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บทคัดย่อ 

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ กรณีศึกษา สินคา้ARAPAPA ของแผนก Fulfillment  

บริษทัเฟรนล่ีกรุ๊ปส์โลจีสติกส์ จาํกดั สืบเน่ืองมาจากปัญหาการหยิบสินคา้ของแผนก Fulfillment บริษทัเฟรนล่ี

กรุ๊ปส์โลจีสติกส์ จาํกดั ส่วนใหญ่พึ่งพาคนหยิบแค่คนเดียว พนักงานคนอ่ืนไม่สามารถทาํหน้าท่ีได ้เน่ืองจาก 

ไม่รู้จกัสินคา้ และสถานท่ีเก็บสินคา้ ทาํงานโดยอาศยัความเคยชิน ผูวิ้จยัจึงทาํการปรับปรุงโดยอาศยัหลกัการ 

Visual Control หรือการทาํงานโดยอาศยัการมองเห็น เพื่อให้พนักงานเห็นภาพและเขา้ใจกระบวนการทาํงาน

ร่วมกัน โดยก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินคา้เฉล่ียคนละ 1.97 นาที ต่อ 1 

รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 24.44 ต่อการหยบิสินคา้ 1 ใบหยบิ เม่ือมีการปรับปรุงคร้ัง

ท่ี1 ให้พนักงานทุกคนทําการหยิบสินค้า ผลปรากฏว่าพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้าเฉล่ียคนละ  

0.9 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.78 ต่อ 1 ใบหยิบ ความผิดพลาดจากการ

ปรับปรุงในการคร้ังแรกพบวา่ มีสินคา้ท่ีมีหลายช้ินส่วน ท่ีพนกังานมีโอกาสหยบิผิดสูง จึงทาํการแกไ้ขปรับปรุง  

โดยนาํหลกัการ POKA YOKE เขา้มาช่วยป้องกนัความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพลั้งเผลอ โดยการนาํสินคา้ท่ีมี

หลายช้ินส่วนใส่ถุงไวร้วมกนัเป็นชุด พนกังานไม่ตอ้งมาจดัชุดสินคา้เอง ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพคร้ังท่ี2  

พบว่าพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินคา้เฉล่ียคนละ 0.46 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

 คิดเป็น ร้อยละ8.89  

1. บทนํา (INTRODUCTION) 

 บริษทัเฟรนล่ีกรุ๊ปส์โลจีสต๊ิกเร่ิมเปิดดาํเนินการและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทางดา้นการจดัเก็บสินคา้ในแบบ

คลงัสินคา้ทณัฑบ์น และภายหลงัไดข้ยายกิจการโดยการเพิ่มการให้บริการ Fulfillment หรือ บริการ เก็บสินคา้ 

จัดเตรียม บรรจุ และจัดส่ง ซ่ึงทางบริษัทได้จัดตั้ งขึ้ นมาเป็น แผนก Fulfillment ท่ีให้บริการทางด้านน้ี 

โดยเฉพาะ แยกออกจากแผนกของคลงัสินคา้ ท่ีมีหนา้ท่ีจดัเก็บสินคา้แต่เพียงอยา่งเดียว โดยภายในแผนกจะแบ่ง

ออกเป็นฝ่ายAdmin ท่ีทําหน้าท่ีรับรายการคําสั่งซ้ือจากทางลูกค้า และ พิมพ์ใบหยิบสินค้า พร้อมด้วย 

ใบปะหน้าและแทร็กก้ิง(Tracking) ส่งให้กับฝ่าย Pick & Pack เป็นผูห้ยิบสินค้า และ บรรจุสินค้าลงกล่อง 

เพื่อจดัส่งใหก้บัลูกคา้ 

          



ในการจัดเตรียมและบรรจุสินค้า มีกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสําคัญมากนั่นก็ คือกระบวนการ 

หยิบสินค้า โดยการหยิบสินค้าลูกค้า ARAPAPA ของแผนก Fulfillment  บริษัท เฟรนล่ีกรุ๊ปส์โลจีสต๊ิกส์ 

 จะมีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีหยิบสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวโดยอาศยัความเคยชินในการหยิบสินคา้ พนกังานคนอ่ืนไม่สามารถ

ทาํหนา้ท่ีตรงน้ีแทนได ้เน่ืองจากไม่สามารถทราบสถานท่ีท่ีเก็บสินคา้ และ ไม่มีส่ิงบ่งบอกถึงขอ้มูลของตวัสินคา้ 

การทาํหน้าท่ีในส่วนน้ีลว้นแต่อาศยัความเคยชินทั้งส้ินและหากพนักงานคนอ่ืนตอ้งมาทาํหน้าท่ีในการหยิบ

สินคา้แทนก็จะทาํให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงมาก และ ใช้เวลาในการค้นหาสินค้าเป็นเวลานานมาก  

จึงทาํให้กระบวนการในการหยิบสินคา้ขาดประสิทธิภาพ และเกิดการผูกขาดหน้าท่ีแต่เพียงผูเ้ดียว ดงันั้นควร

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้พนกังานทุกคนสามารถทราบถึงกระบวนการทาํงาน สามารถทาํหนา้ท่ีน้ีไดทุ้ก

คน และ ทาํงานไดง้่ายขึ้น ลดโอกาสการเกิดความผดิพลาด และ เพิ่มประสิทธิภาพในการหยบิสินคา้  

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

ในการศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า กรณีศึกษา สินค้า ARAPAPAแผนก 

Fulfillment บ ริษัท เฟรนล่ีก รุ๊ปส์โลจีสต๊ิก  ผู ้วิ จัยได้ทําการศึกษา  ค้นคว้าข้อมูล  ตํารา  แนวคิดทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยส่งเสริมการวิจยั ดงัน้ี แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความหมายของความ

ผิดพลาด (Error) การหยิบสินค้า (Goods Picking) ทฤษฎีแผนผงัก้างปลา  แนวคิดแบบลีน(Lean Thinking)  

 การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS  การวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC (ABC Analysis)  การควบคุม

ดว้ยการมองเห็น (Visual Control) และ ทฤษฎี POKA YOKE 

จากการวิเคราะห์วิจัยทั้ ง  5  เ ร่ือง ได้แก่  1.  สุนันทา ศิ ริ เจริญวัฒน์(2555) ได้ศึกษาเ ก่ียวกับ 

 ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า บ ริ ษั ท  ภู มิ ไ ท ย  ค อ ม ซี ส  จํ า กั ด  

2. วรัญญา สาสมจิตต(์2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเคล่ือนยา้ยจดัเก็บและเบิกจ่าย

วตัถุดิบภายในคลงัวตัถุดิบ เน่ืองจากการทาํงานในปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษาเกิดปัญหาดา้นการเคล่ือนยา้ย 

จดัเก็บและการเบิกจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการล่าชา้ 3. คชรัตน์ ศรีสุข, ผศ.ดร.กรกฎ ใยบวัเทศ (2560) ไดศึ้กษา

เ ก่ี ย ว กับ  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ยิ บ วัต ถุ ดิ บ ใ น โ ร ง ง า น ผ ลิ ต จัก ร เ ย็บ ผ้า โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ลี น 

 4. ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล(2560)  ได้ศึกษาเก่ียวกับปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า  

และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินคา้ และเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ในการจดัระบบของคลงัสินคา้ กรณีศึกษา

ร้านนํ้ าเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม สาขาแสนตุง้ 5.ดร.ศิโรรัตน์ พฒันไพโรจน์, ณัฐริกา แจง้พรมมา (2562) 

ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานศูนยก์ระจายสินคา้สําหรับร้านคา้สะดวกซ้ือ 

โดยการค้นหาปัจจัย ท่ีมีผลต่อความผิดพลาดในการจัดการสินค้า  ทั้ ง  5 เ ร่ืองน้ีมีความคล้ายคลึงกัน  

ในเร่ืองของการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ขึ้น 



งานวิจยัของขา้พเจ้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ ซ่ึงคลา้ยคลึงกับวิจยั 5 เร่ืองขา้งตน้ 

 จึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีได ้มาออกแบบงานวิจยั และช่วยกาํหนดขอบเขตในการวิจยั คือ การศึกษาการทาํงาน 

ของแผนก Fulfillment ในส่วนงาน Pick and Pack เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 โดยลดเวลาในการทาํงาน และ ลดความผิดพลาดในการหยบิสินคา้ 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY ) 

 การศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ กรณีศึกษา สินคา้ ARAPAPAบริษทั เฟรนล่ี

กรุ๊ปส์ โลจิสต๊ิก จาํกัด แผนก Fulfillment เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ซ่ึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 

ก่อนปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงกระบวนการหยิบสินคา้ โดยใชห้ลกัการ Visual Control เพื่อให้การทาํงาน

ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จากปัญหาการหยิบสินคา้โดยพึ่งพาพนักงานท่ีทาํหน้าท่ีอยู่เป็นประจาํโดยอาศยัความเคยชินในการ

ทาํงานเพียงแค่คนเดียว เม่ือพนกังานคนอ่ืนทาํการหยิบสินคา้ จึงทาํให้การหยิบเกิดการขาดประสิทธิภาพ ผูวิ้จยั

ตอ้งการทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการขาดประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ จึงได้เลือกใช้เคร่ืองมือ 

แผนผงักา้งปลาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: แผนผงักา้งปลาวิเคราะห์ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการหยิบสินคา้ 

ลงมือปฏิบติั สรุปผลการปรับปรุง 

กาํหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการ ศึกษาภาพรวมการทาํงาน วิเคราะห์ปัญหา คน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข 



ภายหลงัท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการหยบิสินคา้แลว้เสร็จ ผูวิ้จยัจะทาํการศึกษาเก็บขอ้มูลในส่วนของ

ระยะเวลาในการทาํงาน เพื่อนาํผลมาเปรียบเทียบกนัระหวา่งกระบวนการหยบิแบบเดิม กบั กระบวนการหยบิ

แบบใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการจับเวลาในการหยิบสินค้า ARAPAPA ของแผนก Fulfillment ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ได้ผลดังนี ้

 

ตารางท่ี 1 ผลการจบัเวลาในการหยบิสินคา้ก่อนการปรับปรุง 

พนกังาน 
จาํนวนรายการ

สินคา้ 

จาํนวนใบหยิบ

สินคา้ 

เวลาในการ

หยิบ 

(นาที) 

เวลาเฉลี่ยใน

การหยิบ ต่อ 1

รายการ 

(นาที) 

จาํนวนความ

ผิดพลาด 

(รายการ) 

โอกาสเกิดความ

ผิดพลาดในการ

หยิบสินคา้ ต่อ 1 

ใบหยิบ 

คนท่ี 1 9 1 11.36 1.26 1 11.11% 

คนท่ี 2 9 1 21.20 2.36 2 22.22% 

คนท่ี 3 9 1 14.10 1.57 2 22.22% 

คนท่ี 4 9 1 30.10 3.34 2 22.22% 

คนท่ี 5 9 1 13.06 1.45 4 44.44% 

 

 จากตารางผลการจบัเวลาในการหยบิสินคา้ก่อนการปรับปรุง พบวา่ พนกังานใชเ้วลาในการหยบิ

สินคา้เฉล่ียคนละ 1.97 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดร้อยละ 24.44  ต่อการหยบิสินคา้  

1 ใบหยบิ 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3 : ก่อนการปรับปรุง 

 

 



ตอนท่ี 2 ผลการจับเวลาในการหยิบสินค้า ARAPAPA ของแผนก Fulfillment หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

คร้ังท่ี 1ได้ผลดังนี ้

การปรับปรุงประสิทธิภาพคร้ังท่ี1 ใช้หลกัการ ABC Analysist ในการจดัเรียงสินคา้ และ ใช้หลกัการ 

 Visual Control  ดงัแสดงในภาพท่ี4  ในการจดัเรียงสินคา้ โดยใชห้ลกัการ ดงัน้ี 

1. สินคา้ท่ีขายดี วางใกลป้ระตูเขา้ออก สินคา้ท่ีขายดีจะเป็นสินคา้ท่ีมีการขนส่งบ่อยท่ีสุด มีการนาํเขา้มา

จดัเก็บและนาํออกไปจดัจาํหน่ายอยู่เสมอ การวางสินคา้ขายดีไวใ้กลป้ระตูเขา้ออกจะช่วยย่นระยะเวลาในการ

ขนส่งสินคา้ได้เป็นอย่างดี เช่น สินคา้หมวด 60 เป็นสินคา้เก่ียวกับสัตว์เล้ียง เป็นสินคา้ขายดีท่ีสุดจัดวางไว้

ขา้งหนา้สุด โดยดูขอ้มูลจาก Stock เขา้-ออก ของสินคา้ ARAPAPA 

2. สินคา้ขายไม่ดีจะเก็บไวด้า้นใน สินคา้ท่ีขายไม่ดี ควรถกูจดัเก็บเอาไวด้า้นใน เน่ืองดว้ยเป็นกลุ่มสินคา้

ท่ีนานๆ คร้ัง จะถูกขนส่งออกไปจาํหน่าย การวางเอาไวด้า้นในเพื่อให้ดา้นนอกเป็นท่ีเก็บสินคา้ขายดีเอาไวแ้ทน 

จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น สินค้าหมวด 03 และ 04 เป็นสินค้าท่ีขายไม่ได้เลยจัดวางไว้ข้างหลังสุด  

โดยดูขอ้มูลจาก Stock เขา้-ออก ของสินคา้ ARAPAPA 

3. สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ จะเก็บไวใ้กลป้ระตู สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ ดว้ยขนาดและนํ้าหนกั หากมีการนาํไป

วางไวด้า้นในจะทาํให้การขนส่งลาํบากมากยิ่งขึ้น รวมถึงเสียเวลาในการขนส่ง การถูกเก็บเอาไวท่ี้ใกลป้ระตูจึง

เป็นวิธีท่ีสะดวกสําหรับการขนส่งของสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุด10 เช่น สินคา้หมวด 60 คอนโดแมวมีขนาด 

42*55*19 เซนติเมตร หนกั 13 กิโลกรัม เป็นสินคา้ท่ีมีนํ้ าหนกัมาก จดัวางไวช้ั้นขา้งล่างสุด เพื่อความสะดวกใน

การหยบิสินคา้ 

ในส่วนของการนาํหลกัการ Visual Control มาประยกุตใ์ช ้ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงัน้ี  

1.จดัทาํป้าย SKU ขนาดใหญ่เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมองเห็น 

2.จดัหมวดหมู่สินคา้เพื่อใหม้องเห็นไดง้่าย โดยใชป้้ายสี 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ผลการจบัเวลาในการหยิบสินคา้หลงัการปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

 

 

 จากตารางผลการจบัเวลาในการหยบิสินคา้ก่อนการปรับปรุง พบวา่ พนกังานใชเ้วลาในการหยบิ

สินคา้เฉล่ียคนละ 0.9 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.78 ต่อการหยบิสินคา้ 1 

ใบหยบิ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี4 : หลงัการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

พนกังาน 
จาํนวนรายการ

สินคา้ 

จาํนวนใบหยิบ

สินคา้ 

เวลาในการ

หยิบ 

(นาที) 

เวลาเฉลี่ยใน

การหยิบ ต่อ 1

รายการ 

(นาที) 

จาํนวนความ

ผิดพลาด 

(รายการ) 

โอกาสเกิดความ

ผิดพลาดในการ

หยิบสินคา้ ต่อ 1 

ใบหยิบ 

คนท่ี 1 9 1 04.37 0.49 1 11.11% 

คนท่ี 2 9 1 16.01 1.78 2 22.22% 

คนท่ี 3 9 1 10.14 1.13 0 0 

คนท่ี 4 9 1 05.56 0.62 4 44.44% 

คนท่ี 5 9 1 04.18 0.46 1 11.11% 



ตอนท่ี 3 ผลการจับเวลาในการหยิบสินค้า ARAPAPA ของแผนก Fulfillment หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

คร้ังท่ี 2 ได้ผลดังนี้ 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 เน่ืองด้วยหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 

 แลว้ เกิดปัญหากบัสินคา้ประเภทท่ีมีหลายช้ินส่วน คือ พนักงานหยิบช้ินส่วนของสินคา้ไม่ครบ เพราะว่าไม่

ทราบวา่สินคา้ประกอบไปดว้ยช้ินส่วนอะไรบา้ง จึงทาํการแกปั้ญหาโดย ใชห้ลกัการ POKA YOKE  และ Visual 

Control ไดแ้ก่ 

 1.นาํสินคา้ใส่ถุงเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ  

 2.จดัทาํป้ายบอกช้ินส่วนพร้อมดว้ยขีดไฮไลทเ์นน้ขอ้ความเพื่อความสะดวกในการมองเห็น 

 

ตารางท่ี 3 ผลการจบัเวลาในการหยิบสินคา้หลงัการปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

  

 จากตารางผลการจบัเวลาในการหยบิสินคา้ก่อนการปรับปรุง พบวา่ พนกังานใชเ้วลาในการหยบิ

สินคา้เฉล่ียคนละ 0.46 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็น 8.89% ต่อการหยบิสินคา้ 1 ใบ

หยบิ 

 

 

 

พนกังาน จาํนวนรายการ

สินคา้ 

จาํนวนใบหยิบ

สินคา้ 

เวลาในการหยิบ 

(นาที) 

เวลาเฉลี่ยใน

การหยิบ ต่อ 1

รายการ 

(นาที) 

จาํนวนความ

ผิดพลาด 

(รายการ) 

โอกาสเกิด

ความผิดพลาด

ในการหยิบ

สินคา้ ต่อ 1 ใบ

หยิบ 

คนท่ี 1 9 1 4.10 0.46 0 0 

คนท่ี 2 9 1 7.35 0.82 3 33.33% 

คนท่ี 3 9 1 5.40 0.60 0 0 

คนท่ี 4 9 1 2.35 0.26 1 11.11% 

คนท่ี 5 9 1 1.44 0.16 0 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี5 : หลงัการปรับปรุงคร้ังท่ี 2 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSTION/CONSLUSION) 

ขั้นตอนการเติมเตม็คาํสั่งซ้ือ (Fulfillment) ในปัจจุบนัของบริษทัเฟรนล่ีกรุ๊ปส์ โลจีสต๊ิก 

จํากัด ในส่วนของสินค้า ARAPAPA  เร่ิมด้วยการท่ีลูกค้านําสินค้ามาจัดเก็บท่ีคลังสินค้า และ ใช้บริการ  

หยิบสินคา้(Picking) บรรจุสินคา้ (Packing) และ จดัส่งสินคา้ โดยปกติแลว้จะมีพนกังานหยิบสินคา้แค่เพียงคน

เดียวเน่ืองมาจากอาศยัความเคยชินในการทาํงาน พนกังานคนอ่ืนไม่สามารถทาํหนา้ท่ีตรงน้ีไดเ้พราะไม่รู้สถานท่ี

เก็บสินค้า จึงเกิดการผูกขาดหน้าท่ีแต่เพียงผูเ้ดียว และ ยงัพบปัญหาในเร่ืองของการจัดเก็บสินคา้ท่ีไม่เป็น

ระเบียบทาํใหย้ากต่อการคน้หาสินคา้  

ผู ้วิจัย จึงทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้ นตอนการเติมเต็มคําสั่ง ซ้ือ  

โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ABC Analysist  Visual Control และ POKA YOKE  ผลการศึกษาเป็นดัง น้ี   

ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่าพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินคา้เฉล่ียคนละ 1.97 นาที ต่อ 1 รายการ

สินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.44 ต่อการหยิบสินคา้ 1 ใบหยิบ เม่ือมีการปรับปรุงคร้ังท่ี 1  

ให้พนักงานทุกคนทําการหยิบสินค้า  ผลปรากฏว่าพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้า เฉ ล่ียค นละ  

0.9 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.78 ต่อ 1 ใบหยิบโดยความผิดพลาดส่วน

ใหญ่เกิดจากการหยิบสินคา้ท่ีมีหลายช้ินส่วนไม่ครบ ผูวิ้จยัทาํการแกไ้ขโดยใชห้ลกัการ POKA YOKE ป้องกนั

ความผิดพลาดโดยการจดัเตรียมสินคา้จดัเป็นชุดไวก่้อนการหยิบ จะได้ไม่หยิบผิดพลาดและลดเวลาในการ

ค้นหาสินค้าอีกด้วย หลงัจากปรับปรุงคร้ังท่ี2 ผลปรากฏว่า พนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้าเฉล่ียคนละ 

 0.46 นาที ต่อ 1 รายการสินคา้ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.89 ต่อ 1 ใบหยิบ ลดปัญหาการหยิบ

สินคา้ไม่ครบได ้แต่พบปัญหาในคร้ังน้ีเพิ่มเติมคือการหยิบผิดสี เพราะบริเวณท่ีเก็บสินคา้มีแสงน้อยทาํให้เกิด

ความผิดพลาดดงักล่าว 

 



6. กติติกรรมประกาศ 

 โครงงานฉบบัน้ีคงสําเร็จสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาไม่ได ้หากไม่ไดรั้บความกรุณาให้

คาํแนะนาํท่ีมีประโยชน์ในการคน้ควา้จาก คุณศรันยู กลึงกลม (Picking Staff) ท่ีท่านไดมี้ความเมตตากรุณาสละ

เวลาอนัมีค่าให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาในการทาํโครงงานฉบบัน้ีรวมไปถึง ความช่วยเหลือทั้งแรงกาย กาํลงัใจจน

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแก้ไขเน้ือหา ในการทาํโครงงานรวมทั้งคณาจารยป์ระจาํสาขาการ

จดัการโลจิสติกส์ และคณะกรรมการคุมสอบทุกท่าน  

ขอขอบพระคุณ บริษทัเฟรนล่ีกรุ๊ปส์ โลจีสต๊ิกส์ จาํกดั ท่ีมอบโอกาสให้ ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รับการฝึกงาน

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ทาํให้ขา้พเจา้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงในการ

ทาํงาน การเขา้ฝึกสหกิจในคร้ังน้ีสําเร็จดว้ยดีนั้นมาจากความร่วมมือและการสนบัสนุนจากพี ่ๆ พนกังานแผนก 

Fulfillment และ พนักงานแผนก Sale and Marketing รวมถึง พนักงานแผนก Inventory ทุกท่าน ท่ีให้ความ

ช่วยเหลือในด้านของการให้ข้อมูลและแนวทางการปฏิบติังานในบริษทั ตลอดทั้งช่วงการฝึกสหกิจศึกษา 

 และ สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ คุณชุติมา วิชยัดิษฐ (Project Manager) เป็นอยา่งยิง่ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ

ทุกอย่าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ไดศึ้กษาเรียนรู้ในการทาํงานจริง ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดค้ิดและตดัสินใจดว้ย

ตวัเอง รับฟังความคิดเห็นในทกุเร่ือง และ ใหค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาอยา่งดีเยีย่ม 
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