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บทคดัย่อ 

บริษทั  รอยลัไทม์ซิต้ี  จาํกดั  เป็นบริษทัท่ีดาํเนินการผลิตช้ินส่วนและประกอบนาฬิกา

ขอ้มือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  “ซิติเซ่น” (CITIZEN)  ซ่ึงทางบริษทัคาํนึงถึงทุกรายละเอียดของ

กระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาในตาํแหน่ง  Defective Control สังกดัฝ่าย

การผลิต  โดยไดรั้บมอบหมายให้ดูแลเร่ืองการจดัเก็บวตัถุดิบในการผลิตนาฬิกา  ซ่ึงฝ่ายผลิตไดมี้

การสาํรองวตัถุดิบในการผลิตนาฬิกาไวเ้ป็นจาํนวนมาก  เน่ืองจากการผลิตนาฬิกาจะตอ้งใชว้ตัถุดิบ

ในการผลิตหลายช้ิน โดยไดท้าํการจดัเก็บวตัถุดิบทั้งหมดไวใ้นตูเ้ก็บวตัถุดิบ และให้พนกังานทาํ

การเบิกและหยิบวตัถุดิบดว้ยตนเอง  โดยทางบริษทัไม่ไดมี้การจดัเก็บวตัถุดิบอย่างเป็นหมวดหมู่ 

และไม่มีระบบท่ีชดัเจน จึงทาํให้เกิดปัญหา คือเกิดความล่าชา้ในการเบิกวตัถุดิบ เน่ืองจากวตัถุดิบ

แต่ละช้ินมีขนาดเลก็ จึงทาํใหเ้กิดการชาํรุดเสียหายในระหวา่งการหยบิและการคน้หา 

 ดงันั้นขา้พเจา้จึงไดรั้บมอบหมายให้จดัทาํโครงงานเร่ือง “การปรับปรุงระบบการจดัเก็บ

วตัถุดิบในการผลิต” เพื่อปรับปรุงระบบการจดัเก็บวตัถุดิบใหมี้ความเป็นระบบระเบียบชดัเจนง่าย

ต่อการตรวจสอบ  และการเบิกจ่ายวตัถุดิบ  รวมทั้งทาํให้พนักงานมีความสะดวกในการเบิกจ่าย

วตัถุดิบมากข้ึน  ซ่ึงผลจากการดาํเนินงานพบวา่  พนกังานมีความพึงพอใจต่อการจดัเกบ็วตัถุดิบท่ีได้

จดัทาํข้ึน โดยสาํรวจจากความพึงพอใจของพนกังานพบว่าโดยภาพรวมของพนกังานฝ่ายผลิตอยูใ่น

ระดบัมาก (�̅�= 4.41)และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่า ความเหมาะสมและขั้นตอนของการ

เบิกจ่ายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(�̅�= 4.75) รองลงมาคือทราบถึงขอ้มูลของช้ินส่วนท่ีเป็นปัจจุบนัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.60) รองลงมาคือความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาระบบการจดัเก็บวตัถุดิบ, 

วตัถุดิบต่าง ๆ อยูใ่นสภาพไม่ชาํรุด พร้อมใชง้านและวตัถุดิบมีการจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ มีความเป็น

ระเบียบ อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.40) รองลงมาคือ ความสะอาดของพื้นท่ีจดัเก็บ(�̅� = 4.30) และ

นอ้ยท่ีสุดคือ ความชดัเจนของป้ายและสัญลกัษณ์และพื้นท่ีใชส้อยไดม้ากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก(�̅� = 

4.20) 
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Abstract 

Royal Time Citi Company Limited is a company which manufactures components and 

assemblies watches under the trademark “CITIZEN”.  The Company takes into account all the 

details of the production process to meet the customer requirements. 

During the “CO-Operative Education Project” period, Student was assigned as a 

Defective Control Officer in the Production Department which responded for the raw materials 

inventory control of the watch production. The watch production needs various components in 

their process then the Production Department has to stock a large quantity of raw materials. All of 

the raw materials are stored in the storages which staffs can disburse and pick up raw materials 

themselves. The Company does not have the organized inventory system and does not store the 

raw materials into categories, thus it causes the problem in the delay of raw material 

disbursement. The raw materials are the small size; hence it causes the damage during searching 

and picking up.  

Accordingly, Student  have been assigned to do the project. "Improving the Inventory 

System" to improve the inventory system of raw materials to be the clear organized system, easy 

to  check  and disburse, as well as can be more easily access for staffs. The result of the 

improving found that staffs are satisfied with the improved inventory system. The survey of staffs 

satisfaction showed that the overall satisfaction of staffs in the Production Department is at a high 

level(�̅� = 4.41) and when focus on each topic found that the appropriate of the disbursement 

process is at the highest level ( �̅� = 4.75), followed by the awareness of the components updated 

information at the highest level (�̅�= 4.60),  followed by the convenience and quick of the 

inventory searching system, raw materials are not damage, in a state of ready to use and stored in 

categories is at a high level (�̅�= 4.40), followed by the cleanliness of the storage area (�̅�= 4.30) 

and the lowest is the clarity of signs and symbols and have more usage space which is at a high 

level (�̅�= 4.20). 
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