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บทคดัย่อ 

 การที&บริษทัโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด นําเทคโนโลยี RFID (Radio 

Frequency Identification) มาประยกุตใ์ชก้บัการทาํรับสินคา้ในคลงัสินคา้เพื&อการจดัเกบ็ ติดตาม และตรวจสอบสถานะ

ของสินคา้ในคลงัสินคา้แลว้นัKน ยงัสามารถนาํขอ้มูลที&ไดน้ัKนมาจาํแนกประเภทของสินคา้ที&เกิดการส่งออกและนาํเขา้

มากที&สุด สามารถคาํนวณหาค่าพยากรณ์ความตอ้งการในแต่ละเดือนไดอี้กดว้ย 

ในการจดัทาํโครงการนีK  คณะผูจ้ดัทาํไดน้าํโปรแกรม Microsoft Excel เขา้มาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลที&ไดจ้ากการทาํรับ

สินคา้จากการใชเ้ทคโนโลย ีRFID ทาํใหง่้ายต่อการติดตาม และตรวจสอบสถานะของสินคา้ 

 ผลจากการดาํเนินงานตรงตามวตัถุประสงคที์&กาํหนดไวซึ้& งคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บประโยชน์ในเรื&องของการศึกษา

ระบบภยในคลงัสินคา้ (บริษทั คูห์เน่ พลสั นาเกิKล),ไดศึ้กษาขัKนตอนในการดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้ก่อนที&จะนาํ

เทคโนโลยี RFID มาใช้, การนาํเทคโนโลยี RFID สามารถลดตน้ทุนการทาํงาน ลดระยะเวลา ลดพนักงาน และยงั

สามารถเพิ&มประสิทธิภาพในการทาํงานได ้

 

1.บทนํา (Introduction) 

บริษทัโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั นัKนมีสินคา้ภายในบริษทัอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก ทัKงสินคา้จาํพวก Raw Material หรือวตัถุดิบตัKงตน้ที&ใชใ้นการผลิต, Semi Finished Goods หรือผลิตภณัฑที์&รอทาํ

การประกอบ (Assembly)และสินคา้ที&เป็น Finished goods หรือสินคา้สาํเร็จรูป เนื&องจากมีขอ้จาํกดัภายในพืKนที&ของตวั

บริษทั ทาํใหท้างบริษทันัKนจาํเป็นตอ้งทาํการเช่าพืKนที&คลงัสินคา้ (Warehouse) เพื&อสะดวกต่อการนาํเขา้ ส่งออกสินคา้ 

รวมถึงการพกัสินคา้ 

บริษทัโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้ลือกบริษทั คูห์เน่ พลสั นาเกิKล เพื&อทาํ

การเช่าพืKนที&จดัเก็บสินคา้ โดยพืKนที&ทัKงหมดของบริษทั คูห์เน่ พลสั นาเกิKล นัKนจะประกอบไปดว้ยสินคา้ที&เป็นของ

บริษทัสาขาอมตะ ซิตีK  เป็นจาํนวน 70% และสาขาเหมราช เป็นจาํนวน 30% ซึ& งในคลงัสินคา้จะมีทัKงกิจกรรมที&อยูใ่น

ส่วนของการส่งสินคา้ออกจากประเทศไทย และการทาํรับสินคา้ที&ถูกขนส่งมาจากต่างประเทศ  

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าการนาํเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) เขา้มาจดัการคลงัสินคา้นัKนจะ

ช่วยลดระยะเวลาในการทาํงาน และช่วยลดตน้ทุนในเรื&องของจาํนวนใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต 

 

 

 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี0ยวกบัระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification คือเทคโนโลยีที&ช่วยในการจดัการขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง

แม่นยาํ เป็นการจดัการขอ้มูลแบบเป็นเวลาจริง (Real Time) สามารถลดเวลา และขัKนตอนการทาํงาน นอกจากนีKขอ้มูล

ที&ได้จาก RFID สามารถทาํเป็นรายงานในการวางแผนและการตดัสินใจเพื&อให้เกิดการจดัการคลงัสินคา้ได้อย่าง

เหมาะสม อีกทัKงยงัสามารถบอกลกัษณะของสินคา้ดว้ยคลื&นวิทยุ ระบุลกัษณะของ วตัถุ บอกตาํแหน่ง ติดตามและ

ตรวจสอบสินคา้โดยผา่นคลื&นวิทย ุจากระยะห่าง เพื&อตรวจ ติดตามและบนัทึกขอ้มูลที&ติดอยูก่บัป้าย ซึ& งนาํไปฝังไวใ้น

หรือติดอยูก่บัวตัถุต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ ์กล่อง หรือสิ&งของใดๆ สามารถติดตามขอ้มูลของวตัถุวา่ คืออะไร ผลิตที&ไหน 

ใคร เป็นผูผ้ลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวนัไหน และเมื&อไหร่ ประกอบไปดว้ยชิKนส่วนกี&ชิKน และแต่ละชิKนมาจากที&ไหน 

รวมทัKงตาํแหน่งที&ตัKงของวตัถุนัKนๆ ในปัจจุบนัวา่อยูส่่วนใดในโลก โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการสมัผสัหรือตอ้งเห็นวตัถุ

นัKน โดยการใชป้้ายอิเลก็โทรนิกส์ที&ฝังไมโครชิป เก็บขอ้มูล และสายอากาศ ทาํงานโดยใชเ้ครื&องอ่านที&สื&อสารกบัป้าย

ดว้ยคลื&นวิทยุในการอ่าน และเขียนขอ้มูล ปัจจุบนัมีการประยุกตใ์ช ้RFID Tag กนัอยา่งแพร่หลาย โดยนาํมาใชแ้ทน 

ระบบบาร์โคด้แบบเดิม ในส่วนนีKจะอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการของเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี (RFID) และแนวคิดต่าง ๆ 

ที&เกี&ยวขอ้งกบัเทคโนโลยนีีK   

 

3. วธีิการวจัิย (Research Methodology) 

 การวิจยัครัK งนีK เป็นการรวบรวมขอ้มูลสินคา้ที&มีการยนืยนัการส่งสินคา้บริเวณตน้ทาง, ขอ้มูลสินคา้ที&มีการทาํ

รับผ่านการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี RFID, ขอ้มูลที&มีการบนัทึกแบบเรียลไทม์, ขอ้มูลของแต่ละชุดเอกสารที&ไม่

สามารถทาํการรับสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยี RFID และขอ้มูลสถานะของ RFID กรณีที&ไม่สามารถทาํการรับสินคา้โดย

ใชเ้ทคโนโลย ีRFID โดยใชว้ิธีการทางสถิติกบัขอ้มูลที&ไดท้าํการรวบรวมมาตรวจสอบประสิทธิภาพการรับสินคา้โดย

ใขเ้ทคโนโลยี RFID เพื&อวดัผลการดาํเนินงานก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูล ตั&งแต่วนัที& 

วนัที& 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 จนถึง วนัที& 1พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

4. ผลการศึกษา (Research Finding) 

4.1 ก่อนการปรับปรุงการทาํรับสินค้า 

 1)  เมื&อสินคา้ถูกขนส่งมายงัคลงัสินคา้นัKน จะตอ้งมีการตรวจสอบรายละเอียดของสินคา้จากใบแสดงรายการ

สินคา้ (Invoice) เช่น ตรวจสอบตวัเลขของสินคา้, จาํนวนของสินคา้วา่ตรงตามใบแสดงรายการสินคา้ (Invoice) หรือไม่ 

 2)  นาํเอกสารแสดงรายการสินคา้ (Invoice) ไปใหเ้จา้หนา้ที&ฝ่ายดูแลจดัการเอกสารโดยการเดิน 

 3)  พนกังานฝ่ายดูแลจดัการเอกสารทาํการรับเอกสารแสดงรายการสินคา้ (Invoice) และทาํการรับสินคา้โดย

การคียข์อ้มูลลงในระบบ SAP 

 4) พนกังานรับเอกสารและเดินกลบัไปยงัจุดเชค็สินคา้ 

 5)  พนกังานทาํการติดฉลากเพื&อทาํการยนืยนัวา่มีการตรวจสอบสินคา้ฉบบันีKแลว้  

 



4.2 หลงัมกีารปรับปรุงการทาํรับสินค้าโดยใช้เทคโนโลย ีRFID 

 1) เมื&อสินคา้ถูกขนส่งมายงัคลงัสินคา้นัKน จะตอ้งมีการตรวจสอบรายละเอียดของสินคา้จากใบแสดงรายการ

สินคา้ (Invoice) เช่น ตรวจสอบตวัเลขของสินคา้, จาํนวนของสินคา้วา่ตรงตามใบแสดงรายการสินคา้ (Invoice) หรือไม่ 

 2)  นาํสินคา้ผ่านประตู RFID ซึ& งระบบจะมีการทาํรับสินคา้ผ่าน SAP อตัโนมติัหลงัจากที&สินคา้ผ่านออกมา

จากประตู RFID 

 3)  พนกังานทาํการติดฉลากเพื&อทาํการยนืยนัวา่มีการตรวจสอบสินคา้ฉบบันีKแลว้ 

 

4.3 ผลการศึกษาข้อมูลก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1 รอบระยะเวลาการทาํรับสินค้า (Cycle Time) ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 จากตาราง จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาที&ใชใ้นการทาํรับสินคา้นัKนลดลงถึงร้อยละ 76 หรือ 8 นาที 39 วนิาทีต่อ

สินคา้ 1 ชุดเอกสาร 

 

 

 

 

 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

รอบระยะเวลา : วนิาที 684 165 



5.อภิปรายและสรุปผลการวจัิย (Discussion/Conclusion) 

การศึกษากระบวนการขัKนตอนการทาํรับสินคา้ โดยเริ&มตน้ที&ตรวจสอบรายละเอียดของสินคา้จากใบแสดง

รายการสินคา้ (Invoice) จากนัKนนาํเอกสารแสดงรายการสินคา้ (Invoice) ไปให้เจา้หนา้ที&ฝ่ายดูแลจดัการเอกสาร จากนัKน

พนกังานฝ่ายดูแลจดัการเอกสารทาํการรับสินคา้และคียข์อ้มูลลงในระบบ SAP จากนัKนพนกังานทาํการติดฉลากเพื&อ

ยืนยนัการตรวจสอบสินคา้ จากกระบวนการที&กล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถระบุถึงปัญหาที&เกิดขึKน จนทาํให้

สามารถนาํปัญหาดงักล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํรับสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID เขา้มาแทนการทาํรับสินคา้

แบบเดิม ซึ& งจะทาํให้กระบวนการทาํรับสินคา้นัKนใช้ระยะเวลาสัK นลงเมื&อเปรียบเทียบกบัการทาํรับสินคา้แบบเดิม 

เนื&องจากการทาํรับสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID นัKนสามารถทาํรับสินคา้ไดอ้ตัโนมติัจากการอ่านค่าแทค็ (Tag) ที&ติดอยู่

กบัตวัสินคา้ ทาํให้สามารถตดัขัKนตอนนาํเอกสารแสดงรายการสินคา้ (Invoice) ไปให้เจา้หนา้ที&ฝ่ายดูแลจดัการเอกสาร 

พนกังานฝ่ายดูแลจดัการเอกสารทาํการรับสินคา้และคียข์อ้มูลลงในระบบ SAP และรับเอกสารและเดินกลบัไปยงัจุดเช็ค

สินคา้ออกไปได ้ 
 

รายการ หน่วย ก่อน หลงั ระยะเวลาที0

เปลี0ยนแปลง 

1. รอบระยะเวลาการตรวจสอบรายละเอยีดของสินค้าจากใบ

แสดงรายการสินค้า (Invoice) 

วนิาที 112 112 0% 

2. รอบระยะเวลาการนําเอกสารแสดงรายการสินค้า (Invoice) 

ไปให้เจ้าหน้าที0ฝ่ายดูแลจดัการเอกสาร 

วนิาที 128 0 

 

100% 

3. รอบระยะเวลาการรับเอกสารแสดงรายการสินค้า 

(Invoice) 

วนิาที 270 0 100% 

4. รอบระยะเวลาคย์ีข้อมูลลงในระบบ SAP วนิาที 121 0 100% 

5. รอบระยะเวลาการตดิฉลากเพื0อทาํการยืนยนัว่ามกีาร

ตรวจสอบสินค้า 

วนิาที 53 53 0% 

ระยะเวลาทัPงหมดที0ใช้ (Cycle Time) วนิาที 684 165 76% 

 



หลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํรับสินคา้โดยการใชเ้ทคโนโลยี RFID จะสามารถตดัขัKนตอนที& 2-4 ได้

เนื&องจากเทคโนโลยี RFID สามารถทาํรับสินคา้ไดอ้ตัโนมติัจากการอ่านค่าแท็ค (Tag) ที&ติดอยู่กบัตวัสินคา้ ทาํให้รอบ

ระยะเวลาทัKงหมดหลงัทาํการปรับปรุงจากการใชเ้ทคโนโลย ีRFID ลดลงมา 165 วนิาทีหรือ 76% 

 

6. กติติกรรมประกาศ 

 รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เรื&อง การทาํรับสินคา้โดยการใชเ้ทคโนโลยี Radio Frequency Identification 

กรณีศึกษา บริษทั คูห์เน่ พลสั นาเกิKล ครัK งนีK ประสบผลสําเร็จลุล่วงดว้ยดี คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณคุณณิชามล 

(หัวหน้าแผนก), คุณภรณาลกัษณ์ซึ& ง และคุณแกเบรียล ไดใ้ห้แนวคิด คาํแนะนาํ คาํชีK แนะแนวทางแก้ไขและการ

สนบัสนุนการใหข้อ้มูลเกี&ยวกบัรายละเอียดงานต่าง ๆ และขอขอบพระคุณพนกังานทุกคนของของ บริษทัโรเบิร์ต บอ๊ช 

ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ที&ไดใ้ห้คาํแนะนาํและความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการปฏิบติัสหกิจศึกษา

ครัK งนีK  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ผรณกษม   อินทรทตั (อาจารยที์&ปรึกษา) ที&ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะในการนาํมา

ปรับปรุงรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาครัK งนีK ใหมี้ความสมบูรณ์ยิ&งขึKน 
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