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การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้าด้วยเทคโนโลย ีBarcode  

กรณศึีกษา บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ี จ ากดั 

นายอศัวิน คชเดช 61090340 , นายสุภชีพ ลิม้ความด ี61090336 , อาจารย์ที่ปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อนิตา 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาในการจดัการคลงัสินคา้ วสัดุจ าเป็นท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการผลิตของกรณีศึกษาบริษัท พร้อมทั้ งหาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการ

คลงัสินคา้ วตัถุดิบของการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งยานยนตข์องบริษทั ออฟโร้ด แอค

เซสซอร่ีส์ จ ากดั เพื่อพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการท างานดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 

ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลย ี BARCODE, แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) มา

วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหา พบวา่ดา้นพนกังานคลงัสินคา้ บางส่วน ยงัไม่สามารถเขา้ถึง

เทคโนโลยไีด ้เน่ืองจากปัจจยัภายนอกหลายประการ และปัญหาการบนัทึกขอ้มูลการน าวตัถุดิบไปใชท่ี้

ไม่ถูกตอ้ง ท าให้บางวสัดุจ านวนคงเหลือในระบบกบัจ านวนจริงในคลงัสินคา้ไม่ตรงตรงกนั ท าให้

จ านวนท่ีสั่งมาไม่เพียงพอ และตอ้งสั่งใหม่ให้เพียงพอต่อปริมาณการใชง้าน ผูว้ิจยัจึงท าการปรับปรุง

กระบวนการโดยใช้แผนผงักา้งปลา และเทคโนโลยี BARCODE โดยผลลพัธ์ท าให้เพื่อวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา  

ค าส าคญั : การจดัการคลงัสินคา้, BARCODE, วตัถุดิบ 

บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นท่ีในอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอยา่งมหาศาล การน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้

มายงัภายในประเทศจึงมีบทบาทส าคญัต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์เน่ืองจากสินคา้บางรายการไม่สามารถ

ผลิตไดใ้นประเทศหรือไม่สามารถหาไดใ้นประเทศจากปัจจยัดา้นราคา ตน้ทุน และคุณภาพ จึงตอ้ง

ด าเนินการน าเขา้สินคา้ ซ่ึงขั้นตอนการน าเขา้จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทาง
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พิธีการศุลกากรอย่างถูกตอ้ง ผูน้ าเขา้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขั้นตอนในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อป้องกนั

ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผดิพลาดนั้น  

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้

จาก กรณีศึกษา บริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์จ ากัด ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทั ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย

อุปกรณ์เสริมส าหรับ รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้และอุปกรณ์ตกแต่งในเครือ เออาร์บีปัจจุบนัน้ีคุณภาพของ

พนกังานคลงัสินคา้ในบริษทัลดลง ดว้ยปัจจยัภายนอกหลายดา้น ส่งผลให้พนกังานคลงัสินคา้มีอ านาจ

การต่อรอง และมีอ านาจในการก าหนดราคาขายท่ีเพิ่มข้ึน และเม่ือเราซ้ือวตัถุดิบมาในราคาสูงกส่็งผลให้

ตน้ทุนผลิตของเราสูงข้ึน ดงันั้นเราจึงจ าเป็นท่ีจะหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาดา้นระบบการจดัซ้ือ 

วตัถุดิบของบริษทั เพื่อลดตน้ทุนในกระบวนการจดัซ้ือ  

  ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้ิจยัไดท้ าการสืบคน้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการท างานของการจดัการ

คลงัสินคา้และเทคโนโลยี BARCODE เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยัผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเก่ียวกบั

แนวคิดและทฤษฎีของเทคโนโลยี  BARCODE ท่ีใช้ในการนับ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี ท่ี มีผลต่อ

ประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน ลดขั้นตอนท่ีเสียเวลาลงไปได ้และส่งผลถึงตน้ทุนในการจดัเกบ็สินคา้  

ธิญาดา ใจใหมคร้าม (2558) ได้ช้ีแนะว่า การศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

คลงัสินคา้กรณีศึกษา คลงัสินคา้ 2 ราษฎร์บูรณะ ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ในคลงัสินคา้ 

และวิธีการปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาพบว่าแนวทางการศึกษา

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ โดยใชแ้ผนภูมิการไหลของงานโดยขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมี

ความซ ้ าซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการน าระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่เขา้มาใชใ้น

การปฏิบติังาน แนวทางการจดักระบวนการท างานสายธารแห่งคุณค่าตามแนวคิดลีน ท่ีน ามาประยกุตใ์ช้

การลดขั้นตอนในบางกระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไปดว้ย  การพฒันาระบบงานโดยการน า

เทคโนโลยใหม่ๆเขา้มาใหค้ าแนะน าดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 
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การตดัขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารออกก่อนท าการตรวจนับสินคา้หรือบริการ การรวม

ขั้นตอนการปฏิบติังาของพนกังานในขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อนกนัในแต่ละกระบวนการ

ดว้ยการรวมขั้นตอนการตรวจสอบตั้งแต่รับเอกสารใหค้รบถว้นถูกตอ้ง รวมไปถึงการออกแบบแผนผงั

คลงัสินคา้ใหม่ เพื่อให้การจดัวางต าแหน่งสินคา้มีความเหมาะสมกบัขนาดของคลงัสินคา้ และง่ายต่อ

การเบิกจ่ายสินคา้  

วธีิการด าเนินงานวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยคร้ังน้ีบรรลุตามความมุ่งหมายผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการ

ด าเนินการวิจยัออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะน ามาปรับปรุง 

2.วิเคราะห์หวัขอ้ปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุง  

3.คน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข หาวิธีแกไ้ขปัญหา รายละเอียดการแกไ้ขปัญหาโดยเรียนรู้ 

และปรับใชต้ามหลกัทฤษฎี 

4.ลงมือปฏิบติั ด าเนินแกไ้ขปัญหาต่างๆ รายละเอียดการด าเนินงานโดยก าหนดวิธีการแกไ้ข

ปัญหาใหช้ดัเจน และล าดบัการแกไ้ขก่อนหลงั 

5.สรุปผลการปรับปรุง 

ผลการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลขั้นตอนการรับจ่ายสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ซ่ึงผลการเก็บขอ้มูลขั้นตอนการ

ท างานในคลงัสินคา้ พบกว่า ขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้ มีความล่าและเกิดความผิดพลาดเกิดข้ึน โดย

พบว่าเม่ือจ านวนสินคา้นั้นมีจ านวนต่างกนัมากกบัขอ้มูลจ านวนสินคา้คงคลงัท่ีมีอยูห่รือรายการรับเขา้ 

พนักงานจะตอ้งท าการนับใหม่อีกคร้ังซ่ึงจะท าให้เสียเวลานาน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชผ้งักา้งปลา ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนผงักา้งปลา 

จากสาเหตุของปัญหาในภาพท่ี 1 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแกท่ี้สาเหตุการไม่มีการน าระบบเทคโนโลยมีา

ช่วยในการตรวจสอบ โดยผูว้ิจยัไดมี้การเสนอให้ ใชร้ะบบ BARCODE ในการตรวจนบัสินคา้ ซ่ึงจะมี

ความแตกต่างกนัเร่ืองระยะเวลาในการท างานในคลงัสินคา้ การน าบาร์โคด้มาใชใ้นการตรวจนบั จาก

การนับสินคา้แบบเก่า พนักงานตอ้งน าใบรายการสินคา้มานับดว้ย และจดบนัทึก เพื่อท่ีจะส่งต่อให้

หวัหนา้งานท ารายงานสรุป แต่เม่ือมีการใชร้ะบบ BARCODE ในการตรวจนบั พนกังานไม่จ าเป็นตอ้ง

น าใบรายการสินคา้ไปเช็ค และไม่ตอ้งจดบนัทึก พนกังานจะตอ้งน าเคร่ือง Barcode scanner ไปแทนใน

การนับสินคา้ และสามารถดูขอ้มูล จ านวนสินคา้ไดผ้่านทางคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบการท างานดงั

แสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี  2 ขอ้มูลเปรียบในการท างาน 

เม่ือใช้เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ และ Handheld Computer สถานท่ีของผลิตภณัฑ์จะถูกแสดงอย่าง

ชัดเจน เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานรับสินค้าได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์หรือความจ าตรวจสอบ

บาร์โคด้บนชั้นวางสินคา้ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนก็ได ้ในการรับสินคา้ทั้งหมด สามารถ

ใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้ และ Handheld Computer เพื่อจ าแนกสินคา้พร้อมท าการยืนยนัสถานะสถานท่ี

จดัเก็บ และตรวจสอบการรับสินคา้ได ้เม่ือท าการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่หลากหลายไปตามสถานท่ีต่าง ๆ 

การรับสินคา้ทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพมากกวา่การรับสินคา้คร้ังเดียว 

ผู ้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในการท างานโดยเปรียบเทียบด้วยระบบ Manual และ ระบบ 

BARCODE ของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 ของโรงงานท่ี 1 และโรงงานท่ี 2 ซ่ึงเวลาท่ีใชจ้ะเป็น

ต่อ Order ดงัภาพท่ี 3 และ 4 

 

 

 

การท างานทั่วไป การท างานทีด่ขีึน้ 
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ภาพท่ี 3 กราฟแสดงระยะเวลาการจ่ายวตัถุดิบใหฝ่้ายผลิต 

จากภาพ 3 พบวา่ โรงงานท่ี 1 ระยะเวลาในการจ่ายวตัถุดิบใหฝ่้ายผลิตในระบบ Manual ใชเ้วลา

ไป 4.28 นาที ต่อ Order  ส่วนระยะเวลาในการจ่ายวตัถุดิบใหฝ่้ายผลิตในระบบ BARCODE ใชเ้วลาไป 

0.06 นาที ต่อ Order จะเห็นไดว้า่เม่ือน าระบบ BARCODE มาใชใ้นการจ่ายวตัถุดิบใหฝ่้ายผลิต ท าใหล้ด

ระยะเวลาในการท างานไดถี้งถึง 4.22 นาที 

 

ภาพท่ี 4 กราฟแสดงระยะเวลาของการรับวตัถุดิบคืนจากฝ่ายผลิต 

0:04:28

0:05:31

0:00:06 0:00:08

0:04:22

0:05:23

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

โรงงานที ่1 โรงงานที ่2

เวลาการจ่ายวตัถุดบิให้ฝ่ายผลติ

ระบบ Manual ระบบ Barcode เวลาท่ีลดลงเม่ือใชร้ะบบ Barcode

0:04:28

0:05:31

0:00:06 0:00:08

0:04:22

0:05:23

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

โรงงานที ่1 โรงงานที ่2

เวลาของการรับวตัถุดบิคืนจากฝ่ายผลติ

ระบบ Manual ระบบ Barcode เวลาท่ีลดลงเม่ือใชร้ะบบ Barcode
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จากภาพท่ี 4 พบว่า โรงงานท่ี 2 ระยะเวลาของการรับวตัถุดิบคืนจากฝ่ายผลิต Manual ใชเ้วลา

ไป 5.31 นาที ต่อ Order  ส่วนระยะเวลาของการรับวตัถุดิบคืนจากฝ่ายผลิต BARCODE ใชเ้วลาไป 0.06 

นาที ต่อ Order จะเห็นไดว้่าเม่ือน าระบบ BARCODE มาใช้ในการจ่ายวตัถุดิบให้ฝ่ายผลิต ท าให้ลด

ระยะเวลาในการท างานไดถี้งถึง 5.23 นาที 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ การจดัวางของสินคา้ภายในคลงัสินคา้มีความไม่ชดัเจน ปะปน

กนั สินคา้ไม่แบ่งแยกประเภท และไม่มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการหยิบจบัสินคา้ เป็นตน้ ทาง

ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการจดัวางสินคา้ในรูปแบบใหม่มาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นการปรับปรุงในส่วนของ

กระบวนการจัดการคลงัสินคา้ และลดปัญหาพนักงานคลงัสินค้า โดยน าเทคโนโลยี BARCODE ,

แผนผงักา้งปลา และมาวิเคราะห์ปรับเปล่ียนต าแหน่งการจดัวาง Rack และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

คลงัสินคา้กระบวนการท างานของพนกังานคลงัสินคา้ 

ผูว้ิจยัคาดว่าการท่ีน าพนักงานคลงัสินคา้มา Training ดว้ยเทคโนโลยี BARCODE ในการนับ

สินคา้จะสามารถช่วยแกปั้ญหาขอ้ผิดพลาดจากการหยิบสินคา้และท าให้สินคา้ท่ีจะถูกจดัเก็บก่อนจะ

น าส่ง ให้แก่ลูกคา้ ท าให้จดัเตรียมสินคา้ไดง่้ายโดยไม่ตอ้งเคล่ือนยา้ยสินคา้มาก ท าให้สินคา้เกิดความ

เสียหาย นอ้ยลง สามารถท าการรับ – เบิกจ่ายสินคา้ไดง่้าย เน่ืองจากระบบ Barcode ช่วยตรวจเช็คสินคา้

ในคลงัไดต้ลอดเวลา 

1. ในการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการน าเอาเทคโนโลยหีรือระบบการ

ท างานอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการท างานภายในคลงัสินคา้  

2. ควรมีการศึกษากระบวนการท างานในระหว่างการผลิตสินค้าเพื่อเป็นการน าข้อมูลมา

ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกนั เน่ืองจากการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้พียงแต่ศึกษาคลงัสินคา้ส าเร็จรูป 

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีความจ ากดัของขอ้มูล ทางผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเพียงแค่เสนอแนว

ทางการปรับปรุงการจดัวางสินคา้จึงไม่สามารถน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหวา่งก่อนปรับปรุงและหลงั

การปรับปรุงไดอ้ยา่งชดัเจน 
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กติติกรรมประกาศ 

รายงานสหกิจศึกษาน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

ฐิติมา วงศอิ์นตา ท่ีไดก้รุณาใหค้ า ปรึกษาแนะน าช่วยเหลืออยา่งดียิง่ ทั้งในดา้นวิชาการ ดา้นด าเนินงาน 

รายงานสหกิจ ตลอดจนตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนรายงานสหกิจน้ีเสร็จส้ิน

สมบูรณ์  

 ขอขอบพระคุณ อาจารยผ์ูจ้ดัการการคลงัสินคา พี่เล้ียงสหกิจศึกษา ทุกท่านท่ีไดใ้หว้ิชา ความรู้

ต่างๆ ซ่ึงผูศึ้กษาน ามาใช้ประกอบการท าการศึกษาในคร้ังน้ีรวมไปถึงเจา้ของบทความ ออนไลน์ท่ี

เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ารายงานสหกิจคร้ังน้ีรวมทั้งรุ่นพี่และเพื่อน ปริญญาตรีโลจิ

สติกส์ทุกท่านซ่ึงมิอาจกล่าวนามลงในกิตติกรรมประกาศไดค้รบท่ีให้ค าแนะน าช่วยเหลือ สนับสนุน

เป็นก าลงัใจในการท ารายงานสหกิจคร้ังน้ีเสมอมา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์และความ

ปรารถนาดีของทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง

ส าหรับผูส้นใจจะศึกษารายงานสหกิจในเร่ืองดงักล่าว หากรายงานสหกิจน้ีมีขอ้บกพร่อง ประการใด ผู ้

ศึกษาขอภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

บรรณานุกรม 

IV,.(2019). การนบัสินคา้ดว้ยระบบ BARCODE (Product counting with Barcode system). 
Retrieved from : http://www.inventive.co.th/BarcodeInventoryCounting.aspx 

RBS, .(2020). การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานดา้นคลงัสินคา้กบัเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 
(Improving the efficiency of warehouse operations with barcode readers). Retrieved from : 
https://anyworkanywhereanytime.com/blog/post/barcode-scanner-warehouse/ 

KYC, .(2019). การใชง้าน Handheld Mobile Computer ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Using 
Handheld Mobile Computers in the Logistics Industry). Retrieved from : 
https://www.keyence.co.th/ss/products/auto_id/handheld-terminals/example/logistics.jsp 

ช่ือผูแ้ต่งไม่ระบุ (2 กนัยายน 2563). การจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) 
Retrieved from : http://www.double-isolutions.co.th/software/warehouse-management-2/ 

http://www.inventive.co.th/BarcodeInventoryCounting.aspx
https://anyworkanywhereanytime.com/blog/post/barcode-scanner-warehouse/
https://www.keyence.co.th/ss/products/auto_id/handheld-terminals/example/logistics.jsp
http://www.double-isolutions.co.th/software/warehouse-management-2/


9 
 

นางสาวสุภาพร บวัผนั (30 มีนาคม 2564). การเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลงัสินคา้ดว้ย
เทคโนโลยบีาร์โคด้ (Improve In-warehouse optimization with barcode technology) Retrieved from : 
https://buulog.com/index.php/project-student/  

Good Material (1 มีนาคม 2021).  ไคเซ็น การใชง้าน หลกัการ และประโยชน์(Kaizen 
Applications, Principles and Benefits) Retrieved from : https://www.goodmaterial.co/what-is-kaizen/ 

บญัชา แหว้ดี. (2557). สืบคน้จาก 
http://digital_collect.lib.buu.ac.thhttp://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/55920025.pdf?fbclid=I
wAR2TL9ZoCTI8zyq7EzDsy79CAnfpjy-5gCtLQAVOvbjz7fgH6NP5v2TYooM 

อชิระ เมธารัชตกลุ. (2557). สืบคน้จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/55920046.pdf?fbclid=IwAR1RMuvKDAtD2ZCfVaaJnu
1OCN2zbYks6UusDW7s73v8_uhajaUqcQqOJ_U 

พมุรินทร์ พรหมเพชร. (2561) สืบคน้จาก http://dspace.spu.ac.th/ 
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6657/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E
0%B8%B5%E0%B9%88%201%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8
%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E
0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-
2561.pdf?fbclid=IwAR02B-x8IyETRCc7k6fl4hUqpQqY9_O6JiO1WKUoIrlnuCp1UQh1TznqIyY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://buulog.com/index.php/project-student/
https://www.goodmaterial.co/what-is-kaizen/
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/55920025.pdf?fbclid=IwAR2TL9ZoCTI8zyq7EzDsy79CAnfpjy-5gCtLQAVOvbjz7fgH6NP5v2TYooM
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/55920025.pdf?fbclid=IwAR2TL9ZoCTI8zyq7EzDsy79CAnfpjy-5gCtLQAVOvbjz7fgH6NP5v2TYooM
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/55920046.pdf?fbclid=IwAR1RMuvKDAtD2ZCfVaaJnu1OCN2zbYks6UusDW7s73v8_uhajaUqcQqOJ_U
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/55920046.pdf?fbclid=IwAR1RMuvKDAtD2ZCfVaaJnu1OCN2zbYks6UusDW7s73v8_uhajaUqcQqOJ_U
http://dspace.spu.ac.th/
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6657/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-2561.pdf?fbclid=IwAR02B-x8IyETRCc7k6fl4hUqpQqY9_O6JiO1WKUoIrlnuCp1UQh1TznqIyY
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6657/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-2561.pdf?fbclid=IwAR02B-x8IyETRCc7k6fl4hUqpQqY9_O6JiO1WKUoIrlnuCp1UQh1TznqIyY
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6657/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-2561.pdf?fbclid=IwAR02B-x8IyETRCc7k6fl4hUqpQqY9_O6JiO1WKUoIrlnuCp1UQh1TznqIyY
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6657/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-2561.pdf?fbclid=IwAR02B-x8IyETRCc7k6fl4hUqpQqY9_O6JiO1WKUoIrlnuCp1UQh1TznqIyY
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/6657/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-2561.pdf?fbclid=IwAR02B-x8IyETRCc7k6fl4hUqpQqY9_O6JiO1WKUoIrlnuCp1UQh1TznqIyY

