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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง แนวทางลดการสูญหายของวตัถุดิบในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา: บริษทั 
ABC อิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการสูญหายของ
วตัถุดิบในคลังสินค้า และศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จดัการวตัถุดิบคงคลงั โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) วิเคราะห์สาเหตุท่ีมี
ความเป็นไปได้ในการเกิดการสูญหายของวตัถุดิบในคลงัสินคา้ คิดเป็นมูลค่าเฉล่ียสูงถึง 58,082 
บาทต่อเดือน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการสูญหายของวตัถุดิบเกิดจากขอ้บกพร่องของกระบวนการ
หรือขั้นตอนการท างานภายในคลงัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการรับวตัถุดิบ การจดัเก็บ และ
การจ่ายวตัถุดิบ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้กบัคลงัสินคา้ เพื่อ
ป้องกนัวตัถุดิบสูญหาย โดยใช้เงินลงทุนทั้งส้ิน 448,322 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 8 เดือน 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าการลงทุนดงักล่าวมีความคุม้ค่า เพราะนอกจากจะลดการสูญหายของวตัถุดิบใน
คลงัสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือวตัถุดิบใหม่ ยงัเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 
อย่างไรก็ตาม การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ แต่การอบรมดา้น
จริยธรรม กฎหมาย และระเบียบวินยัในการท างานเป็นปัจจยัส าคญัในการป้องกนัปัญหาดงักล่าว
อยา่งแทจ้ริง  
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ABSTRACT 
 

This independent study, guidelines for reducing the loss of raw materials in warehouse 
case study: ABC Electronic Co., Ltd., is aiming to study and analyze the causes of the loss of raw 
materials in warehouse and how to apply RFID technology. Using the cause and effect diagram, 
analyze the possible causes of causes of the loss of raw materials in warehouse, average value is 
58,082 bath per month.  

The study indicated that the cause of the loss of material due to the shortcomings of the 
process or workflow within a warehouse; includes the process of receiving, storing and supplying. 
Therefore, the proposed adoption of RFID applications in the warehouse, to prevent raw material 
loss. The total investment of 448,322 baht, with a payback period of about 8 months. However, 
research suggests that such investments are worthwhile. In addition to reducing the loss of raw 
materials in the warehouse and the cost of buying new raw materials. It also increases the 
efficiency of warehouse management. However, the technology used is only part of the 
management. But training in ethics, law and discipline in the workplace is an important factor in 
preventing the problem entirely. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 

บริษทัอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่ง อาทิเช่น ซีเกท ดบับลิวดี ฮิตาชิ เม็กเท็ค โซน่ี อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคัญของโลก 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีศกัยภาพในด้านต่าง ๆ สูง เช่น ต้นทุนทางด้าน
แรงงานต ่า แต่มีทกัษะในการท างานสูงและมีมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี ท าให้บริษทั
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ มีความสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยสูง นอกจากน้ียงัมีการ
เขา้มาลงทุนเพื่อท าการวิจยัและพฒันา เก่ียวกบันวตักรรมใหม่ ๆ ในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคญัของโลก 

ในภาคธุรกิจ วตัถุดิบ (Raw Materials) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก เพราะจัดเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนรายการหน่ึงซ่ึงธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิต (Manufacturing) หรือการขาย (Sale) 
สามารถด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืน  การมีวตัถุดิบมากเกินไปอาจเป็นปัญหากบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองของ
ตน้ทุนการจดัเก็บรักษาท่ีสูง สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอายุ ลา้สมยั ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ี
ยงัท าใหสู้ญเสียโอกาสในการน าเงินท่ีจมอยูก่บัวตัถุดิบน้ีไปหาประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นในภาค
ธุรกิจจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าท่ีดี โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ชก้บัคลงัสินคา้ เพื่อเป็นวิธีการหรือเป็นแนวทางเลือกใหม่ของคลงัสินคา้ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของแต่ละภาคธุรกิจ 

ในกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของคลงัสินคา้ท่ีประกอบไปดว้ย การรับวตัถุดิบ 
(Receiving) การจดัเก็บวตัถุดิบ (Storage) และการจ่ายวตัถุดิบ (Issuing) ลว้นแต่มีปัญหาท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยในท่ีน้ีทางผูจ้ดัท าจะกล่าวถึงปัญหา วตัถุดิบสูญหายในคลงัสินค้า กรณีศึกษา บริษทั 
ABC อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปกติแล้ววตัถุดิบท่ีมีการรับเข้ามานั้น จ านวนท่ีท าการบันทึกในระบบ 
(System) และจ านวนจริง (Actual) จะตอ้งตรงกนั หากไม่ตรงกนั จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ผลิตสินคา้ และท าใหสู้ญเสียโอกาสในการขายไป 

คลงัสินคา้ของ บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ มีจ  านวนวตัถุดิบท่ีเก็บอยู่ทั้งส้ิน 252 รายการ 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 408 ลา้นบาท โดยวตัถุดิบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. วตัถุดิบท่ีซ้ือในประเทศ จ านวน 115 รายการ มูลค่า 24 ลา้นบาท คิดเป็น 5.88 % 
2. วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ    จ  านวน 137 รายการ มูลค่า 384 ลา้นบาท คิดเป็น 

94.11 % ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
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2.1. วตัถุดิบควบคุมอุณหภูมิปกติ (17-27 องศา) จ านวน 128 รายการ มูลค่า 381.6 ลา้น
บาท คิดเป็น 93.53 %  

2.2. วตัถุดิบควบคุมอุณหภูมิพิเศษ (0-10 องศา) จ านวน 9 รายการ มูลค่า 2.4 ลา้นบาท 
คิดเป็น 0.58 %    

ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา่ วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ ชนิดควบคุมอุณหภูมิพิเศษ 
(0-10 องศา) นั้น ได้มีการสูญหายไปจากคลงัสินค้า ดังนั้น จากกรณีดังกล่าวท าให้ทางผูจ้ดัท ามี
แนวคิดท่ีจะวิเคราะห์กระบวนการท างานของคลังสินค้า บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหา
จุดบกพร่องเก่ียวกับวตัถุดิบท่ีสูญหายไป และศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยี RFID มา
ประยุกต์ใช้กบัคลงัสินคา้ เพื่อป้องกนัวตัถุดิบสูญหาย โดยทางผูจ้ดัท าไดแ้บ่งระยะเวลาออกเป็น 4 
ช่วง คือ 

 

 

ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์. 2560 
ภาพประกอบที ่1 การแบ่งช่วงระยะเวลาในการศึกษา 

 
ช่วงท่ี 1 วิเคราะห์กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหา

จุดบกพร่องเก่ียวกับวตัถุดิบท่ีสูญหายไป และศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยี RFID มา
ประยกุตใ์ชก้บัคลงัสินคา้ 

ช่วงท่ี 2 การลงมือปฏิบติั 
ช่วงท่ี 3 การเก็บขอ้มูล 
ช่วงท่ี 4 การพิสูจน์ 
ทางผู ้จ ัดท าจะศึกษาในช่วงท่ี 1 เท่านั้ น เน่ืองจากการท่ีจะน าเทคโนโลยี RFID เข้ามา

ประยุกตใ์ชใ้นบริษทันั้น จะตอ้งมีการน าเสนอต่อผูบ้ริหารให้อนุมติัก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัได ้ซ่ึงใน
ระยะเวลาช่วงท่ี 2-4 นั้น จะท าการศึกษาต่อ เม่ือทางผูบ้ริหารมีการอนุมติัใหด้ าเนินการแลว้ 

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ก าลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจาก มีผลต่อการท าธุรกิจและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ ซ่ึงระบบ RFID (Radio 
Frequency Identification) เป็นระบบเก็บขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการค านวณ
และการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล สามารถรับ-ส่งขอ้มูลโดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการ
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สัมผสัทางกายภาพ ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อผูใ้ช้และช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ
ขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบสูญหายในคลงัสินคา้ 
2. เพื่ อ เสนอแนวทางในการน าเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มา

ประยกุตใ์ช ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. วิเคราะห์กระบวนการท างานของคลังสินค้า บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหา
จุดบกพร่องเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีสูญหายไป 

2. ศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลย ีRFID มาประยกุตใ์ชก้บัคลงัสินคา้  
2.1. วตัถุดิบท่ีควบคุมอุณหภูมิพิเศษเท่านั้น (0-10 องศา) 
2.2. วตัถุดิบท่ีมีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 
2.3. วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศเท่านั้น 

หมายเหตุ : สาเหตุท่ีเลือกใชเ้ทคโนโลยี RFID กบัวตัถุดิบชนิดน้ี เน่ืองจากราคาต่อหน่วยมี
ราคาแพง และมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการสั่งซ้ือท่ีนาน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. รู้จุดบกพร่องของกระบวนการท างาน 
2. ลดการสูญหายของวตัถุดิบในคลงัสินคา้ 
3. วตัถุดิบในระบบ (System) และจ านวนจริง (Actual) ตรงกนั 
4. ลดตน้ทุนวตัถุดิบ 
5. ลดปัญหาท่ีจะเกิดผลกระทบต่อแผนกต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือองคก์ร เช่น จดัซ้ือ-จดัหา 

(Purchasing-Sourcing) จะตอ้งด าเนินการจดัซ้ือวตัถุดิบใหม่อีกรอบ, Plan (Planner) จะตอ้งวางแผน
การผลิตใหม่ เพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระ

สั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ประเภทธุรกิจ ผลิต จ าหน่าย ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ทุนจดทะเบียนประมาณ 300 ลา้นบาท มีพนกังาน
ประมาณ 1,500 คน 

บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟความแม่นย  าสูงและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความแม่นย  า 

บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์  เป็นส่วนหน่ึงของ บริษทั ABC กรุ๊ปซ่ึงเป็น บริษัท แม่ใน
ประเทศญ่ีปุ่น เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตช์ั้นน าของโลกท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และยานยนต ์

บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 
ลา้นบาท โรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเน้ือท่ี 46,400 ตาราง
เมตร 

บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใตสิ้ทธิพิเศษจาก BOI (Board of Investment) บริษทั 
ABC อิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมด าเนินการในเดือนเมษายน 2545 ดว้ยเทคโนโลยีความรู้จากประเทศญ่ีปุ่น 
ได้ รับการรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001 เก่ี ยวกับ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์และบริการท าให้ลูกคา้ไวว้างใจและมีความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัท่ีดีตั้งแต่ตน้
จนถึงปัจจุบนั 

นอกจากน้ี บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ ยงัสร้างความแข็งแกร่งดว้ยการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพรวมถึงการใชท้รัพยากรและขอ้มูลของ บริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์  ก าลังก้าวไปข้างหน้าในอนาคตด้วยเทคโนโลยีท่ี เป็น
เอกลกัษณ์และการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้และบริการเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั 

การท างานวิจัยในคร้ังน้ี ผูจ้ ัดท าได้ศึกษาค้นควา้เก่ียวกับทฤษฎีการแก้ไขปัญหาด้วย
เคร่ืองมือนักคิดแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงทฤษฎีของเทคโนโลยี RFID เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ทฤษฎกีารแก้ไขปัญหา  
ปัญหา หมายถึง ระดบัของส่ิงท่ีคาดหวงั (เป้าหมายหรือส่ิงท่ีควรจะเป็น) กบัสภาพปัจจุบนั

ท่ีมีความแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
1. ปัญหาของระบบ 
2. ปัญหาจากความผดิพลาด 

 
ปัญหาของระบบ 
ด้วยสภาพปัจจุบนั ไม่ได้เกิดความผิดปกติข้ึนแต่ต้องการเปล่ียนเพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีดี

กวา่เดิม (สภาพท่ีควรจะเป็น) การแกไ้ขปัญหาประเภทน้ี ท าโดยการคิดคน้วิธีการท างานแบบใหม่
โดยไม่ยึดติดกับสภาพปัจจุบัน เพื่อให้ เกิดส่ิงท่ี ดี ข้ึน ด้วยการก าหนดหัวข้อ จะต้องมีการ
วางเป้าหมายและหวัขอ้ท่ีส าคญัใหช้ดัเจนวา่สภาพท่ีควรจะเป็นนั้นเป็นอยา่งไร 

 
ปัญหาเกิดจากความผดิพลาด 
เม่ือสภาพความเป็นจริงผิดพลาดไปจากค่ามาตรฐานในทางท่ีแย่ลง เช่น เกิดของเสีย ส่ง

มอบงานชา้ การแกไ้ขปัญหาประเภทน้ีคือ การจดัท ามาตรการเพื่อให้กลบัมาสู่สภาพท่ีดีดงัเดิมส่ิงท่ี
ส าคญัคือ การคน้หาสาเหตุและวิเคราะห์ปัจจยัการเกิดโดยละเอียด เช่น ท าไมจึงเกิดของเสีย? ท าไม
วตัถุดิบถึงหาย? 
 

 

ทีม่า: 17 เคร่ืองมือนกัคิด.2547 
ภาพประกอบที ่2 ทฤษฎีการแกไ้ขปัญหา 
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การวเิคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
แผนผงัสาเหตุและผล เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบั

สาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในช่ือของ ผ ังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะคล้ายปลาท่ี เหลือแต่ก้าง หรือหลาย ๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของ
แผนผัง ชิกาว่า  (Ishikawa Diagram) ซ่ึ งได้ได้ รับการพัฒนาค ร้ังแรก เม่ื อ ปี  ค .ศ . 1943 โดย
ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ แห่งมหาวทิยาลยัโตเกียว 
 

แผนผงัสาเหตุและผลคืออะไร 
ส านกัมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (JIS) ไดนิ้ยามความหมายของผงักา้งปลาน้ีวา่ “เป็น

แผนผงัท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหวา่งสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผล
กระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา” 
 

เม่ือไรจึงจะใช้แผนผงัสาเหตุและผล 
1. เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
2. เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืน ๆ เพราะวา่

โดยส่วนใหญ่พนกังานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นท่ีของตนเองเท่านั้น แต่เม่ือมีการท าผงักา้งปลาแลว้ 
จะท าใหเ้ราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน 

3. เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจใน
ปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หวัปลา 
 

วธีิการสร้างแผนผงัสาเหตุและผล หรือผงัก้างปลา 
ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงั คือ ตอ้งท าเป็นทีม เป้นกลุ่ม โดยใชข้ั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา 
2. ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหา 
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั 
4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา 
5. จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
6. ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 
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โครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล หรือผงัก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: 17 เคร่ืองมือนกัคิด.2547:40 
ภาพประกอบที ่3 โครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล หรือผงักา้งปลา 

 
ผงัก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ส่วนปัญหา หรือผลลพัธ์ (Problem หรือ Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 
2. ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้ก 

2.1. ปัจจยั (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) 
2.2. สาเหตุหลกั 
2.3. สาเหตุยอ่ย 

ซ่ึงสาเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรอง และ
กา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้ 
 

การก าหนดปัจจัยบนก้างปลา 
เราสามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มท่ีเราก าหนดไวเ้ป็นปัจจยั

นั้นสามารถท่ีจะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล 
โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยัเพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุ

ต่าง ๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 
 

ปัจจยั 

ปัจจยั ปัจจยั 

ปัจจยั 

กระดูกสันหลงั 

สาเหตุหลกั 
สาเหตุรอง 

สาเหตุยอ่ย 
สาเหตุยอ่ย ๆ 

ปัญหา 

สาเหตุ (CAUSE) 
ผลลพัธ์ 

(EFFECT) 
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Man   คนงาน หรือพนกังานปฏิบติัการ 
Machine  เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
Material   วตัถุดิบ หรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 
Method   กระบวนการท างาน 
Environment  อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: 17 เคร่ืองมือนกัคิด.2547:41 
ภาพประกอบที ่4 การก าหนดปัจจยับนแผนผงัสาเหตุและผล หรือผงักา้งปลา 

 
แต่ไม่ไดห้มายความวา่ การก าหนดกา้งปลาจะตอ้งใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ได้

อยูใ่นกระบวนการผลิตแลว้ ปัจจยัการน าเขา้ (Input) ในกระบวนการก็จะเปล่ียนไป เช่น ปัจจยัการ
น าเข้าเป็น  4P ได้แ ก่  Place, Procedure, People, และ Policy หรือเป็น  4S ได้แ ก่  Surrounding, 
Supplier, System และ Skill ก็ได ้นอกจากนั้น หากกลุ่มท่ีใชก้า้งปลามีประสบการณ์ในปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนอยูแ่ลว้ ก็สามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็ไดเ้ช่นกนั 
 

การก าหนดหัวข้อปัญหาทีหั่วปลา 
การก าหนดหัวขอ้ปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซ่ึงหากเราก าหนด

ประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนตั้งแต่แรกแลว้ จะท าให้เราใช้เวลามากในการคน้หาสาเหตุ และจะใช้
เวลาในการท าผงักา้งปลา 

Material 

Machine Man 

Method 

Problem 

สาเหตุ (CAUSE) 
ผลลพัธ์ 

(EFFECT) 

Environment 
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ยางรถเส่ือมสภาพ 

ใชม้านานมากกวา่ 3 ปี 

ไม่เคยสลบัยาง 

 ผา้เบรกหมด 

ฝนตก 

น ้ามนัหก 

เกิดอุบติัเหตุบน

ทอ้งถนน 

คนัเร่งคา้ง 

เบรกเสีย 
คนัชกัหกั 

อบรมมาไม่ดี 

ประมาท ปฏิกิริยาโตต้อบไม่ดี 

ง่วงนอน 

มือใหม ่

การก าหนดหวัขอ้ปัญหาท่ีหวัปลา เช่น อตัราของเสีย อตัราชัว่โมงการท างานของคนท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ควร
จะก าหนดหวัขอ้ปัญหาในเชิงลบ 

ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: 17 เคร่ืองมือนกัคิด.2547:43 
ภาพประกอบที ่5 ผงักา้งปลาแสดงการคน้หาสาเหตุของการท่ีไม่สามารถควบคุมรถได ้

 
หลังจากร่วมกันท าผงัก้างปลาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะน าแผนผงัก้างปลาไปใช้

ประโยชน์ต่อไป ควรจะตรวจทานดูก่อนว่า การเขียนเหตุและผลบนแผนผงัมีความสัมพนัธ์กัน
หรือไม่ โดยการตรวจสอบน้ี ให้ทดลองอ่านจากกา้งท่ีเล็กท่ีสุด ไปยงักา้งท่ีใหญ่ท่ีสุด จนกระทัง่ถึง
หวัปลา 

จากตวัอยา่งผงัแสดงเหตุและผลขา้งตน้ สามารถสรุปสาเหตุของกา้งยอ่ยท่ี 1 (ถนนล่ืน) ได้
วา่ “การเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ท าใหน้ ้ ามนัหก เม่ือน ้ ามนัหกท าใหถ้นนล่ืน เม่ือถนนล่ืนท าให้รถ
ไม่สามารถควบคุมได”้ 

การเลือกสาเหตุจากกา้งปลาออกมาท าการแกไ้ขนั้น อาจเลือกไดต้ามหลกัการของพาเรโต 
คือ 80-20 หรือ 20-80 นั่นคือ เลือกกา้งปลามาแค่ 20% ท่ีจะมัน่ใจไดว้า่จะส่งผลกระทบกบัหัวปลา 
80% (เลือกสาเหตุมาแกน้อ้ย ๆ แต่ท าใหห้วัปลาส่ายมาก ๆ) 

 
 
 

ช้ินส่วนเสีย 

ถนนล่ืน เบรกไม่อยู ่

คนขบัผดิพลาด 

รถ

ควบคุม

ไม่ได ้

สาเหตุ (CAUSE) 
ผลลพัธ์ 

(EFFECT) 
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ยางรถเส่ือมสภาพ 

ไม่เคยสลบัยาง 

 ผา้เบรกหมด 

ฝนตก 

น ้ามนัหก 

เกิดอุบติัเหตุบน

ทอ้งถนน 

คนัเร่งคา้ง 

เบรกเสีย 
คนัชกัหกั 

อบรมมาไม่ดี 

ประมาท ปฏิกิริยาโตต้อบไม่ดี 

ง่วงนอน 

มือใหม ่

80 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: 17 เคร่ืองมือนกัคิด.2547:44 
ภาพประกอบที ่6 การเลือกสาเหตุจากกา้งปลา ตามหลกัการของพาเรโต 

 
หรืออาจจะใชต้ารางจตุัรัสในการก าหนดความส าคญัของกา้งแต่ละกา้งก็เป็นได ้

 
ความสามารถในการด าเนินการ 

B A 
D C 

 
 

ผลกระทบ 

ทีม่า: 17 เคร่ืองมือนกัคิด.2547:45 
ภาพประกอบที ่7 จตุัรัสแสดงการก าหนดความส าคญัของแต่ละกา้งปลา 

 

ช้ินส่วนเสีย 

ถนนล่ืน เบรกไม่อยู ่

คนขบัผดิพลาด 

รถ

ควบคุม

ไม่ได ้

สาเหตุ (CAUSE) 
ผลลพัธ์ 

(EFFECT

) 

ง่าย 

ยาก 

นอ้ย มาก 
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จากตารางเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบท่ีหัวปลากบัความสามารถในการแก้ปัญหา จะ
เห็นวา่เราควรท่ีจะเลือกให้ความส าคญักบักา้งปลาหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบกบัหวัปลามาก ๆ และ
ง่ายในการด าเนินการ หรือใชเ้วลาสั้น ๆ ในการแกไ้ข นัน่คือกลุ่ม A นัน่เอง และในท านองเดียวกนั 
หากก้างใดตกอยู่ในกลุ่ม D คือ ผลกระทบก็น้อย แก้ไขก็ยาก ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ียงัไม่ควร
ด าเนินการในตอนน้ี เพราะนอกจากจะมีความเส่ียงต่อความไม่ส าเร็จแล้ว ยงัไม่ส่งผลใด ๆ กับ
ปัญหาท่ีตั้งไวอี้กดว้ย เสียเวลาเปล่า ๆ หรือ หากจะตีความอีกนยัหน่ึง ก็คือสาเหตุในกลุ่ม D อาจเป็น
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติก็เป็นไปได ้

ส่วนสาเหตุท่ีตกอยูใ่นกลุ่ม B คือ ด าเนินการง่ายแต่ผลกระทบน้อย สาเหตุเหล่าน้ีควรจะมี
การด าเนินการแก้ไขในกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN) คือ ค่อย ๆ ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
สามารถด าเนินการแกไ้ขคนเดียวได ้และสุดทา้ยคือ สาเหตุกลุ่ม C ให้ผลกระทบมาก แต่ยากในการ
ด าเนินการ แสดงวา่กลุ่มน้ีตอ้งใชเ้วลาและความสามารถมาก ๆ นบัเป็นสาเหตุท่ีทา้ทาย เหมาะท่ีจะ
น าไปท าโครงการ Six Sigma 
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เทคโนโลย ีRFID: Radio Frequency Identification 
 

เทคโนโลยี RFID มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาตั้ งแต่สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี  2 โดย
เทคโนโลยี RFID มีจุดเร่ิมต้นมาจากการน าเอาเทคโนโลยีเรดาร์มาใช้ในการระบุต าแหน่งและ
ความเร็วของเคร่ืองบิน จากนั้นววิฒันาการของเทคโนโลยไีดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 ววิฒันาการของเทคโนโลย ีRFID 

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) เหตุการณ์ส าคัญ 
1922 เร่ิมน าเทคโนโลยีเรดาร์มาใช้ทางทหารเพื่อระบุต าแหน่งและการเคล่ือนท่ีของ

เคร่ืองบินในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  อนัเป็นตน้ก าเนิดของเทคโนโลย ีRFID 
1960 น าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน เช่น การควบคุมการเข้า-ออก 

อาคารสถานท่ี 
1970 น าเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับการติดตามและ

ตรวจสอบสัตว ์
1980 ประเทศต่าง ๆ น าเทคโนโลย ีRFID มาประยุกตใ์ชก้บักิจการของประเทศ เช่น การ

ขนส่ง เป็นตน้ 
1990 มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนบัสนุนรูปแบบการท างานท่ีมีความแตกต่าง

กนัของเทคโนโลย ีRFID 
ทีม่า: แนวทางการพฒันา RFID ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ.2549:1 
 

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีระบุลักษณะวตัถุหรือ
บุคคลดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ โดยจดัอยู่ในระบบ Auto-ID: Automatic Identification หรือเทคโนโลยี
แสดงตนแบบอตัโนมติัประเภทหน่ึงคล้ายกับระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) ซ่ึงได้ถูก
พฒันาในปี ค.ศ. 1970 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการทดแทนระบบรหสัแท่งหรือบาร์โคด้ (Barcode)  
นัน่เอง 
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ทีม่า: เทคโนโลย ีRFID.2549:15 
ภาพประกอบที ่8 ระบบ Auto-ID ท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

 
การประยุกต์ใช้งาน RFID จะมีลกัษณะการใช้งานท่ีคลา้ยกบัระบบรหัสแท่งหรือบาร์โคด้ 

(Barcode) และยงัสามารถรองรับความต้องการอีกหลายอย่างท่ีระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด 
(Barcode) ไม่สามารถตอบสนองได ้เน่ืองจากระบบรหสัแท่งหรือบาร์โคด้ (Barcode) จะเป็นระบบ
ท่ีอ่านไดเ้พียงอย่างเดียว (Read Only) ไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีอยูบ่นรหัสแท่งหรือ
บาร์โคด้ (Barcode)ได ้แต่ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ RFID จะสามารถทั้งอ่านและบนัทึกขอ้มูล
ได ้ดงันั้นเราจึงสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูใ่นป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์
ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

นอกจากน้ีระบบ RFID ยงัสามารถใช้งานไดแ้มใ้นขณะท่ีวตัถุก าลงัเคล่ือนท่ี เช่น ในขณะ
สินคา้ก าลงัเคล่ือนท่ีอยู่บนสายพานการผลิต (Conveyer) หรือมีการใช้ระบบ RFID ในการเก็บค่า
ผา่นทางด่วนดว้ย 

ถึงแม้ RFID เป็นเทคโนโลยีการระบุอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมติั (Automatic Identification: 
Auto-ID) เช่นเดียวกนักบัรหสัแท่งหรือบาร์โคด้ (Barcode) ท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายทัว่โลกในปัจจุบนั 
แต่ RFID สามารถแกไ้ขขอ้จ ากดัหลายประการของการใช้ระบบรหัสแท่งหรือบาร์โคด้ (Barcode) 
ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบคุณสมบติัของบาร์โคด้ และ RFID  

คุณสมบัติ บาร์โค้ด RFID 
ความสามารถในการอ่านป้าย
สินคา้โดยไม่ตอ้งเล็ง 

ไม่มี (ตอ้งใช้แสงเลเซอร์กราด
ป้ ายรหัส แท่ งตามแนวการ
มองเห็น 

มี (อ่านป้ายได้แม้อยู่ในแนว
การมองเห็น เพียงขอให้อยู่ใน
รัศมีระยะอ่านของเคร่ืองอ่าน) 

ความสามารถในการอ่านป้าย
สินคา้หลายช้ินพร้อมกนั 

ไม่มี มี  (ด้ ว ย ระบ บ  anti-collision 
ป้องกนัการชนกนัของขอ้มูล) 

ความสามารถในการน าป้าย
กลบัมาใชซ้ ้ าหรือบนัทึกขอ้มูล
ใหม่ 

ไม่มี อาจมีได ้(หากใชห้น่วยความจ า
ชนิดโปรแกรมและลบได)้ 

ความสามารถในการระบุสินคา้
รายช้ิน 

ไม่มี (ระบุไดเ้พียงรายชนิด) มี 

ความสามารถในการกนัขโมย ไม่มี มี 
ความทนทานต่อสภาวะ
แวดลอ้ม 

ไม่ทนต่อความเปียกช้ืนและ
ความสกปรก 

ทนต่อความเปียกช้ืนและความ
สกปรก 

ตน้ทุนของป้ายสินคา้ ต ่ามาก ค่อนขา้งสูง (แต่มีแนวโนม้
ลดลง) 

ระยะอ่าน ใกล ้ ไกลกวา่ 
เวลาท่ีใชใ้นการตรวจนบัสินคา้ 
300 ช้ิน (300 ป้ายสินคา้) 

30 นาที 5 วนิาที (ตามมาตรฐาน EPC 
Class 1 Gen 2) 

ทีม่า: แนวทางการพฒันา RFID ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ.2549:12 
 

อย่างไรก็ตามดว้ยราคาท่ียงัค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ท าให้คาดการณ์ได้ว่าระบบรหัสแท่ง
หรือบาร์โคด้ (Barcode) จะยงัคงอยู่เคียงคู่ RFID ไปอีกนานหลายปี เน่ืองจากการใช้งานกบัสินคา้
ราคาถูกยงัขาดความคุม้ทุนในระดบั item สินคา้ท่ี RFID สามารถเขา้ไปทดแทนระบบรหสัแท่งหรือ
บาร์โคด้ (Barcode) ไดถึ้งระดบั item คือ สินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงหรือมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง 
เช่น ยา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

  
 
 
 



15 

องค์ประกอบของระบบ RFID 
ระบบ RFID ประกอบไปดว้ยฮาร์ดแวร์ท่ีส าคญัไดแ้ก่   

 

ทีม่า: แนวทางการพฒันา RFID ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ.2549:15 
ภาพประกอบที ่9 องคป์ระกอบของระบบ RFID 

 
1. ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder/Tag) หรือเรียกสั้น ๆ วา่แท็ก (Tag) ประกอบดว้ย 

2 ส่วน คือ ไมโครชิป (IC: Integrated Circuit) หรือวงจรรวมขนาดเล็กประมาณ 1 ตารางมิลลิเมตร 
ท าหน้าท่ีใช้เก็บรหัส (ID) หรือขอ้มูลของวตัถุท่ีเราน าไปติด และสายอากาศ (Antenna) ท าหน้าท่ี
รับ-ส่งขอ้มูล และใช้สร้างพลงังานให้กบัไมโครชิป ด้วยหลักการเหน่ียวน าคล่ืนสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 
 

 

ทีม่า: http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/rfid-basic.html. วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ภาพประกอบที ่10 ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder/Tag) 
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ป้ายระบุอเิลก็ทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
Active Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอกทีป ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีจะมี

แบตเตอร่ีอยู่ภายใน จะมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตวัเอง สามารถใช้อ่าน และเขียนขอ้มูลลงในป้ายระบุ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้มูลภายในป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา 
และสามารถท างานในบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนไดดี้ และป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีสามารถมี
หน่วยความจ าภายในขนาดใหญ่ไดถึ้ง 1 เมกะไบต ์และสามารถอ่านขอ้มูลไดใ้นระยะไกลประมาณ 
100-300 เมตร ส่วนขอ้เสีย คือ อายกุารใชง้านจ ากดั ข้ึนกบัอายแุบตเตอร่ี ปกติอายใุชง้านไม่เกิน 10    
ปี ราคาต่อหน่วยแพง มีขนาดค่อนขา้งใหญ่  
 

 

ทีม่า: http://www.rfid.or.th/th/technology/component.asp. วนัท่ี 19 สิงหาคม 2560 
ภาพประกอบที ่11 แทก็อาร์เอฟไอดีแบบแอกทีป 

 
Passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีจะไม่

มีแบตเตอร่ีอยูภ่ายใน จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตวัเอง แต่จะท างานโดยอาศยัพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิด
จากการเหน่ียวน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากตวัอ่านขอ้มูล ราคาถูก มีน ้าหนกัเบา และอายกุารใชง้านไม่
จ  ากดัมีระยะการรับส่งขอ้มูลใกล ้เฉล่ียโดยประมาณ 1-10 เมตร ส่วนขอ้เสีย คือ สามารถอ่านขอ้มูล
ไดใ้นระยะสั้ น และอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนขอ้มูลได้ ไม่สามารถท างานในบริเวณท่ีมี
สัญญาณรบกวนได ้แต่ขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองราคาและอายกุารใชง้าน ท าใหป้้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมมากกวา่ 
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ทีม่า: http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Mobility/wifich6.html. วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ภาพประกอบที ่12 ตวัอยา่งแทก็ชนิดพาสซีฟรูปแบบต่าง ๆ 

 
Semi-passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดก่ึงพาสซีฟ มักไม่ค่อยพบเห็นใน

ทอ้งตลาด เน่ืองจากเป็นแท็กลูกผสมระหวา่งพาสซีฟกบัแอกทีป หรืออาจจะเรียกเพื่อไม่ให้สบสน
ว่า แท็กชนิด Battery-Assisted Passive Tag เป็นแท็กท่ีพยายามรวมเอาขอ้ดีของแต่ละประเภทมา
รวมกนั มีแบตเตอร่ีขนาดเล็กติดมาดว้ย (คลา้ยแท็กชนิดแอกทีป) จึงส่งขอ้มูลไดไ้กลกวา่แท็กแบบ
พาสซีฟปกติ เฉล่ียโดยประมาณ 20-50 เมตร และยงัสามารถใช้งานร่วมกบัเคร่ืองอ่านแบบพาส      
ซีฟ ปกติไดด้ว้ย 
  

 

ทีม่า: http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Mobility/wifich6.html. วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ภาพประกอบที ่13 ตวัอยา่งแทก็ชนิดก่ึงพาสซีฟรูปแบบต่าง ๆ 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์หรือแทก็ชนิดต่าง ๆ  

ชนิดของ
แทก็ 

แบตเตอร์ร่ี ราคา ขนาด อายุการใช้
งาน 

ระยะอ่าน จุดเด่น/จุด
ด้อย 

พาสซีฟ ไม่มี ต ่า เล็ก >20 ปี 1-7 เมตร 
ข้ึนอยูก่บั
ความถ่ีการ
ใชง้าน 

ราคาถูก มี
ขนาดเล็ก
สามารถ
น าไปติดกบั
วตัถุไดห้ลาย
แบบ ปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มมี
ผลต่อ
ประสิทธิภาพ
ในการอ่าน 
 

ก่ึงพาสซีฟ มี ปานกลาง ปานกลาง 2-5 ปี 20-50 เมตร สามารถใช้
ร่วมกบัระบบ
พาสซีฟได้
ราคาแพง
และหา
อุปกรณ์ใน
ทอ้งตลาดได้
ยาก 
(ค่อนขา้ง
ใหม่) 
 

แอกทีป มี แพง ใหญ่ 3-7 ปี 100-300 
เมตร 

ระยะอ่าน
ไกล/มี
ขอ้จ ากดัเร่ือง
อายกุารใช้
งาน 

ทีม่า: RFID กลยทุธ์การลดตน้ทุน เพิ่มก าไร และสร้างความแตกต่าง.2553:51 
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2. เคร่ืองอ่าน-เขียนขอ้มูล (Interrogator/Reader) เรียกสั้ น ๆ ว่า เคร่ืองอ่าน (สามารถเขียน
ขอ้มูลไดด้ว้ยตวัของอุปกรณ์เอง ในขณะท่ีระบบบาร์โคด้อ่านไดเ้พียงอยา่งเดียว) โดยเคร่ืองอ่านท า
หน้าท่ี อ่านและเขียนข้อมูลลงในแท็ก (Tag) ผ่านทางสายอากาศในรูปของคล่ืนความถ่ีวิทยุ
โดยทัว่ไปเคร่ืองอ่านจะประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ดงัน้ี 

2.1 ภาครับและส่งสัญญาณวทิย ุ
2.2 ภาคสร้างสัญญาณพาหนะ 
2.3 ขดลวดท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสายอากาศ 
2.4 หน่วยประมวลผลขอ้มูล และภาคติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ 

 
3. สายอากาศ (Antenna) ท าหนา้ท่ีส่งคล่ืนวิทยุในการส่ือสารระหว่างเคร่ืองอ่านไปยงัแท็ก 

(Tag) เคร่ืองอ่านบางรุ่นจะมีสายอากาศซ่อนอยู่ภายใน (Built-in Antenna) ซ่ึงบางคร้ังอาจมองไม่
เห็น แต่ถา้เป็นเคร่ืองอ่านท่ีมีก าลงัส่งสูง มกัจะต่อกบัสายอากาศภายนอก เช่น เคร่ืองอ่านยา่นความถ่ี
สูง (UHF RFID Reader) 

สายอากาศแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ชนิดสายคู่ (Bi-Static Antenna) ตอ้งใช้สายอากาศ 2 ตน้ หรือเป็นคู่ในการรับ-ส่ง ขอ้ดี คือ 

สามารถอ่านแท็กไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะมีสายอากาศท าหนา้ท่ีรับและส่งคนละตน้ ขอ้เสีย คือ ตอ้งใช้
สายอากาศเป็นคู่ในการอ่าน จึงมีค่าใชจ่้ายสูง 

ชนิดสายเด่ียว (Mono-Static Antenna) ใช้สายอากาศเพียงต้นเดียวในการรับ -ส่ง จึงต้อง
เลือกหน้าท่ีในการรับ-ส่งต่างช่วงเวลากนั ขอ้ดี คือ ค่าใช้จ่ายถูกในการซ้ือสายอากาศมาใชง้าน ซ่ึง
การเลือกใชง้านข้ึนอยูก่บัเคร่ืองอ่านถูกออกแบบมาให้ใชก้บัสายอากาศชนิดใด ดงันั้น ผูใ้ชง้านควร
จะศึกษารายละเอียดใหเ้ขา้ก่อนการใชง้าน 
 

 

ทีม่า: http://securemate.co.th.วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ภาพประกอบที ่14 การท างานของเคร่ืองอ่าน เขียนขอ้มูล (Reader) และสายอากาศ (Antenna) 
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4. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ท าหน้าท่ี เช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองอ่านกับ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลโปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ระบบขอ้มูล
สินคา้ เป็นตน้ 
 

การท างานของระบบ RFID เบื้องต้น 
การท างานของระบบ RFID โดยทั่วไป สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบท่ี 9 เราจะเห็น

ส่วนประกอบพื้นฐานมาจดัเรียงกันตามล าดับอีกคร้ังหน่ึง กระบวนการเร่ิมต้นด้วย ป้ายระบุ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟหรือชนิดแอกทีปท่ีท าให้ระบบท างานได ้สายอากาศจะช่วยป้ายระบุ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งขอ้มูลส าหรับการช้ีเฉพาะไปยงัเคร่ืองอ่าน ซ่ึงจะเปล่ียนคล่ืนวิทยุท่ีไดรั้บจากป้าย
ระบุอิเล็กทรอนิกส์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของขอ้มูลท่ีสามารถส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล  
แลว้น าขอ้มูลนั้นไปใชไ้ด ้ระบบเกือบทุกระบบจะท างานดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐานเหล่าน้ี 
 

 

ทีม่า: RFID การน าไปใชเ้ชิงยทุธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI).2552:28 
ภาพประกอบที ่15 การท างานของระบบ RFID เบ้ืองตน้ 

 
ความถี่การใช้งาน 
1. แทก็ยา่นความถ่ีต ่า (Low Frequency Tag) ยา่นความถ่ีต ่ากวา่ 150 กิโลเฮิรตซ์ 
2. แทก็ยา่นความถ่ีสูง (High Frequency Tag) ยา่นความถ่ี 13.56 เมกะเฮิรตซ์ 
3. แทก็ยา่นความถ่ีสูงยิง่ (UHF Tag) ยา่นความถ่ี 433 เมกะเฮิรตซ์ และ 860-960 

เมกะเฮิรตซ์ 
4. แทก็ยา่นไมโครเวฟ (Microwave Tag) ยา่นความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ 5.8 กิกะเฮิรตซ์ 
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แทก็ย่านความถี่ต ่า (Low Frequency Tag) 
มีจุดเด่นในเร่ืองการอ่านผา่นน ้าและฝังไวใ้นผวิหนงัของส่ิงมีชีวติได ้เน่ืองจากใชพ้าหะเป็น

คล่ืนความถ่ีต ่า จึงมีความยาวคล่ืนค่อนข้างยาวมาก (ความถ่ี 125 กิโลเฮิรตซ์ มีความยาวคล่ืน
ประมาณ 2.4 กิโลเมตร) จึงสามารถทะลุทะลวงตวักลางหรือส่ิงกีดขวางต่าง ๆ ไดดี้ เช่น น ้า กระดาษ 
พลาสติก เป็นตน้ (ยกเวน้โลหะ เพราะคล่ืนวทิยไุม่สามารถผา่นได)้ 

จุดด้อย คือ ระยะอ่านแท็กค่อนข้างใกล้ ประมาร 5-10 เซนติเมตร ข้ึนอยู่กับขนาด
สายอากาศของแท็ก หรือสูงสุดไม่เกิน 0.5 เมตร ท่ีก าลงัส่งของเคร่ืองอ่าน 1 วตัต์ สายอากาศของ
แท็กมีลกัษณะแบบบ่วง (Loop Antenna) ใช้ลวดทองแดงในการพนัเป็นวงรอบ โดยสายอากาศใน
ระบบอาร์เอฟไอดีจะใช้หลักการออกแบบเป็นคร่ึงคล่ืน (Half-Wave-length Antenna) ความยาว
คล่ืนก็คือ ระยะทางระหวา่งส่วนท่ีซ ้ ากนัของคล่ืน 

ตวัอย่างการใช้งาน เช่น ระบบตรวจสอบและติดตามสัตวเ์ล้ียง (Animal Tracking) ระบบ
ควบคุมการเข้า-ออกอาคารสถานท่ี (Access Control) ระบบกุญแจรถยนต์อัจฉริยะ (Vehicle 
Immobilizer) เป็นตน้ 
 

แทก็ย่านความถี่สูง (High Frequency Tag) 
จะมีจุดเด่นในเร่ืองความยาวของสายอากาศท่ีสั้ นกว่าแท็กความถ่ีต ่ า (ความถ่ี 13.56 

เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวประมาณ 22.1 เมตร) ท าให้สายอากาศของแท็กยา่นความถ่ีน้ีสั้นลงประมาณ 
3-8 รอบ โดยสายอากาศจะเป็นลกัษณะบ่วงหรือลูป (Loop) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นวงรอบ และสายอากาศ
ของแท็กย่านความถ่ีน้ี ท าจากเทคโนโลยีการพิมพ์ได้ ซ่ึงจะใช้หมึกพิ เศษท่ีมีโลหะเงินเป็น
องค์ประกอบ (Silver ink) อยู่ ท  าให้แท็กมีขนาดบางและเล็กลง ถา้เปรียบเทียบกบัแท็กย่านความถ่ี
ต ่า สามารถท าเป็นสติกเกอร์ติดกับส่ิงของต่าง ๆ ได้ หรือท่ีเรียกว่า Smart label แต่ท่ีใช้งานกัน
โดยทัว่ไปมกัถูกออกแบบมาเป็นบตัรพลาสติกขนาดเท่ากบับตัรเครดิต เช่น บตัรโดยสารรถไฟฟ้า 
บตัรเงินสด บตัรเครดิต บตัรพนกังาน เป็นตน้ 

จุดเด่นท่ีส าคญั คือ ไมโครชิปท่ีถูกออกแบบมาใช้กบัคล่ืนความถ่ีน้ีมกัมีระบบการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลอยูภ่ายใน โดยมีการเขา้รหสัลบั ซ่ึงจะไม่พบคุณสมบติัน้ีในไมโครชิปท่ีถูก
ออกแบบในย่านความถ่ีอ่ืน ๆ ท าให้ขอ้มูลมีความปลอดภยัสูง จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เก็บขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้หรือจะเป็นขอ้มูลการเงินและธนาคาร ซ่ึงตอ้งการความปลอดภยัสูงมาก 
โดยระยะอ่านขอ้มูลของแท็กประมาณ 10-100 เซนติเมตร (ข้ึนกบัก าลังส่งของเคร่ืองอ่าน) และ
อตัราความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลประมาณ 10-100 กิโลบิตต่อวนิาที 

ตวัอยา่งการประยุกตใ์ช้งาน เช่น ตัว๋โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticker) บตัรเครดิต (Credit 
Card) หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) แท็กท่ีติดหนงัสือในระบบห้องสมุดอจัฉริยะ (E-
Libraries) เป็นตน้ 
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แทก็ย่านความถี่สูงยิง่ (Ultra High Frequency Tag) 
มีวตัถุประสงค์ในการผลิตเพื่อใช้ติดสินคา้แทนบาร์โคด้ในอนาคต (ถ้าอนาคตราคาแท็ก

ชนิดน้ีถูกลงมาก ๆ) ปัจจุบนัมกัใชติ้ดสินคา้ระดบัพาเลต (Pallet) ท่ีใชจ้ดัเก็บในคลงัสินคา้ เน่ืองจาก
จะตอ้งท าให้ราคาถูก ดงันั้นไมโครชิปท่ีถูกออกแบบจึงมีหน่วยความจ าไม่มาก เพื่อให้ตน้ทุนการ
ผลิตไม่สูงเกินไป ส่วนใหญ่มกัถูกออกแบบให้มีหน่วยความจ าประมาณ 96-256 บิต ในยา่นความถ่ี 
860-960 เมกะเฮิรตซ์ ในแทก็ชนิดพาสซีฟ และในยา่นความถ่ี 433 เมกะเฮิรตซ์ ในแทก็ชนิดแอกทีป 

มีจุดเด่น คือ ระยะการอ่านขอ้มูลไดไ้กลประมาณ 3-7 เมตร (ชนิดพาสซีฟ ข้ึนกบัก าลงัส่ง
ของเคร่ืองอ่านและขนาดสายอากาศของแท็ก) และระยะประมาณ 30-50 เมตร ในชนิดแอกทีป มี
อตัราความเร็วในการรับส่งขอ้มูลสูงประมาณ 256 กิโลบิตต่อวินาที ซ่ึงมากกวา่แท็กยา่นความถ่ีต ่า
และความถ่ีสูง ท าให้สามารถอ่านแท็กในลกัษณะเคล่ือนท่ีได้โดยไม่ตอ้งหยุดอ่าน เพราะมีอตัรา
ความเร็วในการรับส่งขอ้มูลท่ีสูง 

จุดด้อย คือ น ้ าและความช้ืนสามารถดูดกลืนคล่ืนความถ่ีน้ีได้ ท าให้ระยะอ่านแท็กลดลง
หรืออ่านไม่ไดใ้นส่ิงแวดล้อมท่ีมีน ้ าและความช้ืนสูง เพราะการรับส่งขอ้มูลของคล่ืนความถ่ีน้ีใช้
หลกัการสะทอ้นกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Backscatter Coupling) เม่ือสะทอ้นคล่ืนกลบัผ่านตวักลาง
ท่ีมีน ้ าเป็นองค์ประกอบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกดูดกลืน แต่จะสะทอ้น หักเห และเล้ียวเบนเม่ือ
กระทบโลหะ และอีกขอ้ดอ้ยหน่ึงก็คือ ในย่านความถ่ีน้ี เม่ือน ามาใช้งานจะตอ้งมีการขออนุญาต 
เพราะมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใชง้านในแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนัในรายละเอียด ซ่ึงไม่
เหมือนกบัคล่ืนความถ่ีต ่าและความถ่ีสูง ยกตวัอยา่งเช่น ระบบล าเลียงกระเป๋าเดินทางในสนามบิน 
เป็นตน้ 

แทก็ย่านไมโครเวฟ (Microwave Tag) 
มีทั้ งชนิดแอกทีปและพาสซีฟ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดแอกทีปท่ีมีแบตเตอร่ีใช้งานอยู่

ภายใน จุดเด่น คือ สายอากาศของแท็กยา่นความถ่ีน้ีจะสั้นท่ีสุด ประมาณ 6 เซนติเมตร (ความถ่ี 2.4 
กิกะเฮิรตซ์ มีความยาวคล่ืนประมาณ 12.5 เซนติเมตร) มีอตัราความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูลสูง
ประมาณ 1 เมกกะบิตต่อวนิาที และแทก็บางรุ่นสามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ได้อีกดว้ย หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ 802.11 (Wi-Fi) Active RFID Tag ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ระบบแสดงต าแหน่งของวตัถุภายในอาคารแบบเวลาจริง (RTLS: Real Time Location System) ได ้

ขอ้ด้อย คือ แท็กมีขนาดใหญ่ (ข้ึนอยู่กบัขนาดของแบตเตอร่ี) และมีอายุการใช้งานจ ากดั 
ประมาณ 3-7 ปี เช่น ระบบผนึกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Seal) ท่ีใช้การติดตู้ขนส่งสินค้าตามท่าเรือ 
(Container Tracking) ระบบจ่ายค่าผา่นทางด่วน (E-Toll Correction) เป็นตน้ 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบแทก็แต่ละประเภท  

ชนิดของ
แทก็ 

ช่อง
ความถี่ 

ปริมาณ
ข้อมูลที่
เกบ็ได้ 

ระยะการ
อ่าน 

ความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูล (Kbps: 

Kilobit per second) 
จุดเด่น/จุดด้อย 

ยา่น
ความถ่ีต ่า 

<135 
kHz 

64-
1024 
บิต 

5-10 
เซนติเมตร 

1-4 Kbps อ่านผา่นน ้าได ้ราคาถูก 
ระยะอ่านใกล ้อตัราการส่ง
ขอ้มูลชา้ สายอากาศของ
แทก็ยาวมาก ท าใหข้นาด
แทก็หนา 

ยา่น
ความถ่ีสูง 

13.56 
MHz 

1024-
8192 
บิต 

5-15 
เซนติเมตร 

>100 Kbps มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัสูง หน่วยความจ า
ขนาดใหญ่ มีขนาดเล็ก 
บาง อ่านผา่นน ้าไดบ้า้ง 
ระยะอ่านใกล ้ราคาปาน
กลาง 

ยา่น
ความถ่ีสูง

ยิง่ 

860-
960 

MHz 

96-256 
บิต 

3-7 เมตร >256 Kbps อ่านไดเ้ร็ว ไกล แทก็มี
ราคาถูก ขนาดเล็ก ตอ้งขอ
อนุญาตในการใชง้าน ไม่
สามารถอ่านผา่นน ้าและ
เหล็กได ้

ยา่น
ความถ่ี

ไมโครเวฟ 
(ระบบ
พาสซีฟ) 

2.4 
GHz 

64-
1024 
บิต 

3 เมตร >1 Mbps สายอากาศสั้นท่ีสุด ไม่
ค่อยมีชุดอุปกรณ์ใน
ทอ้งตลาด 

ยา่น
ความถ่ี

ไมโครเวฟ 
(ระบบ
แอกทีป) 

2.4/5.8 
GHz 

64-
1024 
บิต 

100-300 
เมตร 

>1 Mbps อ่านไดเ้ร็วมาก ไกลมาก 
ราคาแพง ขนาดใหญ่ อายุ
การใชง้านข้ึนอยูก่บั
แบตเตอร์ร่ี 

ทีม่า: RFID กลยทุธ์การลดตน้ทุน เพิ่มก าไร และสร้างความแตกต่าง.2553:62 
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ข้อดี ของการใช้ระบบ RFID 
1. ตรวจนบัวตัถุดิบเขา้-ออกไดร้วดเร็ว 
2. เหมาะกบัคลงัสินคา้ขนาดใหญ่และมีจ านวนของสินคา้ท่ีมาก 
3. ใชง้านในลกัษณะท่ีมีความซบัซอ้นได ้
4. มีความคงทน มีอายกุารใชง้านนาน 
5. อ่านขอ้มูลไดจ้  านวนมาก 
6. ระยะการอ่านขอ้มูลไกล 
7. สามารถอ่านขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
8. ลดปัญหาการสูญหายของวตัถุดิบ 

ข้อเสีย ของการใช้ระบบ RFID 
1. ไม่เหมาะกบัคลงัสินคา้ขนาดเล็ก 
2. มีค่าใชจ่้ายสูง 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือเร่ือง โดย รายละเอียด ผลท่ีได ้

1 การพฒันาระบบ
คลงัสินคา้อตัโนมติัโดย
ใช ้RFID 

ชนะ นิมิตรพนัธ์ พฒันาโปรแกรม 
RFID ในการช้ีบ่ง
วตัถุ 

แกปั้ญหาในการ
ท างานท่ีเกิดจาก
การผดิพลาดของ
คน 

2 การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลย ีRFID เพื่อ
การจดัชั้นหนงัสือ
อจัฉริยะในหอ้งสมุด 

สมคิด ชยัมาโย ออกแบบระบบการ
จดัชั้นหนงัสืออจัริ
ยะในหอ้งสมุดดว้ย 
RFID 

สามารถ
ตรวจสอบ
สถานะรายการ
ของหนงัสือใน
หอ้งสมุดได ้

3 การพฒันาระบบ
คลงัสินคา้ดว้ย
เทคโนโลย ีRFID จาก
กรณีศึกษา 
เคร่ืองป้ันดินเผาร้านชาว
ดิน 

วรพนัธ์ วจิิตรจริยา น าเทคโนโลย ี
RFID มา
ประยกุตใ์ชก้บั
คลงัสินคา้ โดย
ผา่นพอ็คเก็ตพีซี 

ท าใหก้ารจดัเก็บ
และคน้หามีความ
รวดเร็ว สามารถ
พกพาไปท่ีใดก็
ได ้ท าใหก้าร
ขนส่งมีความ
รวดเร็ว  

ทีม่า: http://www.thailis.or.th/tdc/ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2560 

 
 
 



ท่ีเก็บวตัถุดิบอยูท่ี่อบั 

 ไม่ท  าลาเบล 

ลืมคียรั์บสินคา้ในระบบ 

ไม่ตรวจสอบสินคา้

กบัเอกสาร 

ไฟฟ้าดบั 

มีไวรัส 
จ่ายสินคา้แต่ไม่

เอาให้ฝ่ายผลิต 

ลืมจ่ายงานในระบบ 
ลกัขโมย 

เป็นหน้ี 

ติดการพนนั อุปกรณ์ช ารุด 

สถานท่ีคบัแคบ 

บทที ่3 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 

กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของคลังสินค้าท่ีประกอบไปด้วย การรับวตัถุดิบ 
(Receiving) การจัดเก็บวตัถุดิบ (Storage) และการจ่ายวตัถุดิบ (Issuing) พบว่าในกระบวนการ
ท างานดงักล่าว ยงัมีขอ้บกพร่อง เน่ืองจากพบว่าวตัถุดิบบางชนิดมีการสูญหายไปจากคลงัสินคา้ 
ดงันั้น ทางผูจ้ดัท าจะวิเคราะห์กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
หาจุดบกพร่องเก่ียวกับวตัถุดิบท่ีสูญหาย และศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยี RFID มา
ประยกุตใ์ชก้บัคลงัสินคา้ เพื่อป้องกนัวตัถุดิบสูญหาย ดงัน้ี 
 
วเิคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ภาพประกอบที ่16 การวเิคราะห์สาเหตุจากแผนผงักา้งปลา 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างตน้ พบว่ามีพนักงานคลังสินคา้บางคนลักขโมยวตัถุดิบเพื่อ

น าออกไปขาย ซ่ึงวตัถุดิบท่ีลกัขโมยนั้นจดัเก็บอยูใ่นตูเ้ยน็ท่ีตั้งอยูมุ่มอบัของคลงัสินคา้ ไกลจากรัศมี
ของกลอ้งวงจรปิด อีกทั้งในการลกัขโมยวตัถุดิบกระท าโดยพนกังานคลงัสินคา้เอง จึงรู้ขั้นตอนใน
การตดัจ่ายงานออกจากระบบไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
 

ระบบคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการรับวตัถุดิบ ขั้นตอนการจดัเก็บ 

ขั้นตอนการจ่ายวตัถุดิบ 

วตัถุดิบ

สูญหาย 

สาเหตุ (CAUSE) 
ผลลพัธ์ 

(EFFECT) 
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การแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น 
1. ล็อกกุญแจท่ีจดัเก็บวตัถุดิบ 
2. ตรวจนบัวตัถุดิบท่ีจดัเก็บอยูใ่นตูเ้ยน็ (ตน้กะและทา้ยกะ) 
3. ยา้ยตูเ้ยน็ออกจากมุมอบั 
4. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพิ่มในคลงัสินคา้ 

 
แนวทางการป้องกนั 

1. ติดตั้งเทคโนโลย ีRFID 
งานวิจยัน้ีทางผูจ้ดัท าไดมี้แนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี RFID เขา้มาบริหารจดัการคลงัสินคา้

ของบริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะน าเทคโนโลยี RFID เขา้มาประยุกต์ใชก้บักระบวนการหรือ
กิจกรรม การรับ -ส่งว ัตถุดิบ (Receiving), การจัดเก็บว ัตถุดิบ (Storage) และการจ่ายว ัตถุดิบ 
(Issuing) เท่านั้น เน่ืองจากการท างานระหว่างกระบวนการหรือกิจกรรมดงักล่าว ตามท่ีมีการเก็บ
ขอ้มูลมา มีปัญหาเก่ียวกบั วตัถุดิบสูญหายในคลงัสินค้า โดยผูจ้ดัท าจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีRFID 
กบัวตัถุดิบดงัต่อไปน้ี 

- วตัถุดิบท่ีควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น (0-10 องศา) 
- วตัถุดิบท่ีมีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 
- วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศเท่านั้น 

ซ่ึงกระบวนการหรือกจิกรรมภายในคลงัสินค้าในปัจจุบัน จะมีกระบวนการท างานดงัน้ี 
ผูข้าย หรือ Supplier จะมาส่งวตัถุดิบให้กบัโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ ซ่ึงจะรับวตัถุดิบโดยแผนกสโตร์ 
(Store) 

1. แผนกสโตร์ (Store) จะรับวตัถุดิบจากผู ้ขายโดยทีมรับวตัถุดิบ (Receiving) โดยจะ
ตรวจสอบเอกสารและงานท่ีมาส่ง วา่มีรายละเอียดและจ านวนตรงกนัหรือไม่ ถา้ตรงกนั ไปขอ้ท่ี 3 
ถา้ไม่ตรงกนัจะติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและส่งงานคืนใหก้บัผูข้าย 

2. พนกังานคลงัสินคา้จะคียข์อ้มูลการรับวตัถุดิบในระบบ จากนั้นจะพิมพร์ายละเอียดการ
รับวตัถุดิบในระบบใหก้บัทีมจดัเก็บวตัถุดิบ (Storage) เพื่อท าฉลากสินคา้ติดกบัวตัถุดิบ 

3. เม่ือติดฉลากสินคา้กบัวตัถุดิบเสร็จแลว้ ทีมจดัเก็บวตัถุดิบ (Storage) จะน าวตัถุดิบไปเก็บ
ในตูเ้ยน็ท่ีควบคุมอุณหภูมิ 0-10 องศา ต่อไป ซ่ึงกระบวนการน้ีแต่ละส่วนจะสามารถมองเห็นสตอ็ก
ในระบบไดว้า่มีจ  านวนวตัถุดิบเท่าไร ท่ีจะสามารถเบิกได ้

4. ฝ่ายผลิต (Productions) ถา้มีความตอ้งการท่ีจะเบิกใชว้ตัถุดิบในคลงัสินคา้ จะท าเอกสาร
ขอเบิกใช้วตัถุดิบ   (Materials Requisition) มาให้กับทางสโตร์ และจะหยิบหรือเตรียมวตัถุดิบ 
(Picking) โดยพนกังานฝ่ายผลิตเอง 
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5. หลงัจากท่ีหยิบหรือเตรียมวตัถุดิบ (Picking) เสร็จแล้ว พนกังานฝ่ายผลิตจะน าวตัถุดิบ
เหล่านั้นมาให้กบัพนกังานคลงัสินคา้สแกนยอดงานออกจากระบบ (ยอดงานในระบบกบังานจริงท่ี
จดัเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้จะตรงกนั) 

6. เม่ือสแกนยอดงานออกจากระบบแล้ว พนักงานฝ่ายผลิตจะน างานไปผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปต่อไป 

 

 

ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ภาพประกอบที ่17 กระบวนการหรือกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ในปัจจุบนั 

 
จากการท างานระหว่างกระบวนการหรือกิจกรรมขา้งตน้ ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั วัตถุดิบสูญ

หายในคลงัสินค้า ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่6 มูลค่าของวตัถุดิบท่ีสูญหายในปี 2560 

เดือน พ.ศ. 2560 จ านวน(บาท) เฉลีย่/เดือน(บาท) 
พฤษภาคม 30,840 

58,082 มิถุนายน 92,520 
กรกฎาคม 50,886 

รวม 174,246  

ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
 

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าในแต่ละเดือนจะมีมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสูญหายนั้ นมาก
พอสมควร ดงันั้น ทางผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้กบับริษทั ABC 
อิเล็กทรอนิกส์ แห่งน้ี ดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยี RFID ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น น่าจะเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะช่วยลดวตัถุดิบสูญหายในคลงัสินค้าแห่งน้ีได้ โดยจะมีกระบวนการหรือกิจกรรมการ
ท างานโดยใช้เทคโนโลย ีRFID ดงัน้ี 

 



29 

1. ผูข้าย หรือ Supplier จะมาส่งวตัถุดิบให้กับโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ ซ่ึงจะรับวตัถุดิบโดย
แผนกสโตร์ (Store) 

2. แผนกสโตร์ (Store) จะรับวตัถุดิบจากผู ้ขายโดยทีมรับวตัถุดิบ (Receiving) โดยจะ
ตรวจสอบเอกสารและงานท่ีมาส่ง วา่มีรายละเอียดและจ านวนตรงกนัหรือไม่ ถา้ตรงกนั ไปขอ้ท่ี 3 
ถา้ไม่ตรงกนัจะติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและส่งงานคืนใหก้บัผูข้าย 

3. พนกังานคลงัสินคา้จะคียข์อ้มูลการรับวตัถุดิบในระบบ จากนั้นจะพิมพร์ายละเอียดการ
รับวตัถุดิบในระบบใหก้บัทีมจดัเก็บวตัถุดิบ (Storage) เพื่อท าฉลากสินคา้ติดกบัวตัถุดิบ 

4. เม่ือท าฉลากสินคา้/แท็ก RFID ติดกบัวตัถุดิบเสร็จแลว้ ทีมจดัเก็บวตัถุดิบ (Storage) จะ
น าวตัถุดิบไปเก็บในตูเ้ยน็ท่ีควบคุมอุณหภูมิ 0-10 องศา โดยท่ีตูเ้ยน็จะมีการติดตั้งเคร่ืองอ่าน RFID 
ไวบ้ริเวณประตูเปิด-ปิดของตูเ้ยน็ เม่ือเคร่ืองอ่านจบัสัญญาณฉลากสินคา้/แท็ก RFID ไดจ้ากการน า
วตัถุดิบไปวางจดัเก็บ ระบบจะท าการบนัทึกสต็อกทนัที ซ่ึงกระบวนการน้ีแต่ละส่วนจะสามารถ
มองเห็นสตอ็กในระบบไดว้า่มีจ  านวนวตัถุดิบเท่าไร ท่ีจะสามารถเบิกได ้

5. ฝ่ายผลิต (Production) ถา้มีความตอ้งการท่ีจะเบิกใช้วตัถุดิบในคลงัสินคา้ จะหยิบหรือ
เตรียมวตัถุดิบ (Picking) โดยพนกังานฝ่ายผลิตเอง เม่ือพนกังานฝ่ายผลิตหยิบงานออกมาจากตูเ้ยน็ 
เคร่ืองอ่านจบัสัญญาณฉลากสินคา้/แท็ก RFID ได ้ระบบจะท าการตดัสต็อกทนัที ท าให้สต็อกใน
ระบบมีความเท่ียงตรง และทนัต่อเวลา  
 

 

ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ภาพประกอบที ่18 กระบวนการหรือกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID 
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ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ภาพประกอบที ่19 สรุปภาพรวมการใชเ้ทคโนโลย ีRFID ภายในคลงัสินคา้ 

 
หมายเหตุ : เซนเซอร์ตรวจจบัวตัถุเคล่ือนไหว, อุปกรณ์ไฟและเสียงเตือน จะติดตั้งไว้

บริเวณประตูทางเขา้-ออก ของคลงัสินคา้ เพื่อป้องกนัการผิดพลาดของระบบ ในกรณีท่ีเทคโนโลย ี
RFID มีปัญหาและไม่ไดต้ดัสตอ็กในระบบ เม่ือน าวตัถุดิบท่ีไม่มีการตดัสตอ็กออกไปจากคลงัสินคา้
โดยผา่นเซนเซอร์ตรวจจบัวตัถุเคล่ือนไหว อุปกรณ์ไฟและเสียงเตือนจะท างานเพื่อส่งสัญญาณให้
เราทราบวา่ วตัถุดิบน้ียงัไม่มีการตดัสต็อกออกจากระบบ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัวตัถุดิบ
สูญหายได ้
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ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ภาพประกอบที ่20 แผนผงักระบวนหรือกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID 

 
จากกระบวนการท างานของคลังสินค้าข้างต้น เม่ือมีการน าเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานแล้ว จะเป็นการพฒันาระบบการท างานของคลงัสินคา้ อีกทาง
หน่ึง เน่ืองจากปัจจุบันใช้พนักงานในการควบคุมการรับ-จ่ายวตัถุดิบ โดยจะเปล่ียนมาเป็นใช้
เทคโนโลยี RFID เข้ามาควบคุมการท างานแทนแรงงานคน โดยเทคโนโลยี RFID น้ีจะช่วยลด
ปัญหาเก่ียวกับการท างานท่ีผิดพลาดของแรงงานคน และช่วยในเร่ืองของวตัถุดิบสูญหายใน
คลงัสินคา้อีกดว้ย เน่ืองจากจะมีการรับ-จ่ายวตัถุดิบในระบบโดยอตัโนมติั ท าให้สต็อกในระบบ มี
ความเท่ียงตรง และทนัต่อเวลา  
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ด้วยแนวทางการแก้ไขเบ้ืองตน้ท่ีได้กล่าวไปแล้ว ตอนน้ียงัไม่พบขอ้มูลว่ามีวตัถุดิบสูญ
หายไปจากคลงัสินคา้ แต่ในระยะยาวทางผูจ้ดัท าตอ้งหาแนวทางในการป้องกนัไม่ให้วตัถุดิบสูญ
หายจากคลงัสินคา้ โดยมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช ้แต่ดว้ยเทคโนโลยี RFID 
นั้นมีราคาค่อนขา้งสูง โดยในท่ีน้ีทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเทคโนโลยี RFID แบบ
การใช้ Passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟ  เท่านั้ น เน่ืองจากทางผูจ้ดัท าได้
สอบถามขอ้มูลของ Active Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอกทีป จากทางตวัแทนจ าหน่าย 
พบว่าราคาของแท็กชนิดน้ีมีราคาสูง และดว้ยจ านวนวตัถุดิบของบริษทัท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กบั
เทคโนโลยีชนิดน้ียงัมีจ  านวนน้อย ทางตวัแทนจ าหน่ายจึงแนะน าให้ใช้เทคโนโลยี RFID แบบการ
ใช ้Passive Tag หรือ ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพาสซีฟ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชง้าน โดยทางผูจ้ดัท า
ไดส้อบถามราคาในการติดตั้งเทคโนโลย ีRFID จากตวัแทนจ าหน่าย 3 บริษทั ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
        
ตารางที ่7 สรุปค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเทคโนโลย ีRFID ภายในคลงัสินคา้ บริษทั A 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
แทก็  9.96 5,000 49,800 
เคร่ืองอ่าน-เขียนขอ้มูล 49,815 1 49,815 
RFID ซอฟตแ์วร์ 232,470 1 232,472 
เคร่ืองพิมพฉ์ลาก RFID 66,420 1 66,420 
การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง 16,605 1 16,605 
อ่ืน ๆ 33,210 1 33,210 

รวม 448,322 

ทีม่า: บริษทั A ตวัแทนจ าหน่ายเทคโนโลย ีRFID.2560 
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ตารางที ่8 สรุปค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเทคโนโลย ีRFID ภายในคลงัสินคา้ บริษทั B 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
แทก็  16.60 5,000 83,000 
เคร่ืองอ่าน-เขียนขอ้มูล 66,420 1 66,420 
RFID ซอฟตแ์วร์ 239,112 1 239,112 
เคร่ืองพิมพฉ์ลาก RFID 59,778 1 59,778 
การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง 14,944 1 14,944 
อ่ืน ๆ 29,889 1 29,889 

รวม 493,143 

ทีม่า: บริษทั B ตวัแทนจ าหน่ายเทคโนโลย ีRFID.2560 
 
ตารางที ่9 สรุปค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเทคโนโลย ีRFID ภายในคลงัสินคา้ บริษทั C 

รายการ ราคา/ต่อช้ิน (บาท) จ านวน (บาท) รวม (บาท) 
แทก็  8.30 5,000 41,500 
เคร่ืองอ่าน-เขียนขอ้มูล 43,173 1 43,173 
RFID ซอฟตแ์วร์ 249,075 1 249,075 
เคร่ืองพิมพฉ์ลาก RFID 56,457 1 56,457 
การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง 19,926 1 19,926 
อ่ืน ๆ 26,568 1 26,568 

รวม 436,699 

ทีม่า: บริษทั C ตวัแทนจ าหน่ายเทคโนโลย ีRFID.2560 
 

จากตารางขา้งตน้ จะคืนทุนในระยะเวลาเท่าใดนั้น ดว้ยวิธีการน้ีเป็นการป้องกนัวตัถุดิบสูญ
หายในคลงัสินคา้ ไม่มีเงินสดรับเขา้หรือจ่ายออกไป ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ทางออ้มของการด าเนิน
ธุรกิจ หากมีวตัถุดิบสูญหาย จะท าให้ตน้ทุนในการซ้ือวตัถุดิบสูงข้ึน และจะตอ้งเสียโอกาสในการ
ผลิตช้ินงาน เน่ืองจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเขา้มาใหม่นั้น จะมีระยะเวลาในการรอคอยวตัถุดิบเกิดข้ึน 
ดงันั้นทางผูจ้ดัท ามีแนวคิด จากการน าเอามูลค่าของวตัถุดิบท่ีสูญหายในคลงัสินคา้ยอ้นหลงั 3 เดือน 
คือตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. ปี 2560 มาคิดระยะเวลาในการคืนทุนของการติดตั้งเทคโนโลยี RFID 
ภายในคลงัสินคา้ของบริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



34 

จากขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายเทคโนโลย ีRFID ทางผูจ้ดัท าเลือกตวัแทนจ าหน่ายจากบริษทั A 
ใหด้ าเนินการติดตั้งเทคโนโลยี RFID ให้กบัทางบริษทั โดยมีตน้ทุนในการติดตั้ง 448,322 บาท และ
จากขอ้มูลของมูลค่าวตัถุดิบท่ีสูญหายในคลงัสินคา้ยอ้นหลงั 3 เดือนมีมูลค่า 174,246 บาท คิดเป็น
มูลค่าของวตัถุดิบท่ีสูญหายเฉล่ียต่อเดือน 58,082 บาท จากขอ้มูลจะได ้
 
สมการ 
ระยะเวลาในการคืนทุน       =                       ตน้ทุนในการติดตั้งเทคโนโลย ีRFID 
                                                         มูลค่าเฉล่ียของวตัถุดิบท่ีสูญหายในคลงัสินคา้ยอ้นหลงั 3 เดือน 
 
แทนค่า 
ระยะเวลาในการคืนทุน       =  448,322 
                                                                     58,082 
 
ระยะเวลาในการคืนทุน       =         7.72  
 
ดงันั้น ระยะเวลาในการคืนทุนในการติดตั้งเทคโนโลย ีRFID คือ 7.72 เดือน (8 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 
บทสรุปของการด าเนินงาน 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง แนวทางลดการสูญหายของวตัถุดิบในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา: 
บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ เพื่อหา
จุดบกพร่องเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีสูญหายไป และศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใ์ช้
กบัคลงัสินคา้ ซ่ึงจากขอ้มูลพบว่าในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ไม่พบขอ้มูลวตัถุดิบสูญ
หายจากคลงัสินคา้ แต่ดว้ยการลกัขโมยนั้นเป็นนิสัยส่วนบุคคลซ่ึงไม่สามารถรู้ไดว้่าบุคคลใดจะมี
นิสัยเป็นอย่างไร ดังนั้ น ทางผูจ้ดัท าและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้จดัอบรมเก่ียวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และระเบียบวนิยัในการท างานให้กบัพนกังานในคลงัสินคา้ อีกทั้งหาเทคโนโลยมีาช่วยใน
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 

และดว้ยวตัถุดิบสูญหายในคลงัสินคา้ของบริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีมูลค่าเฉล่ียสูงถึง 
58,082 บาทต่อเดือน ผู ้วิจ ัย จึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการลดวตัถุดิบสูญหายจากคลงัสินคา้ให้มีมูลค่าท่ีนอ้ยลงหรือเป็นศูนย ์
โดยใชเ้ทคโนโลยี RFID และเพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใ์ช้
ในองคก์ร แต่เน่ืองจากเทคโนโลยดีงักล่าวลงทุนค่อนขา้งสูง จึงท าการวเิคราะห์หาระยะเวลาในการ
คืนทุนเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ ผลการวิเคราะห์พบวา่ จากมูลค่าวตัถุดิบท่ีสูญหาย หากลงทุน
ติดตั้งเทคโนโลยี RFID ซ่ึงประกอบดว้ย แท็ก เคร่ืองอ่าน-เขียนขอ้มูล RFID ซอฟตแ์วร์ เคร่ืองพิมพ์
ฉลาก RFID การดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง และอ่ืน ๆ มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 448,322 บาท เม่ือค านวณหา
ระยะเวลาในการคืนทุนจะอยู่ท่ีประมาณ 8 เดือน แต่เม่ือเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
เทคโนโลย ีRFID ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น การตดัสินใจข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารบริษทัเป็นส าคญั  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป 

การศึกษาเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้กบัคลงัสินคา้ของ บริษทั ABC 
อิเล็กทรอนิกส์ น้ี เป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีกล่าวถึงลักษณะของเทคโนโลยี RFID ในภาพรวม
เท่านั้น และการศึกษาน้ียงัไม่ได้ลงมือปฏิบติั เก็บขอ้มูล และพิสูจน์ผล เน่ืองจากยงัอยู่ในระหว่าง
เสนอโครงการต่อผูบ้ริหารบริษทั ดงันั้นหากผูส้นใจจะน าเทคโนโลยีน้ีไปประยุกต์ใช ้ควรจะศึกษา
ขอ้มูลใหล้ะเอียดก่อนน าไปประยกุตใ์ช ้
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การบริการความเส่ียง 
พฒันาระบบการท างานของขั้นตอนการเบิก-จ่ายวตัถุดิบ โดยปัจจุบนัทางพนกังานฝ่ายผลิต

จะมีการลงช่ือรับวตัถุดิบในเอกสารการเบิก-จ่ายวตัถุดิบร่วมกบัพนกังานคลงัสินคา้ และเพื่อเป็นการ
ป้องกนัการร่วมกนัลักขโมยวตัถุดิบ ระหว่างฝ่ายผลิตและคลงัสินคา้ ผูจ้ดัท าและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
แนวคิดท่ีจะพฒันาระบบการตอบรับจากฝ่ายผลิต เพื่อยืนยนัว่าได้รับวตัถุดิบครบหรือไม่ เพื่อให้
แน่ใจวา่การเบิก-จ่ายวตัถุดิบมีความเท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบไดใ้นระบบ 

 
ขั้นตอนการเบิก-จ่ายวตัถุดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: บริษทั ABC อิเล็กทรอนิกส์.2560 
ภาพประกอบที ่21 แผนผงัการพฒันาระบบการท างานของขั้นตอนการเบิก-จ่ายวตัถุดิบ 

เร่ิม 

ฝ่ายผลิตท าใบเบิก 

น าไปเบิกสินคา้ท่ีคลงัสินคา้ 

น าไปตดัสต็อกสินคา้ 

ลงช่ือรับสินคา้ในเอกสาร 

จบ 

ติดต่อพนกังานคลงัฯ 

หยบิสินคา้โดย

ฝ่ายผลิต 

ติดต่อหวัหนา้งาน 
หยบิสินคา้โดย

ฝ่ายผลิต 

พฒันาระบบการ

ตอบรับจากฝ่าย

ผลิต 
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กฎ 80/20 (การวเิคราะห์ ABC) 
กฎน้ีคิดคน้โดยพาเรโต (Pareto) ซ่ึงเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี เม่ือประมาณกวา่ 100 ปี

ก่อน เขาไดพ้บวา่จ านวนเพียงเล็กน้อยของประชากรมกัจะไดรั้บผลกระทบท่ีมากท่ีสุด กฎของพา
เรโตไดข้ยายผลออกไปเป็นการจดัระดบั ABC (ABC classification) ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียด ดงัน้ี 

เม่ือพิจารณาถึงการประยุกตเ์คร่ืองมือน้ีกบัการก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัในเชิงปฏิบติั คุณ
ก็ควรท่ีจะเร่ิมตน้ด้วยการถามตวัเองว่า ผลิตภณัฑ์ใด (และลูกคา้คนไหน ท่ีสร้างมูลค่า 80% ของ
รายไดร้วม ค าตอบคือ ประมาณ 20% ของผลิตภณัฑ ์(และลูกคา้) ก่อใหเ้กิดรายไดถึ้ง 80% 
 
ตารางที ่10รายละเอียดในการจดัระดบั ABC (ABC classification)  

20% ลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือ
ช้ินส่วน = 

80% ของรายได้ของบ ริษัท 
และการลงทุนในสินคา้คงคลงั 

ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ 
ลูกคา้ระดบั A 
ผลิตภณัฑร์ะดบั A 
ช้ินส่วนระดบั A 

30% ลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือ
ช้ินส่วน = 

15% ของรายได้ของบ ริษัท 
และการลงทุนในสินคา้คงคลงั 

ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ 
ลูกคา้ระดบั B 
ผลิตภณัฑร์ะดบั B 
ช้ินส่วนระดบั B 

50% ลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือ
ช้ินส่วน = 

5% ของรายได้ของบริษทั และ
การลงทุนในสินคา้คงคลงั 

ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ 
ลูกคา้ระดบั C 
ผลิตภณัฑร์ะดบั C 
ช้ินส่วนระดบั C 

ทีม่า: การบริหารสินคา้คงคลงั: จากคลงัสินคา้สู่ศูนยก์ระจายสินคา้.2547.61 
 

ท่ีส าคญั ลูกคา้ระดบั A ยงัคงตอ้งการระดบัการจดัส่งสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ระดบั B และ C 
ในลกัษณะเดียวกนักบัผลิตภณัฑร์ะดบั A อีกดว้ย 

ความผนัผวนไปมาในอุปสงค์ส าหรับผลิตภณัฑ์ระดบั B และ C เป็นสาเหตุของปัญหาท่ี
ส าคญัต่อส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโรงงาน (ก าลงัการผลิต) และ
การเปล่ียนแปลงก าหนดการส่งมอบของซพัพลายเออร์ 
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ลองพจิารณาตามนี ้
1. ลดค่าความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ ด้วยการปรับปรุงตัวแบบการพยากรณ์ 

(forecast model) เสียใหม่ 
2. ใชสู้ตรของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานกบัลูกคา้ระดบั A ดว้ยผลิตภณัฑร์ะดบั A และ B 
3. ส าหรับช้ินส่วนระดบั C ให้ก าหนดจ านวนการจดัส่งในวนัต่าง ๆ ก่อน และให้ฝ่ายผลิต

ปฏิบติัเช่นน้ีในตอนตน้ของทุก ๆ ไตรมาส 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ สามารถท่ีจะใชใ้นการหา 
1. ปริมาณของเวลาน า/รอคอยเพิ่มเติม (เวลาน าเผื่อ) ซ่ึงจ าเป็นในการสร้างความมัน่ใจใน

การจดัส่งท่ีทนัเวลา 
2. ปริมาณของงานท่ีออกไปสู่โรงงาน เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจว่าเคร่ืองจกัรจะมีงานท า

อย่างต่อเน่ือง นั่นก็คือ แถวคอย (queue) เป็นจ านวนเท่าไร ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในสถานีงานท่ีเป็นคอ
ขวด (bottleneck)  

3. จ านวนของช้ินส่วนพิเศษ (ช้ินส่วนกนัชน) ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อการเร่ิมตน้การปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองจกัร ท าให้มัน่ใจว่าจะไดจ้  านวนผลผลิต (yield) ตามท่ีคาดหวงั หลงัจากการผลิตส้ินสุด 
(final operation เช่นการเผือ่ของเสีย 

4. ปริมาณของเวลาหยุดเคร่ืองจกัร เพื่อใช้ส าหรับการวางแผนอตัราการใช้ (utilization) 
ก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยู ่
 
การตรวจนับตามรอบเวลา  

การตรวจนบัตามรอบเวลา เป็นเร่ืองปกติส าหรับการควบคุมสินคา้คงคลงั ระบบการตรวจ
นับท่ีมีประสิทธิผล ส่วนใหญ่ตอ้งมีการตรวจนับจ านวนสินค้าคงคลงัเป็นบางรายการในทุกวนั
ท างาน โดยรายการท่ีจะนบัจะถูกก าหนดความถ่ี (รอบเวลา) ในการนบัไวล่้วงหนา้ 

ระบบการตรวจนบัตามรอบส่วนใหญ่ มกัจะก าหนดความถ่ีของการนบัช้ินส่วนตามมูลค่า
ของการใชท่ี้นิยมกนัก็คือ ระบบ ABC ระบบน้ีจะจดัประเภทรายการออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามมูลค่าของ
ปริมาณทั้งปี (ซ่ึงค านวณไดจ้าก ราคาต่อหน่วย x ปริมาณทั้งปี) โดยปกติรายการจะถูกแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มดว้ยกนั คือ A, B และ C (กระบวนการน้ีเรียกวา่ วธีิวเิคราะห์พาเรโต) 

A เป็นรายการที่มีมูลค่าสูงสุด แต่มีจ  านวนรายการไม่มาก คือ ประมาณ 15-20% ซ่ึงจะมี
มูลค่ารวมประมาณ 75-80% จากมูลค่าทั้งหมดของสินคา้คงคลงั โดยตามกฎทัว่ไปก็คือ 20% ของ
จ านวนรายการทั้งหมด จะมีมูลคา้เป็น 80% ของมูลค่ารวมทั้งหมด ดงันั้นสินคา้กลุ่ม A ทั้งหมดจะ
ถูกตรวจนบัในทุก ๆ เดือน 
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B เป็นรายการที่มีมูลค่าปานกลาง โดยรายการท่ีแสดงเหล่าน้ีจะมีจ านวนไม่มาก โดยมีราว 
30-40% ของรายการโดยรวม แต่จะมีมูลค่าประมาณ 15% จากมูลค่ารวมทั้งหมดของสินคา้คงคลงั 
โดยทัว่ไปรายการท่ีแสดงในกลุ่ม B จะถูกตรวจนบัในทุก ๆ 3 เดือน 

C เป็นรายการที่มีมูลค่าต ่า โดยมีรายการเป็นจ านวนมาก 40-50% แต่มีมูลค่าน้อยมากเม่ือ
เทียบจากมูลค่ารวมทั้ งหมดของสินค้าคงคลัง จึงแทบจะไม่ค่อยมีความส าคัญ ซ่ึงมูลค่ารวมมี
ค่าประมาณ 5-10% ดงันั้น รายการในกลุ่ม C ทั้งหมดจะถูกนบัปีละคร้ัง โดยทัว่ไปแลว้การนบัใน
กรณีน้ีมกัจะนิยมใชก้ารประมาณการอีกดว้ย 
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