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บทคัดย่อ 

การท าวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อจดัท าคู่มือการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ิน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการ

สอนงานส าหรับผูใ้ชง้านใหม่ ช่วยลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการท างาน และเพื่อใหผู้จ้ดัท า

ไดศึ้กษาถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติัของงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากยิง่ขึ้น โดยผูจ้ดัท าได้

ท าการศึกษาและจดบนัทึกขั้นตอนการปฏิบติังานและน าขอ้มูลล าดบัขั้นตอนการพิมพส์ติกเกอร์รวมถึง Part 

Number ท่ีท าการพิมพส์ติกเกอร์ท่ีเก็บรวบรวมจดบนัทึกไวใ้นแต่ละรายการ มาท าการวิเคราะห์ แยก

หมวดหมู่ และสรุปออกมาเป็นขั้นตอนและเรียบเรียงเพื่อใหง้่ายต่อการอ่าน รวมทั้งสามารถปฏิบติัตามได ้ซ่ึง

ในคู่มือจะมีรายละเอียดล าดบัขั้นตอนวิธีการใชเ้คร่ืองมือ การหาเลข Work Order ของ Part Number ท่ีตอ้ง

ใชใ้นการพิมพส์ติกเกอร์ รวมถึงมีตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ้งในการพิมพส์ติกเกอร์ 
 

บทน า 

บริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั บริษทัในเครือ เออาร์บี ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เสริม
ส าหรับรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ ผูจ้ดัท าไดฝึ้กสหกิจในแผนก Planning ซ่ึงแผนก Planning มีหนา้ท่ีตั้งแต่การรับค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้ ติดตามการผลิด ตลอดจนการขาย โดยหน่ึงในหนา้ท่ีท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายคือการพิมพ์
สติกเกอร์ ท่ีใชใ้นการแปะช้ินงานเพื่อบ่งช้ีตวัช้ินงานดว้ยรหสัโคด้ โดยการพิมพช้ิ์นงานจากโปรแกรม 
Distrib ซ่ึงในส่วนน้ีมีจุดท่ีตอ้งสังเกต และตอ้งมีความเขา้ใจในขั้นตอน ไม่สามารถท่ีจะท าไดเ้องโดยท่ีไม่
ตอ้งปรึกษาหรือใหผู้ท่ี้มีประสบการณ์แนะน าก่อน เหตุน้ีจึงท าใหเ้ม่ือมีพนกังานใหม่หรือนกัศึกษาฝึกงานเขา้
มาใหม่ ท าใหพ้นกังงานผูมี้ประสบการณ์จะตอ้งสละเวลาเพื่อมาสอนใหใ้หม่ ในทุกๆคร้ัง หรือแมแ้ต่ผูท่ี้เคย
ท าอยูเ่ป็นประจ าก็อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดไดเ้น่ืองจากอาจไม่มีขอ้มูลไวเ้พื่อเปรียบเทียบ 

ผูจ้ดัท าจึงมีความประสงคท่ี์จะจดัท าคู่มือวิธีการพิมพส์ติกเกอร์ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือใหเ้ขา้ใจถึง
ขั้นตอน แนะน าแนวทางในเบ้ืองตน้ และเพื่อช่วยลดความผิดพลาดส าหรับพนกังงานใหม่ นกัศึกษาฝึกงาน 
หรือผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีจะใชง้าน 
 

แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีผงังาน (Flowchart) ความหมายของผงังาน ผงังาน (Flowchart) คือ รูปภาพ 
(Image) หรือสัญลกัษณ์(Symbol)ท่ีใชเ้ขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย ขอ้ความ หรือค าพูดท่ีใชใ้นอลักอริทึม 



(Algorithm) เพราะการน าเสนอขั้นตอนของงานให ้เขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยค าพูด หรือขอ้ความ
ท าไดย้ากกวา่  
 การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานคู่มือการปฏิบติังาน (Work Manual) คือแผนท่ีบอกเส้นทางการท างาน
ท่ีจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการ มกั
จดัท าขึ้นส าหรับงานท่ีมีความซบัซอ้น มีหลายขั้นตอน และเก่ียวขอ้งกบัหลายคน ซ่ึงสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไวใ้ชอ้า้งอิงไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบติังาน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการ ทางสถิติ ท่ีมีความส าคญั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ขอ้มูลท่ีตอบสนองวตัถุประสงค ์และสอดคลอ้งกบักรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวดั และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงหมายรวมทั้ง การเก็บขอ้มูล ( Data Collection) คือ การเก็บขอ้มูลขึ้นมาใหม่ และการ
รวบรวมขอ้มูล ( Data Compilation) หมายถึง การน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีผูอ่ื้นไดเ้ก็บไวแ้ลว้ หรือรายงานไวใ้น
เอกสารต่างๆ มาท าการศึกษาวิเคราะห์ต่อ  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จิดาภา นาคจนัทร์ (2562) ไดท้ าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้ จดัท า

คู่มือการจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้ส าหรับพนกังานใหม่ ให้ทราบและเขา้ใจถึงขั้นตอนกรท าใบขนสินคา้ขาเขา้
เบ้ืองตน้ เพื่อลดความผิดพลาดในการจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้ของทีมคียใ์บขนสินคา้ขาเขา้ แผนก Customer 
Service-import 

การจดัท าคู่มือขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศและเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ ระหวา่งผูซ้ื้อ
และผูข้าย (INCOTERM) (2564) ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นวา่ควรมีการจดัท าคู่มือส าหรับการท าขอ้ตกลงทางการคา้
ระหวา่งประเทศและเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายหรือ INCOTERM 2020 เน่ืองจาก 
แผนก Supply Base ท่ีมีการจดัซ้ือมาอยา่งยาวนาน ท าใหก้ารเจรจาต่อรองหรือการท าขอ้ตกลงนั้นยงัคงใชอ้ยู่
แต่รูปแบบเดิม เพราะยงัไม่มีความเขา้ใจมากพอท่ีจะน ามาเป็นเคร่ืองมือในการท าขอ้ตกลงกบั Supplier  จึง
ไดน้ าเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายหรือ INCOTERM 2020 มาเรียบเรียงใหม่ พร้อม
อธิบายดว้ยความเขา้ใจ และน าไปใชไ้ดจ้ริงในกรณีของการท าขอ้ตกลงท่ีมากกวา่ EXW, FOB, CIF 

คู่มือการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในส่วนของล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขาออก
ของ NVOCC SECTION ในแผนก SEA EXPORT (2564) ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาถึงขั้นตอนการท างานอยา่ง
ละเอียดถึงวิธีการด าเนิน รายละเอียดและล าดบัขั้นการจดัส่งเอกสาร ใหส้ามารถเขียนผงัการท างานใหเ้ห็นถึง
ภาพรวมของล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขาออกได ้ซ่ึงจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าคู่มือการปฏิบติังานฯ ไป
ใชท้ าใหเ้กิดการท างานอย่างเป็นระบบได ้สามารถช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยใหมี้มาตราฐานในการ
ปฏิบติังานรวมไปถึง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ขั้นทั้งในส่วนของบบริษทัละบุคลากรของ
บริษทัเน่ืองจากมีคู่มือการปฏิบติังาน ท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นมาตราฐานส าหรับการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 



ขั้นตอนการศึกษา 

1. ก าหนดขอบเขตและศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บรวบรวม 

 ผูจ้ดัท าไดท้ าการก าหนดขอบเขตของการศึกษาโดยการศึกษาขอ้มูลในการพิมพส์ติกเกอร์จาก Work 
Order Summary Report Sheet No. 149 ถึง Work Order Summary Report Sheet No. 199 และศึกษาขั้นตอน
การใชโ้ปรแกรม Distrib ในพิมพส์ติกเอร์  

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูจ้ดัท าไดท้ าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผูจ้ดัท าไดท้ าการจดบนัทึกจากการสอนของพนกังานผูมี้ประสบการณ์ภายในแผนก จดบนัทึก
จากการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูจ้ดัท าไม่ไดเ้ก็บรวบรวมเอง แต่มีพนกังานภายใน
แผนกท่ีมีการจดัท าไว ้เช่น Summary Report ท่ีทางแผนกมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้รวมถึงเก็บขอ้มูลจาก
เวบ็ไซดท่ี์มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. วิธีการวิเคราะห์และเรียบเรียงขอ้มูล 
 ผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลล าดบัขั้นตอนการพิมพส์ติกเกอร์รวมถึง Part Number ท่ีท าการพิมพส์ติกเกอร์ท่ี
เก็บรวบรวมจดบนัทึกไวใ้นแต่ละรายการ มาท าการวิเคราะห์ แยกหมวดหมู่ และสรุปออกมาเป็นขั้นตอน
และเรียบเรียงเพื่อใหง้่ายต่อการอ่าน และสามารถปฏิบติัตามได ้

4. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาขั้นตอนคน้หาเลข Work Order และขั้นตอนวิธีการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ินงานดว้ย
โปรแกรม Distrib ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของสติกเกอร์ติดช้ินงานเน่ืองจากถา้ไม่มีสติกเกอร์ติด
ช้ินงานจะส่งผลกบัการ Transfer หรือการยา้ยช้ินงานจากโรงงานท่ีผลิตเพื่อไปท่ีโรงงานท่ีท าการบรรจุหีบ
ห่อ เม่ือไม่มีสติกเกอร์ท่ีติดระบุช้ินงานทางหนา้งานฝ่ังท่ีรับสินคา้จะไม่ทราบวา่ช้ินงานน้ีเป็นของ Part 
Number ใด การตรวจรายละเอียดต่างๆของช้ินงานก็จะไม่สามารถท าได ้ นอกจากน้ียงัไดพ้บปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ทั้งความล่าชา้ สาเหตุจากการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ินงานท่ีผิดพลาด เคร่ืองมือในการพิมพเ์กิดการขดัขอ้ง การ
ใชเ้ลข Work Order ท่ีผิด รวมถึงการส่ือสารท่ีผิดพลาด   
 

ผลการศึกษา 

 ในการจดัท าคู่มือการพิมพส์ติกเกอร์คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการหา
เลข Work Order และขั้นตอนการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ินงาน จากการศึกษาพบวา่การท่ีจะพิมพส์ติกเกอร์ติด
ช้ินงานนั้นจะไม่ใช ้Part Number และ เลข Work Order ท่ีเป็นของ FG  แต่จะใช ้Part Number ท่ีเป็น 
Component ของ FG นั้นๆจึงตอ้งมีการหาเลข  Work Order เพื่อหาเวเวลเช่ือม หรือ Component ของ FG 
นั้นๆ ในการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ินงาน จึงไดส้รุปขั้นตอนการหาเลข Work Order ดงั Flowchart ต่อไปน้ี 



 
Flowchart: ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม Distrib ในการคน้หาเลข Work Order 

 

และเม่ือไดเ้ลข Work Order ท่ีตอ้งใชม้าแลว้ก็น าเลข Work order นั้นพิมพส์ติกเกอร์ออกดงัขั้นตอนตาม 
Flowchart ตวัอยา่งการพิมพส์ติกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Distrib Group BARS ดงัต่อไปน้ี 



 
 

Flowchart: ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม Distrib ส าหรับการพิมพส์ติกเกอร์ Group BARS 

ผลประเมินความคิดเห็น 

ผลประเมินจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานผูมี้ประสบการณ์จ านวน 3 คนซ่ึงเป็น
พนกังานในแผนก Planning ท่ีมีความรู้และมีความช านาญในการใชโ้ปรแกรมรวมถึงเคร่ืองมือในการพิมพ์
สติกเกอร์ติดช้ินงาน พนกังานชัว่คราวจ านวน 1 เคร่ืองมือส าหรับรวบรวมขอ้มูลการประเมินความคิดเห็น
คร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือ Google Forms โดยผลการประเมิน ในดา้นเน้ือหาของคู่มือรวมอยูใ่นระดบัมาก             
( �̅� = 4.44) และดา้นการใชป้ระโยชน์ของคู่มือรวมอยูใ่นระดบั มาก ( �̅� = 4.41)  ซ่ึงผลรวมเฉล่ียทั้งดา้น
เน้ือหาและดา้นการใชป้ระโยชน์จากคู่มืออยูใ่นระดบัดี โดยผูป้ระเมินมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มเติมดา้นความ
น่าสนใจ และเรียบเรียงใหส้ั้น กระชบั มากยิง่ขึ้นเพื่อให้หนา้งานสามารถอ่านไดง้่ายและปฏิบติัตามไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

 



สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขั้นตอนการคน้หาเลข Work Order ขั้นตอนการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ินงาน จาก
โปรแกรม Distrib และจดัท าคู่มือการพิมพส์ติกเกอร์ติดช้ินงาน สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี การพิมพ์
สติกเกอร์ติดช้ินงานมีเป้าหมายเพื่อระบุตวัช้ินงาน ฝ่ายผลิตตอ้งใชห้มายเลขรุ่นใน level เช่ือมเพื่อพิมพส์ติก
เกอร์ติดไปกบัช้ินงานส าหรับใชใ้นการ Transfer ซ่ึงในขั้นตอนการพิมพส์ติกเกอร์นั้นสามารถเกิด
ขอ้ผิดพลาดขึ้นไดห้ลายสาเหตุ เช่น การเลือกเลข Work Order ไปใชผ้ิดตวั ท าให ้Part Number และบาร์โคด้
ผิดไปดว้ย หรือแมแ้ต่การกรอกขอ้มูลลงโปรแกรมท่ีผิด เช่น การใส่ Sheet No. ผิด จนท าใหไ้ม่สามารถใช้
สติกเกอร์กลุ่มนั้นได ้จึงตอ้งมีการพิมพใ์หม่เพื่อทดแทนกลุ่มท่ีผิดเป็นเหตุใหเ้กิดความล่าชา้ ซ่ึงการจดัท า
คู่มือการพิมพส์ติกเกอร์ขึ้นมาก็เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยผูจ้ดัท าไดเ้รียบเรียงขั้นตอน วิธีการคน้หา
เลข และขั้นตอนการพิมพ ์ทั้งอธิบายระเอียดทุกขั้นตอนส าหรับผูใ้ชง้านใหม่ และท า Flowchart ท่ีสรุป
ออกมาเป็นภาพรวม เน้ือหาสั้นและกระชบัขึ้นส าหรับผูท่ี้ผ่านการท าความเขา้ใจมาเบ้ืองตน้ใหส้ามารถอ่าน
และปฏิบติัตามไดร้วดเร็วขึ้น ผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานผูมี้
ประสบการณ์ จ านวน 3 คน พนกังานชัว่คราวจ านวน 1 คนในแผนก Planning เคร่ืองมือส าหรับรวบรวม
ขอ้มูลการประเมินความคิดเห็นคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือ Google Forms โดยผลการประเมินความคิดเห็นในดา้น
เน้ือหาของคู่มือรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.44) และดา้นการใชป้ระโยชน์ของคู่มือรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( �̅� = 4.41)  ซ่ึงผลรวมเฉล่ียทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นการใชป้ระโยชน์จากคู่มืออยูใ่นระดบัดี  

โดยผูป้ระเมินมีขอ้เสนอแนะใหเ้พิ่มเติมดา้นความน่าสนใจ และเรียบเรียงใหส้ั้น กระชบั มากยิง่ขึ้น
ใหส้ามารถดูและท าตามขั้นตอนไดใ้นหนา้เดียว เพื่อให้ผูท่ี้ใชง้านสารมารถน าแผนผงัไปติดท่ีหนา้งานเพื่อ
ใชต้่อไดเ้ลย เพิ่มสีสัน ดึงดูดใหน่้าสนใจ ท าใหอ่้านแลว้ไม่น่าเบ่ือ 
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