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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษา บริษทั 
ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากดั โดยเกิดจากปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดพ้บคือปัญหาในการท างาน ล่าชา้

ท่ีเกิดจากรอสินคา้ในการโหลดสินคา้ขึ้นสู่ยานพาหนะ รวมถึงการตรวจนบัสินคา้เพื่อความถูกตอ้ง
ของใบส่ังซ้ือประกอบกบัพ้ืนท่ีมีจ ากดัของคลงัสินคา้ จึงท าให้เวลาในการโหลดสินคา้เพ่ิมขึ้น ดงันั้น 
เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ ในการโหลดสินคา้หนา้คลงัสินคา้เพื่อลดระยะเวลา
การโหลดสินคา้ในคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาโดยผูว้ิจยัได้ใช ้ เคร่ืองมือช่วยในการวิจยัรวมถึง

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการวางผงัคลงัสินคา้ 

บทน า (INTRODUCTION) 

 ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากระบบโลจิ
สติกส์ได้มีการครอบคลุมกิจกรรมหลายหลายอย่าง ตั้งแต่การจดัซ้ือจดัหาแหล่งวตัถุดิบการจดัส่ง

การผลิตการจดัเก็บการกระจายและขนยา้ยสินคา้ไปยงัปลายทางโดยถา้สามารถจดัการระบบโลจิ
สติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ช่วยเพ่ิมก าไรให้กบั
บริษทัและส่ิงส าคญัก็คือยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เช่นกันโดยมีกระบวนการหน่ึงใน
งานโลจิสติกส์ท่ีเป็นส่วนส าคญัก็คือกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ซ่ึงคลงัสินคา้คือพ้ืนท่ี ท่ีไดมี้การ
วางแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบโดยคลงัสินคา้มี

หน้าที่ในการเก็บสินคา้ที่อยู่ระหว่างการกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต



หรือการกระจายสินคา้ถา้มีการบริหารการจดัการครั้ งสินคา้ท่ีดีจะช่วยส่งผลให้ตน้ทุนเหล่านั้นลดลง

และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

 จากกรณีศึกษาผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
คลงัสินคา้ของบริษทั ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เวจ จ ากัด ซ่ึงทางบริษทัมีการบริหารการจดัการ
คลงัสินคา้ได้อยู่ในระดับที่ดีมากอยู่แลว้ทางบริษทัมีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาประยุกตใ์ช้
เพ่ือให้ท าการด าเนินงานนั้นเกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดแลว้ซ่ึงเป็นเหมือนกบักลยุทธ์ท่ีทัว่โลกนิยมใช้
กนัอยู่ในปัจจุบนั แต่ทางผูว้ิจยัเล็งเห็นว่ายงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นอีกในอนาคตจึง

ท าการศึกษาเพ่ิมเติมและพบว่าแผนผงัโครงสร้างของคลงัสินคา้หรือโรงงานนั้นเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและช่วยลดตน้ทุนได้อีกด้วยและจากการท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษาดูงานกบัทางบริษทัทางผูว้ิจยัคิดว่าในส่วนของพ้ืนท่ีจุดลานโหลดสินคา้ท่ีเป็นหน่ึงจุดท่ีส าคญั
ในการกระจายสินคา้ของคลงัสินคา้นั้นยงัพบปัญหาในการปฏิบตัิติงานในบางจุดทางผูว้ิจยัจึงคิดว่า
หากมีการทดลองปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนท่ีจุดลานโหลดสินค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบการ

ด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเป็นล าดบัขั้นในรูปแบบท่ีรวดเร็วกว่าเดิมทางผูว้ิจยัคาดหวงั
ว่าแนวคิดท่ีไดน้ั้นจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้แก่ทางบริษทัใน

อนาคต  

การทบทวนวรรณกรรม (LITELATURE REVIEW) 

 ทฤษฎีการออกแบบคลังสินค้า 

 กิจกรรมอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบนัไดค้  านึงถึงความส าคญัทางด้านการออกแบบและวาง
ผงัโรงงานมากขึ้นดังนั้นการวางแผนผงัจะตอ้งมีเป้าหมายพ้ืนฐานท่ีจะช่วยอธิบายหลกัการต่างๆ
ไดแ้ก่หลกัการเกี่ยวกบัการเคล่ือนท่ีระยะส้ันท่ีสุด การรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้อยู่ในระดบัท่ีเท่า
เทียมกัน หลกัการเกี่ยวกบัการไหลของวสัดุ  แผนผงัที่ดีจะตอ้งจดัสถานที่ ในการท างานของแต่ละ

ส่วนให้มีความสัมพนัธ์กนัโดยมีอตัราการไหลของสินคา้ท่ีสมบูรณ์ที่สุด ในการจดัวางแผนผงัคลงัท่ี
ดีจะต้องมีการใช้เน้ือท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภยัแผนผงัโรงงานควรมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดท าให้สะดวกในการ

ปรับปรุงหรือพฒันาเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

 การวางแผนผงับริเวณคลงัสินคา้ 



 การสร้างทางเลือกผงับริเวณคลังสินค้าเป็นทักษะของผูว้างแผนและออกแบบคือผู ้ที่
สามารถน าวตัถุประสงคท์ุกขอ้ที่ส่งผลดีเขา้มาร่วมในการวางแผนเพื่อก าหนดผงัของคลงัสินคา้สรา้ง
แบบจ าลองเพ่ือแทนการใช้พ้ืนท่ี เคร่ืองจักร อุปกรณ์และแรงงานทั่วไปเพ่ือให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวแ้ผนผงัท่ีดีนั้นตอ้งสามารถรองรับการไหลของวสัดุสินคา้ท่ีผ่านเขา้ออก
คลงัได้อย่างมีประสิทธิผลการสร้างทางเลือกในการวางแผนคลงัสินคา้ (ค  านาย อภิปรัชญาสกุล

,2557) 

 ทฤษฎีแผนผังก้างปลา 

 แผนผงัก้างปลาหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) โดย ดร. อภิชาต ชยานุภทัร์กุล.(2551) ได้เขียนไวว้่าแผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ของปัญหากับสาเหตุของปัญหาทั้งหมดท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาซ่ึงอาจคุน้เคย
แผนผงัสาเหตุและผลกันในช่ือ ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) เน่ืองจากแผนผงัมีลกัษณะคลา้ย
กบัปลาท่ีเหลือแต่กา้งหรือในหลายๆคนอาจรู้จกักนัในช่ือแผนผงัชิกาว่าซ่ึงไดร้ับการพฒันาครั้ งแรก

ในปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารยโ์อรุ อิชิกาว่าแห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

 

วิธีการท าวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัมาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data)และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทั้งจากกระบวนการ
ท างานของบริษทักรณีศึกษาและรวบรวมจากขอ้มูลเดิมของทางบริษทักรณีศึกษาเพื่อเสนอแนวทาง
ในการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างผงัคลงัสินคา้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน โดย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจยัที่ใชใ้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คือ แผงผงักา้งปลาเพื่อหาปัจจยั
สาเหตุท่ีส่งให้เกิดปัญหาในการท างานล่าช้าโดยมีหลกัเป้าหมายคือแผนผงัรูปแบบใหม่นั้นตอ้งมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่ากบัแผนผงัรูปแบบเดิม 

 



 

ผลจากการศึกษา 

 จากการศึกษาท าให้พบว่าทางบริษัทท าการกระจายสินค้าทั่วประเทศโดยแต่ละ Dock 
Shelter มีไวส้ าหรับยานพาหนะท่ีมีขนาดแตกต่างกนัตั้งแต่ยานพาหนะขนาด 4 ลอ้จนถึงขนาด 6-10 

ลอ้ซ่ึงในบางเวลา Dock Shelter นั้นไม่ได้ท าการใช้งานตลอดเวลาใช้เพียงแค่ 1-3 ช่องทางเท่านั้น
เน่ืองจากมีแรงงานทั่วไปไม่เพียงพอประกอบกับพ้ืนท่ีในจุดจดัและตรวจนับสินค้ามีขนาดไม่

เพียงพอท าให้ในบางช่วงเวลาสินคา้เกิดการรอและความสูญเปล่าขึ้น 

 



 

แผนผงัโครงสร้างรูปแบบเดิม 

 

 ผูว้ิจยัได้ท าการทดลองปรับเปล่ียนโครงสร้างของพ้ืนท่ีจุดลานโหลดสินคา้เพ่ือให้ลดการ
สูญเปล่าทางดา้นเวลาโดยมุ่งเนน้ให้การท างานสามารถด าเนินการขั้นต่อไปไดง่้ายกว่าแบบเดิมโดย
กระบวนการท างานเป็นแบบรูปท่ีช่วยส่งเสริมให้สามารถด าเนินงานไดง่้ายขึ้นและเกิดความรวดเร็ว

รวมทั้งลดจ านวนของ Dock Shelter เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส าหรับการจดัวางและตรวจนบัสินคา้เพ่ิมขึ้นเพ่ือ
รองรับสินคา้ในช่วงเวลาท่ีมีสินคา้ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ช่องโหลดสินคา้ส าหรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่และ 1 ช่องโหลดสินคา้ส าหรับยานพาหนะขนาดเล็กและขยบัจุดจอด Fork 
lift ให้อยู่ใกลก้บัจุดสายพานขนยา้ยสินคา้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถตกัสินคา้ลงจากสายพานให้สะดวก
รวมเร็วมากกว่าจุดเดิมที่จอดไกลจากสายพานล าเลียงสินคา้โดยเป้าหมายแรกของการปรับเปล่ียน

โครงสร้างพ้ืนท่ีครั้ งน้ีคือสามารถตอบสนองความต้องการได้เทียบเท่ากับประสิทธิภาพใน

โครงสร้างแบบเดิมเป็นอนัดบัแรก 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์แผนผงักา้งปลาหาสาเหตุและผลของปัญหา จะเห็นไดว้่าในกระบวนการ
ท างานท่ีส่งผลให้สินคา้เกิดการรอ นั้นมีปัญหามาจากหลายสาเหตุ ทั้งในส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีอาจ

เกิดปัญหาการช ารุดหรือเสียหายระหว่างการด าเนินงานปัญหาจากแรงงานคนที่มีวิธีการท างานที่
ค่อนขา้งยืดหยุ่น แต่ในอีกหน่ึงส่วนท่ีส าคญัเป็นในเร่ืองของทางด้านพ้ืนท่ีแผนผงัคลังสินค้าท่ีมี
ขนาดจ ากัดและมีรูปแบบการท างานท่ีค่อนขา้งซับซ้อน ท าให้ในบางเวลาสินคา้เกิดการรอ ทั้งใน
เร่ืองของการตรวจนับสินคา้ก่อนท าการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้สู่จุดพ้ืนท่ีเตรียมขนยา้ยสู่ยานพาหนะ



และในเร่ืองของสินคา้ท่ีมาไม่ครบตามจ านวนค าส่ังซ้ือท่ีไดร้ับท าให้ตอ้งรอการเรียกสินคา้เพ่ือเขา้
มาเติมสินคา้ให้ครบ ทางผูว้ิจยัจึงไดท้ าการทดลองร่างโครงสร้างแผนผงั คลงัสินคา้รูปแบบใหม่โดย
จะมุ่งเน้นให้มีพ้ืนท่ีส าหรับการจดัเตรียมสินคา้และวางผงัโครงสร้างให้สามารถท างานสู่ขั้นตอน

ต่อไปในรูปแบบที่เป็นเส้นตรงเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วเป็นไปตามแบบแผนเพื่อลดขอ้ผิดพลาด

ในการท างานจากเดิม 

 

 
แผนผงัโครงสร้างรูปแบบใหม่ 

  

 แผนผงัรูปแบบใหม่นั้นเป็นเพียงการน าเสนอแนวทางเพ่ือใช้แกไ้ขปัญหาในกระบวนการ
ท างานเพ่ือลดหรือแกปั้ญหาเท่านั้นเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการไดจ้ริงจากปัจจยัทางด้านตน้ทุน
และยงัมีความไม่แน่นอนในการปรับปรุงใช้จริงแต่ผูท้ าวิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถเป็นแนวทางท่ี

ปรับใชไ้ดใ้นอนาคต 

 

  

ข้อเสนอแนะ 

จากการท าการวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทั ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบ
เวอร์เรจ จ ากัดทางผู ้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี



นอกเหนือจากการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้และเพ่ือให้งานวิจยัในครั้ งน้ีสามารถเป็น
แนวทางในการน าไปปรับเปล่ียนและพฒันาให้เกิดความสมบูรณ์ครบถว้ยไดม้ากยิ่งขึ้นทางผูว้ิจยัจะ

แนะน าดงัน้ี 

 1. ในการศึกษาครั้ งต่อไปจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ถา้มีการวดัระยะจริงในการท า

แผนผงัโครงสร้างแบบใหม่ 

 2. สามารถศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างผงัโครงสร้างให้ละเอียดและศึกษาการใช้โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ส าหรับการแสดงผลสามารถมากกว่าน้ีเน่ืองจากเร่ืองท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษานั้นมีความ

ลึกซ้ึงและมีโปรแกรมท่ีช่วยท าให้เขา้ใจไดม้ากกว่าน้ี 

 3. เน่ืองจากการศึกษาการท าวิจยัในครั้ งน้ีนั้นมีเวลาท่ีจ ากดัประกอบการท่ีเกิดสถานการณ์

ไวรัส COVID-19 ท าให้ขอ้มูลในบางส่วนนั้นอธิบายได้เพียงพอสังเขปประกอบกับการท่ีข้อมูล
บางอย่างของทางบริษัทเป็นความลับท าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้จึงไม่สามารถน าข้อมูลมา

เปรียบเทียบก่อนและหลงัไดอ้ย่างชดัเจน 
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