ากดั เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน

พลาสติกใหก้บัรถยนต ์รถไถ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ บริษทัจะมีการวาง

แผนการผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ และเม่ือท าการผลิตเสร็จส้ินจะมีการบรรจุช้ินส่วนลงให้

กล่องบรรจุช้ินงาน เพื่อท าการส่งต่อให้แก่ลูกคา้ในล าดบัต่อไป 

 บริษทั สหะเจริญโลหะพลาสติกภณัฑ ์จ ากดั มีการตรวจสอบและประเมินการท างานอยา่ง

สม ่าเสมอ และพบวา่บริษทัประสบปัญหาเร่ืองกล่องบรรจุช้ินงานไม่เพียงพอต่อการบรรจุช้ินงาน

เพื่อส่งขายตามความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากไม่สามารถบริหารจดัการกล่องบรรจุช้ินงานได ้

เพราะบริษทัลูกคา้ไม่ท าการเติมกล่องส าหรับรับช้ินงานท่ีส าเร็จ และไดมี้การตรวจสอบและเช็ค



กล่องคงคลงัทุกคร้ังท่ีมีการน าเขา้และส่งกลบัไปยงับริษทัของลูกคา้ เพื่อค านวณความสามารถใน

การผลิตและจดัเก็บช้ินงานท่ีรอส่งขายใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

 จากปัญหาดงักล่าวจึงมุ่งเนน้ท่ีจะบริหารจดัการและตรวจสอบกล่องคงคลงั จากเดิมท่ีกล่อง

บรรจุช้ินงานไม่เพียงพอและไม่สามารถหมุนเวียนระหวา่งบริษทัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีการเพิ่ม

จ านวนของกล่องบรรจุช้ินงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และกระบวนการผลิต ซ่ึง

ปัญหาหลกัเกิดจากการท่ีบริหารจดัการและส่ือสารระหว่างบริษทัไม่ชดัเจน จึงท าใหป้ระสบปัญหา

เร่ืองกล่องบรรจุช้ินงานไม่เพียงพอส าหรับการส่งช้ินงานตามความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการผลิตและเสียค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีสามารถหลีกเล่ียงไดต้ั้งแต่ตน้ 

มีปัจจยั ดงัน้ี  

1. ไม่สามารถผลิตช้ินงานไดต้ามความตอ้งการ เน่ืองจากไม่มีกล่องบรรจุช้ินงานท่ีส าเร็จ

ส าหรับส่งขาย 

 2. ส่งช้ินงานล่าชา้และไม่ครบตามความตอ้งการ เกิดจากการท่ีไม่มีกล่องคงคลงัส าหรับใส่

ช้ินงานเพื่อขายใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 

 3. ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหลีกเล่ียงได ้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการรอการบรรจุสินคา้อีกคร้ังเม่ือ

มีกล่องส าหรับใส่ช้ินงานเพื่อท าการส่งขาย 

 ดงันั้นการบริหารจดัการกล่องบรรจุช้ินงานให้เพียงพอต่อความตอ้งการ ใหเ้ป็นการท างาน

อยา่งมีประสิทธิภาพถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการทางโลจิสติกส์ เพราะบรรจุภณัฑจ์ะ

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ทางโลจิสติกส์ และนบัวา่มีส่วนส าคญัต่อการผลิตและประสิทธิภาพ

ของระบบโลจิสติกส์ ส่งผลต่อแผนการท างานและก าไรจากยอดขาย บรรจุภณัฑจึ์งมีส่วนส าคญัต่อ

การลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์และมีส่วนส าคญัเพื่อให้ระบบ 

โลจิสติกส์มีการขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นเวลา และตน้ทุน รวมถึงมีส่วนส าคญั

ในลกัษณะท่ีมีการบ่งช้ี (Identify) แหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีจะส่งมอบ (Delivery) อีกดว้ย 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการกล่องบรรจุช้ินงานท่ีใชห้มุนเวียนกนั

ระหวา่งบริษทัในปัจจุบนั 

2. เพื่อน าเสนอการปรับปรุงจากการรอกล่องบรรจุช้ินงาน เป็นการท ากล่องทดแทน เพื่อลด

ปัญหาการไม่มีกล่องคงคลงัจากบริษทัลูกคา้ และหลีกเล่ียงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และลด

เวลาการท างาน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจ านวนการรับเขา้ – ส่งกลบักล่องบรรจุช้ินงานจากบริษทัลูกคา้

ในแต่ละวนัท าการ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการใชง้าน พฤติกรรมการเติมกล่องของลูกคา้ 

และค านวณตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลาศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาใน

การด าเนินการทั้งส้ิน 4 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  

 

สรุปผลการวิจัย 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย / เดือน ค่าใช้จ่าย / ปี 
ค่าแรงขั้นต ่า 331 บาท / วนั 7,944 91,356 
กล่องราคา 700 บาท / ใบ 28,000 28,000 

ค่าใช้จ่าย 35,944 119,356 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งการเปล่ียนกล่อง และการจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงาน 

 

รายการ ต้นทุนการเปลีย่นกล่อง 
(150 ช้ิน / วนั / คน) 

ต้นทุนการจัดซ้ือกล่อง 
(700 บาท / ปี / กล่อง) 

ตารางวนัท างาน 276 วนั / ปี 331 บาท 1,104 วนั 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 2.2 บาท / วนั 1.6 บาท / วนั 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายเฉล่ียระหวา่งการเปล่ียนกล่อง 

และการจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงาน 
 



 จากการศึกษาพบวา่การแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่องบรรจุช้ินงานไม่เพียงพอต่อการส่งงานขาย

ตามความตอ้งการของลูกคา้จะมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นเสมอ แต่จะใชก้ารเปรียบเทียบตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายเพื่อค านวณหาความคุม้ค่าของการจดัการปัญหา ซ่ึงในปัจจุบนัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

หลกัของบริษทั สหะเจริญโลหะพลาสติกภณัฑ ์จ ากดั เกิดขึ้นในส่วนของการจา้งพนกังานเพื่อท า

การเปล่ียนกล่องบรจุช้ินงาน เน่ืองจากกล่องบรรจุช้ินงานไม่เพียงพอต่อการส่งช้ินงานขาย ท าให้

การผลิตตอ้งเล่ือนออกไป หรือกรณีท่ีท าการผลิตแลว้จากจะมีการบรรจุช้ินงานไวใ้นกล่อง

หมุนเวียนภายในบริษทั เพื่อรอการเติมกล่องบรรจุช้ินงานจากบริษทัของลูกคา้ และจะมีการบรรจุ

ใหม่อีกคร้ังลงในกล่องบรรจุช้ินงานของลูกคา้ 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทั้งหมด เร่ิมจาก ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใน

การเปล่ียนกล่องบรรจุช้ินงาน ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงานใหม่ ตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายในการผลิต แสดงใหเ้ห็นวา่การเปรียบเทียบตน้ทุนในส่วนต่าง ๆ จะช่วยใหค้  านวณความ

คุม้ค่าของการจดัการและปรับปรุงปัญหากล่องบรรจุช้ินงานไม่เพียงพอ ช่วยลดตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ท่ีสามรถหลีกเล่ียงไดจ้ากการจา้งพนกังานเปล่ียกล่องบรรจุช้ินงาน 

 การจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงานจะเป็นการใชก้ล่องบรรจุช้ินงานแบบหมุนเวียนระหวา่ง

บริษทัเราและบริษทัลูกคา้ เพื่อลดพื้นท่ีการจดัเก็บกล่องบรรจุช้ินงานจากบริษทัลูกคา้ และท าการ

ตรวจสอบสภาพกล่องบรรจุช้ินงานวา่มีส่วนไหนท่ีช ารุดหรือเสียหายหรือไม่ จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือเพิ่ม

เพื่อทดแทนกล่องบรรจุช้ินงานท่ีเสียหายหรือไม่ 

 นอกจากนั้นยงัจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัระบบควบคุมจ านวนการรับเขา้ – ส่งกลบัของกล่อง

บรรจุช้ินงานหมุนเวียน โดยมีการจดบนัทึกทุกวนัเพื่อป้องกนัปัญหากล่องบรรจุช้ินงานสูญหาย 

และจดัท ารายงานสรุปยอดทุกส้ินเดือน เพื่อตรวจสอบวา่มีกล่องบรรจุช้ินงานสูญหายหรือเสียหาย

หรือไม่ ปริมาณการรับเขา้ – ส่งกลบัจริง และการบนัทึกรายงานใกลเ้คียงกนัหรือไม่ ถา้เกิดปัญหา

สามารถตรวจสอบไดจ้ากรายงานยอ้นหลงัท่ีจดัท าขึ้นในทุก ๆ เดือน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการค านวณตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจะแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงานนั้น

คุม้ค่ากวา่ และการจดัซ้ือกล่อง 1 ใบ จะมีอายกุารใชง้านเฉล่ียประมาณ 4 ปี และการจดัซ้ือกล่อง

บรรจุช้ินงานนั้นจะช่วยลดขั้นตอนการท างานซ ้าซอ้นท่ีเกิดจากกรณีท่ีตอ้งรอกล่องบรรจุช้ินงานจาก

บริษทัลูกคา้ สอดคลอ้งกบัวิจยัเร่ืองบรรจุภณัฑห์มุนเวียนของคุณสมศกัด์ิ ฉินเฉิดฉาย และคุณอรรถ



กร เก่งพล (2547) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การก าจดับรรจุภณัฑท่ี์ไม่จ าเป็นออกจากระบบโซ่อุปทาน

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ปรับเปล่ียนการใชบ้รรุภณัฑแ์บบใชค้ร้ังเดียวในปัจจุบนัให้เป็นการใชบ้รรจุภณัฑ์

แบบหมุนเวียน ซ่ึงท าจากวสัดุท่ีมัน่คงและระบุจ านวนท่ีบรรจุชดัเจน แนวคิดการใชบ้รรจุภณัฑแ์บบ

หมุนเวียนนั้นมีประโยชน์ ช่วยลดค่าใชจ่้ายในกิจกรรมโลจิสติกส์, ลดพื้นท่ีการจดัเก็บบรรจุภณัฑ์

เปล่า, รักษาส่ิงแวดลอ้มโดยน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 การประยกุตใ์ชบ้รรจุภณัฑห์มุนเวียนในโซ่อุปทานใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้น ควรเร่ิมจาก

นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาระบบบรรจุภณัฑเ์พื่อโลจิสติกส์และ

ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการลงทุนสูงในช่วงเร่ิมตน้ของระบบการใชง้าน ไม่วา่จะเป็นการออกแบบท่ี

ตอ้งใชวิ้ศวกรเฉพาะทางดา้นบรรจุภณัฑ ์การทดสอบภายใตส้ถานะการณ์ต่าง ๆ เช่น การรับน ้าหนกั 

แรงกระแทก อุณหภูมิ ความช้ืน ฯลฯ การวางระบบบริหารจดัการ และควบคุมบรรจุภณัฑเ์พื่อให้

เกิดการหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดงันั้นก่อนการประยกุตใ์ชบ้รรจุภณัฑห์มุนเวียน ควรมีการจดัตั้งทีมงานผูรั้บผิดชอบ เร่ิม

จากการวางแผน วิเคราะห์การลงทุนเร่ิมตน้และจุดคุม้ทุน การออกแบบและเลือกใชว้สัดุ การ

ทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านออกแบบระบบควบคุมการหมุนเวียน การติดตั้งและบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งบรรจุภณัฑแ์ละระบบสนบัสนุน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การปรับเปล่ียนจากการรอกล่องบรรจุช้ินงานจากบริษทัลูกคา้ ท่ีจะมีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ในส่วนของพนกังานเปล่ียนกล่องบรรจุช้ินงานเกิดขึ้น เป็นการจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงานใหม่เพื่อ

ทดแทนการรอกล่องบรรจุช้ินงานจากบริษทัลูกคา้ และการจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงานใหม่จะมีการใช้

งานแบบหมุนเวียนกนัระหวา่ง จะสามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปโดยไม่จ าเป็น และ

ยงัเป็นการลดขั้นตอนในการบริหารจดัการของบริษทั 

 งานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาแบบเดิมของบริษทั สหะเจริญโลหะ

พลาสติกภณัฑ ์จ ากดั เป็นการจา้งพนกังานเพื่อท าการเปล่ียนกล่องบรรจุช้ินงาน การแกไ้ขโดยการ

ยกเลิกการจา้งพนกังานเลยอาจท าไดย้าก จึงใชก้ารปรับเปล่ียนเป็นการจดัซ้ือกล่องบรรจุช้ินงานเพิ่ม

และค่อย ๆ ลดชัว่โมงการท างานของพนกังานเปล่ียนกล่องบรรจุช้ินงานลง เพื่อท่ีจะไดล้ดตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และเพื่อใหส่้งมอบช้ินงานไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ และยงัสามารถ



ควบคุมการรับเขา้ – ส่งกลบักล่องบรรจุช้ินงานหมุนเวียนไดถู้กตอ้ง แม่นย  า และยงัลดพื้นท่ีส าหรับ

การจดัเก็บกล่องบบรรจุช้ินงานจากบริษทัลูกคา้อีกดว้ย 

 

กติติกรรมประกาศ 
 รายงานเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.พชร กิจจาเจริญชยั อาจารยท่ี์ปรึกษา

การปฏิบติัสหกิจศึกษา และบริษทั สหะเจริญโลหะพลาสติกภณัฑ ์จ ากดั ท่ีไดใ้หโ้อกาสไดท้ าการ

วิจยั และคุณจุฑารัตน์ นาคเกิด ผูจ้ดัการแผนก Supply Chain ท่ีไดใ้หค้  าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนรายงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานคลงัสินคา้ท่ีกรุณาใหข้อ้มูล ใหค้  าปรึกษา ตลอดจน

ช้ีแนะเร่ืองการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น  

 ขอบพระคุณเจา้ของเอกสารและงานวิจยัทุกท่านท่ีผูจ้ดัท าไดน้ ามาอา้งอิงการวิจยัในคร้ังน้ี 

จนกระทัง่งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและผูท่ี้

สนใจศึกษา ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ต่อไป 
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