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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานท่ีท าหนา้ท่ี

บรรจุ Raw Materials เพื่อให้ลดในการบรรจุและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน และ

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดขึ้น โดยทางผูวิ้จยัไดต้รวจสอบและเรียนรู้วิธีการท างาน พบวา่ สาเหตุมาจากการ

ท่ีมี Raw Materials จ านวนมากท่ีตอ้งท าการบรรจุจากกล่องกระดาษไปสู่กล่องพลาสติก ทางผูว้ิจยัจึง

ท าการศึกษาไลน์การผลิต และศึกษา Raw Materials วา่มีชนิดไหนบา้ง น ้าหนกัเท่าไร ท่ีสามารถส่งมอบเขา้

ไปในไลน์การผลิตโดยท่ีไม่มีปัญหาท่ีตามมาในภายหลงั โดยในการวิจยั เร่ิมจากการศึกษากระบวนการ

ทั้งหมดอยา่งละเอียด ปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่อง ในขั้นตอนการปฏิบติังาน พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานของ Raw 

Materials กล่องกระดาษท่ีน าเขา้ไลน์การผลิต รวมถึงเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของพนกังานใน

การท างานใหดี้ยิง่ขึ้น ผลจากการศึกษาการจดังาน Raw Materials ท่ีถูกบรรจุในกล่องกระดาษ ส่งมอบไลน์

การผลิตโดยปราศจากขั้นตอนการบรรจุใส่กล่องพลาสติก ไดค้น้พบวา่ มี Raw Materials ทั้งหมด 32 ชนิด ท่ี

สามารถน าเขา้ไลน์การผลิตได ้โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนการบรรจุอีกคร้ังใส่กล่องพลาสติก และสามารถลด

เวลาในกิจกรรมการบรรจุ Raw Materials ได ้5.6 ชัง่โมง ต่อวนั หรือ 140 ชัง่โมงต่อเดือน ท าใหพ้นกังาน

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียจากการท างานผิดพลาดได้ 

1.บทน า (INTRODUCTION) 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัวาง Raw Materials ภายในคลงัสินคา้ เน่ืองจากวา่

บริษทั โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) มีการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป เพื่อการจ าหน่าย

จ านวน 5 ชนิด 5 สายการผลิต ทางผูว้ิจยัมองวา่ ถา้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการ Raw Materials เพื่อ

น าไปผลิตในไลน์การผลิต ก็จะน ามาสู่การผลิตสินคา้ไดจ้ านวนท่ีมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายท่ีมีการวางแผน

แบบวนัต่อวนัและนอกจากนั้น ยงัสามารถลด Cycle time ในการขั้นตอนการบรรจุ Raw Materials จากกล่อง

กระดาษไปเป็นกล่องพลาสติก ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการ Raw Materials ในชั้นวางใน



คลงัสินคา้ เพื่อศึกษา Raw Materials ท่ีบรรจุในกล่องกระดาษ วา่มีตวัไหนบา้งท่ีสามารถจดังาน ส่งมอบไปท่ี 

ไลน์การผลิตได ้โดยปราศจากขั้นตอนการบรรจุใส่กล่องพลาสติก เพื่อลดแรงของพนกังานและสามารถส่ง

มอบ Raw Materials ไปสู่ไลน์การผลิตไดจ้ านวนมากขึ้น 

 

2.การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

     2.1 ความหมายของการจัดการคลงัสินค้า  

คลงัสินค้า หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีในการเก็บสินคา้ระหวา่งกระบวนการ เคล่ือนยา้ยเพื่อ

สนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 1.วัตถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูปวตัถุดิบส่วนประกอบและช้ินส่วนต่างๆ 2. สินค้าส าเร็จรูปหรือ

สินค้า จะนบัรวมไปถึงงานระหวา่งการผลิต ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้งและวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่ 

     2.2 ความส าคัญของสินค้าคงคลงั 

ธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีสินคา้คงคลงัไวเ้พียงพอเพื่อใหมี้การลงทุนในสินคา้คงคลงันอ้ยท่ีสุดใหเ้พียงพอ

แก่การผลิตและการขาย รวมถึงใหมี้สินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชใ้นการผลิต การขาย และการใช้

งานไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการส าหรับการด าเนินงานตามปกติ ดงันั้น กิจการจึงควบคุมสินคา้คงเหลือใน

คลงัสินคา้ใหมี้อยู ่ณ ระดบัหน่ึง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดต ่ากวา่ระดบัอ่ืน ๆ เรียกวา่ ระดบัสินคา้คงเหลือท่ี

ประหยดั 

2.3 การบริหารจัดการวัตถุดิบ  

การจัดการวัสดุ หรือการจัดการวัตถุดิบ จะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดปริมาณและระยะเวลาในการสั่ง

วสัดุหรือวตัถุดิบ และการเตรียมการเพื่อใหก้ารด าเนินงานราบร่ืนตามแผนท่ีก าหนด 

2.4 ระบบการจัดเกบ็คลงัสินค้า  

สินค้าคงคลงั คือ ส่ิงท่ีเก็บไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการภายในองคก์ร หรือความตอ้งการภายนอก

องคก์ร โดยทัว่ไปแตล่ะองคก์รจะมีการเก็บสินคา้คงคลงับางประเภทไว ้ ซ่ึงการจดัการสินคา้คงคลงัมี

ความส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และสามารถในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

กิจการตอ้งจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อใหมี้ตน้ทุนต ่า ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ในเวลาท่ีตอ้งการ 



3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

การศึกษาการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดังาน Raw Materials ท่ีใส่กล่องกระดาษและส่งมอบเขา้ไลน์

การผลิต เป็นการศึกษาขั้นตอนกระบวนการท างานและสภาพปัญหาในการจดังาน ส่งมอบสินคา้ มี

วตัถุประสงคล์ด Cycle time ในการบรรจุ Raw Materials จากกล่องกระดาษไปสู่กล่องพลาสติกและเพื่อลด

เวลาในการปฏิบติังานของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในคลงัสินคา้ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 

3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    3.2.1 ส ารวจการจดัวางของ Raw Materials ท่ีบรรจุในกล่องกระดาษ  

    3.2.2 จดัการประชุมกบัแผนกการผลิตวา่ ไลน์การผลิตไหน สามารถน ากล่องกระดาษเขา้ในไลน์

การผลิตได ้เน่ืองจากบางไลน์การผลิตมีความละเอียดอ่อนในเร่ืองของฝุ่ น น ้าหนกั และขนาดของกล่อง 

    3.2.3 เก็บรวมรวบ Part No. ของ Raw Materials ท่ีสามารถน าเขา้ไลน์การผลิตได ้ 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

    3.3.1 ดูแผนการผลิตของ Raw Materials ท่ีบรรจุใส่กล่องกระดาษไดจ้ากการส ารวจมา วา่ภายใน 1 

เดือน วา่ใชใ้นการผลิตจ านวนเท่าไร 

    3.3.2 น าเวลาท่ีไดท้ดลองจบัมาจากการบรรจุจากกล่องกระดาษไปสู่กล่องพลาสติก มาหกัลบกบั

แผนการผลิตใน 1 เดือน 

    3.3.3 จะสามารถลดเวลาในกิจกรรมการบรรจุภายในคลงัสินคา้ และสามารถจดังาน Raw 

Materials ไดจ้ านวนมากกวา่เดิม 

3.1.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศึกษา 
3.1.2 ส ารวจและเก็บขอ้มูลของ Raw Materials กล่องกระดาษ ท่ีสามารถน าเขา้ไลน์การผลิตได ้
3.1.3 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ เก็บขอ้มูลของ Raw Materials 
3.1.4 ดึงแผนการผลิตในระบบ SAP 
3.1.5 จบัเวลาการบรรจุ Raw Materials จากกล่องกระดาษไปสู่กล่องพลาสติก 
3.1.6 ค านวณเวลาท่ีสามารถลดไดใ้นกิจกรรมของการบรรจุ Raw Materials ภายในคลงัสินคา้ 
3.1.7 สรุปผลงานวิจยั 



4.ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการศึกษาและขั้นตอนการท างานในส่วนของการบรรจุ Raw Materials และ

ระยะเวลาท่ีสามารถลดไดใ้นขั้นตอนการบรรจุท าใหอ้ธิบายผลการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

      4.1 จากการส ารวจขั้นตอนการจดังาน เพื่อส่งมอบเขา้ไลน์การผลิต มีกระบวนการทั้งหมด ดงัน้ี 

 4.1.1 ซพัพลายเออร์ มาส่ง Raw Materials ท่ีบรรจุใส่กล่องกระดาษจะวางไวห้นา้งานหรือ พื้นท่ี 

Goods received  

 4.1.2 พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีบรรจุใส่กล่องพลาสติก จะไปเอา Raw Materials มาไวใ้นพื้นท่ีบรรจุ Raw 

Materials เพื่อท าการบรรจุใส่กล่องพลาสติก 

 4.1.3 พนกังานท าการบรรจุใส่กล่องพลาสติกตาม Lot size ท่ีก าหนดของ Raw Materials ตวันั้นๆ 

 4.1.4 เม่ือพนกังานท าการบรรจุใส่กล่องพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแลว้ พนกังานก็จะท าการน ากล่อง

พลาสติกท่ีบรรจุเสร็จ น าไปเก็บไวท่ี้ชั้นวางในคลงัสินคา้ 

 4.1.5 พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีเบิก-จ่าย จะเดินมาหยบิ Raw Materials ท่ีคลงัสินคา้ตามจ านวน Kanban 

ท่ีทางไลน์การผลิตตอ้งการจะเบิกและน าส่งเขา้ไลน์การผลิตต่อไป 

      4.2 การจดังาน Raw Materials ท่ีใส่กล่องกระดาษ ส่งมอบเขา้ไลน์การผลิต ท าใหกิ้จกรรม Repacking 

หรือการบรรจุ Raw Materials จากกล่องกระดาษใส่ในกล่องพลาสติกจะหมดไป และท าใหป้ระหยดัเวลา 

และลด cycle time ในการบรรจุลงได ้

      4.3 จบัเวลาการบรรจุ Raw Materials จากกล่องกระดาษไปสู่กล่องพลาสติก โดยจบัเวลาเป็นต่อ 1 กล่อง 

เร่ิมจบัเวลาตั้งแต่การแกะกล่องกระดาษ ไปจนถึงน ากล่องพลาสติกท่ีบรรจุเสร็จไปวางท่ีชั้นวางภายใน

คลงัสินคา้ พบวา่ Raw Materials เดิมทีท าการบรรจุ ทั้งหมด 32 Part No. ใชเ้วลา 330 นาที หรือ 5.5 ชัง่โมง  

      4.4 ดึงแผนการผลิตในระบบ SAP ของ Raw Materials ท่ีไดท้ าการส ารวจมาทั้งหมด 12 เดือนจากนั้นก็

น ามาหาค่าเฉล่ียท่ีใชใ้นการผลิตต่อเดือน เพื่อน ามาค านวณหาเวลาท่ีสามารถลดไดใ้นกิจกรรมน้ี 

      4.5 หลกัจากค านวณแผนการผลิตของ Raw Materials ทั้ง 32 ตวั พบวา่เวลาท่ีลดได ้เม่ือพนกังานจดังาน 

และส่งมอบเขา้ไลน์การผลิต โดยปราศจากการบรรจุใส่กล่องพลาสติก เท่ากบั 8,807 นาที โดยประมาณ 

หรือ สามารถลดเวลา Cycle time ได ้140 ชัว่โมงต่อเดือน หรือ 5.6 ชัว่โมงต่อวนั 



      4.6 สรุปผลการวิจยั เม่ือพนกังานสามารถลด Cycle time ต่อวนัได ้5.6 ชัว่โมง โดยประมาณ พนกังานจะ

สามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษา balance work-load และ เพิ่ม Productivity ได ้และเม่ือ

พนกังานสามารถประหยดัเวลาในบรรจุไลน์การผลิต CC-AT ได ้พนกังานก็สามารถมีเวลาในการบรรจุ 

Raw Materials ในไลน์การผลิต ED ได ้

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการจดังาน Raw Materials ท่ีถูกบรรจุในกล่องกระดาษและส่งมอบเขา้ไลน์การผลิต

โดยปราศจากขั้นตอนการบรรจุใส่กล่องพลาสติกในคร้ังน้ีท าใหไ้ดเ้ขา้ใจหลกัทฤษฏีแนวทางและขั้นตอน

การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการลด Cycle time ในกิจกรรมในคลงัสินคา้ สามารถ

ประหยดัเวลาไดแ้ละมี Productivity ท่ีมากขึ้นจากเดิม โดยพนกังานแผนกการบรรจุใส่กล่องพลาสติก 

สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ระบวนการการท างานเพื่อให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เม่ือ

เปรียบเทียบดา้นเวลา ในการบรรจุก่อนส่งมอบเขา้ไลน์การผลิตและส่งมอบเขา้ไลน์การผลิตเลย โดย

ปราศจากขั้นตอนการบรรจุ ท่ีลดลงดงัท่ีปรากฏในผลวิจยัขา้งตน้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ พนกังาน

สามารถลดเวลาในการบรรจุจากกล่องกระดาษใส่ในกล่องพลาสติก จากเดิมใน 1 วนั ใชเ้วลาในการบรรจุ

ทั้งหมด 22 ชัว่โมงต่อวนั เหลือ 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยประมาณ เม่ือสามารถลดเวลาได ้พนกังานก็สามารถ

ท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถช่วยเหลือกิจกรรมในคลงัสินคา้อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

6.กติติกรรมประกาศ 

 รายงานวิจยัฉบบัน้ีประสบผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี เน่ืองดว้ยความช่วยเหลือของอาจารย ์ผรณกษม 

อินทรทตั ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงทา่นไดใ้หค้  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์ อยา่งยิง่ในการท าวิจยั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้

จนถึงส าเร็จงาน ทางผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ว้ยความเคารพอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณพี่ๆในแผนก LOM โดยเฉพาะ นายธเนศ อยูย่ ัง่ยนื ท่ีเปิดโอกาสใหผ้มเขา้ไปเป็นส่วน

หน่ึงของการท าโปรเจคน้ี รวมถึงขอขอบคุณบริษทัโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 

จ ากดั (อมตะซิต้ี) และผูป้ฏิบติังาน ภายในบริษทั ทุกๆท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ ความรู้ ค  าแนะน าต่างๆ 

รวมถึงใหข้อ้มูลส าคญัในการจดัการในภายคลงัสินคา้ เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จ

ส้ิน สุดทา้ยน้ี ผูวิ้จิยขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาเล่าเรียน 

ตลอดจนคอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจผูว้ิจยัเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 
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