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บทคดัย่อ 
 
 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานในคลัง
วตัถุดิบและเพื่อประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบสถานะวตัถุดิบในคลงั
วตัถุดิบของโรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัล าพูน โดยมุ่งเนน้ให้
กระบวนการด าเนินงานในคลงัวตัถุดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในดา้นระยะเวลาและตน้ทุนการ
ด าเนินงานท่ีลดลง 

จากการศึกษาขอ้มูลภาพรวมของกระบวนการในปัจจุบนัของโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการ
รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้จนถึงกระบวนการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้าง
แผนผงัสายธารคุณค่า (Value Steam Mapping) พบวา่สามารถจ าแนกกิจกรรมออกเป็นกิจกรรมท่ี
สร้างคุณค่าเพิ่ม (VA) 6.18% และกิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม (NNVA) 93.82% ซ่ึง
พบว่าเกิดจากการด าเนินงานในส่วนของคลังวตัถุดิบเป็นส่วนใหญ่ ทั้ งน้ีจึงได้วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเชิงลึกของคลงัวตัถุดิบโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart) และ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงใน 2 ประเด็นคือ การประยุกต์ใช้หลกัการ ECRS ในการลดหรือ
ปรับเปล่ียนขั้นตอน วธีิการรวมทั้งเอกสารท่ีไม่จ  าเป็นเพื่อลดความซ ้ าซ้อนของงาน ท าให้ระยะเวลา
ในขั้นตอนการรับวตัถุดิบลดลง 2.41 นาทีหรือคิดเป็น 15.49% ของประสิทธิภาพการท างานท่ี
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เพิ่มข้ึน, ระยะเวลาในขั้นตอนการเก็บวตัถุดิบลดลง 0.53 นาทีหรือคิดเป็น 16.67% ของ
ประสิทธิภาพการท างานท่ีเพิ่มข้ึน  และระยะเวลาในขั้นตอนการเบิกจ่ายวตัถุดิบลดลง 12 นาทีหรือ
คิดเป็น 29.81% ของประสิทธิภาพการท างานท่ีเพิ่มข้ึน แนวทางการปรับปรุงประเด็นท่ี 2 คือ การ
แบ่งกลุ่มวตัถุดิบตามหลกัการ ABC และก าหนดรอบการตรวจนบัสต๊อกวตัถุดิบใหม่ ท าให้จ  านวน
คร้ังในการตรวจนบัสต๊อกลดลงจาก 20,544 คร้ังเหลือ 7,578 คร้ังต่อปี สามารถลดตน้ทุนในการ
ด าเนินการในส่วนน้ีลงได ้54,530 บาทต่อปี  

นอกจากนั้นยงัไดน้ าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาร์เอฟไอดีส าหรับการ
ตรวจสอบสถานะวตัถุดิบเพื่อใหก้ารตรวจสอบขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน ท าให้
สามารถลดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะวตัถุดิบลงได้ 96.67% ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบรายการวตัถุดิบลดลง 98.89% และระยะเวลาในการคน้หาวตัถุดิบลดลง 95.83% โดย
งานวจิยัน้ีไดน้ าอุปกรณ์ชุดทดลองอาร์เอฟไอดีเขา้มาใชใ้นการเก็บขอ้มูลดว้ย  
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ABSTRACT 
 
 

 The purposes of the thesis are to improve the operation in raw-material warehouse and to 
make practical use of information technology in checking raw-material status of an electronic 
parts manufacturer in Lamphun. The study aims to enhance the efficiency of duration and cost in 
the warehouse process. 
 The overall procedure of the electronic parts manufacturing, from customer order to 
shipping, is studied by using value stream mapping. The procedures can be categorized to value 
added activity (VA) at 6.18% and necessary but non value added activity (NNVA) at 93.82%. 
Most NNVA come from the process in raw-material warehouse. Therefore, Flow process chart is 
used to evaluate indepth process of the raw-material warehouse. 
 Process improvements in raw-material warehouse are divided into 2 issues. First is an 
application of ECRS principle for changing, reducing, and avoid duplicated work process and 
unnecessary document. ECRS reduces 2.41 minutes in raw-material receiving process that 
increases 15.49% of work efficiency, reduces 0.53 minutes in raw-material keeping process that 
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increases 16.67% of work efficiency, and also reduces 12 minutes in raw-material take out 
process that increases 29.81% of work efficiency. 
 Second issue of process improvement is an application of ABC classification principle 
and set new stock checking period. These decrease stock checking period from 20,544 times per 
year to 7,578 times per year and can reduce cost in the operation equal to 54,530 baht per year.  
 The application of RFID technology is also suggested for faster and more accurate raw-
material status checking. The result of this application reduces 96.67% of status checking time, 
98.89% of raw-material content checking time, and 95.83% of raw-material location searching 
time. This thesis also uses RFID development kits in data collection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


