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บทคัดย่อ  

รายงานฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษาการท างานในปัจจุบนัในแผนกจดัสินคา้ควบคุมในส่วนของสินคา้ Slow moving 

ของศูนยก์ระจายสินคา้บริษทักรณีศึกษา เพื่อศึกษาปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการ

ปรับปรุงศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยน าแผนผงักา้งปลามาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ

หาสาเหตุ พบว่ามีปัญหาพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัสินคา้ไม่เหมาะสมในการท างาน และเกิดความสูญเปล่าในการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บ

สินคา้ (Pick location) ซ่ึงเกิดจากการวางแผนผงัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และการใช้อุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม ผูจ้ดัท าจึงท าการ

ออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการวางแผนผงัโรงงานและการวางแผนผงัคลงัสินคา้เขา้มาช่วย และท า

การปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้โดยการเปล่ียนอุปกรณ์จดัเก็บ ท าให้น าไปสู่การลดเวลาในการท างานลง 33 นาทีต่อวนั และ

จากการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีใช้วางสินค้าท าให้เพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้าจ านวน 288 Location คิดเป็น 40.67 % ของจ านวน 

Location เดิม และยงัสามารถลดระยะทางในการเบิกสินคา้จาก 125.2 เมตร เหลือ 88.4 เมตร ลดลงไป 36.8 เมตร คิดเป็น 

29.39 % ของระยะทางเดิม 
 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
 การจดัสินคา้หรือการหยิบสินคา้ในศูนยก์ระจายสินคา้ถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัของศูนยก์ระจายสินคา้และเป็น
กิจกรรมท่ีมีตน้ทุนในสัดส่วนท่ีมากในกิจกรรมคลงัสินคา้ ดงันั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัสินคา้จึงมีความส าคญั ซ่ึง
การออกแบบพ้ืนท่ีท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการบริหารพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดการ
สูญเสียพ้ืนท่ีจดัเก็บโดยไม่จ าเป็น และอาจส่งผลกระทบต่อการหยิบสินคา้ ให้มีระยะเดินทางและเวลาในการหาสินคา้
เพ่ิมขึ้น เป็นผลให้เกิดการส่งมอบสินคา้ไปแผนกต่อไปล่าชา้ และอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ในท่ีสุด  
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปสังเกตการณ์การท างานภายในแผนกจดัสินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ชลบุรี พบว่าใน
ส่วนของสินคา้ Slow moving มีปัญหาพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัสินคา้พ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัสินคา้ไม่เหมาะสมกบัการท างาน และยงัพบว่าเกิด
ความสูญเปล่าในการใช้พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าแผนผงักา้งปลามาวิเคราะห์มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุ และไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการวางแผนผงัโรงงานและการวางแผนผงัคลงัสินคา้ เขา้มาช่วยในการ
ออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้ให้พ้ืนท่ีจดัสินคา้มีสภาพการท างานท่ีเหมาะสมกบัการท างานมากย่ิงขึ้น และปรับปรุงพ้ืนท่ี
จดัเก็บสินคา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) อธิบายว่าความหมายของคลงัสินคา้ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคล่ือนยา้ยสินค้าและวตัถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าท่ีในการเก็บสินค้าระหว่าง
กระบวนการ เคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ วตัถุดิบซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและ ช้ินส่วนต่างๆ สินคา้ส าเร็จรูปหรือสินคา้ จะนบัรวมไปถึงงาน
ระหว่างการผลิต ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้งและวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่  
 ไชยยศ ไชยมัน่คง (2550) อธิบายว่ากิจกรรมหลกัของคลงัสินคา้ประกอบดว้ย  (1) งานรับสินคา้ (Goods receipt) 
เป็นงานรับสินคา้ท่ีสินคา้ไดส่้งเขา้มายงัคลงัสินคา้ เพื่อการจดัเก็บรักษา (2) การตรวจพิสูจน์ทราบ (Identify goods) เป็นการ



รับรองความถูกตอ้งในเร่ืองของช่ือ แบบหมายเลข หรือขอ้มูลอื่น ๆ (3) การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) แยกประเภท
เพื่อความสะดวกในการเก็บ (4) งานจดัเก็บสินคา้ (Put away) คือการขนยา้ยสินคา้จากพ้ืนท่ีรับสินคา้ไปยงัต าแหน่งจดัเก็บท่ี
ไดก้ าหนด (5) งานดูแลรักษาสินคา้ (Holding goods) การก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลรักษา (6) งาน
จดัส่งสินคา้ (Dispatch goods) การจดัส่งสินคา้หรือการจ่ายสินคา้ให้แก่ผูรั้บสินคา้หรือลูกคา้นั้น (7) การน าออกจากท่ีเก็บ 
(Picking) การน าสินค้าออกเพ่ือการจดัส่งโดยการเลือกเอาสินค้าจากพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในคลงัสินคา้มารวมกัน (8) การจัดส่ง 
(Shipping) การบนัทึกขอ้มูลเพื่อเตรียมการส่งสินคา้ออกจากคลงั เช่น ตน้ทาง  ปลายทาง (9) การส่งสินคา้ผ่านคลงั (Cross 
docking) เป็นการส่งสินคา้ผา่นระหว่างจุดท่ีรับสินคา้เขา้และจุดรับสินคา้ออกโดยไม่ตอ้งน าสินคา้เขา้ไปเก็บในคลงัสินคา้  
 James และ Jerry (1998) ได้ท าการจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ (1) ระบบการ
จดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal system) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีสินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไวต้  าแหน่งใดก็ไดใ้น
คลงัสินคา้ ไม่มีการบนัทึกต าแหน่งการจดัเก็บไวใ้นระบบ (2) ระบบการจดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed location 
system) เป็นระบบการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ไดมี้การวางแผนการจดัวางต าแหน่งของสินคา้ทีมีการก าหนดไวต้ายตวั 
(3) ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part number system) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้โดยใชร้หสัสินคา้ในการ
จดัวางสินคา้ ซ่ึงเป็นการเรียงล าดบัสินคา้ก่อนหลงั (4) ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity system) 
ระบบน้ีเป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ให้อยู่ในหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกนั ต าแหน่งท่ีใกลก้นั (5) 
ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random location system) เป็นระบบการจัดเก็บสินคา้ท่ีไม่ไดก้ าหนด
ต าแหน่งตายตวั ซ่ึงเป็นการจดัวางสินคา้ให้เตม็พ้ืนท่ีให้มากท่ีสุด โดยท่ีท่ีสินคา้จะไม่ท าการจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ (6) ระบบ
การจดัเก็บแบบผสม (Combination system) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีใชก้ารจดัเก็บแบบก าหนดรูปแบบตายตวั และ
การจดัเก็บแบบไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random location system) เขา้มาประยกุตใ์ชร่้วมกนัในคลงัสินคา้  
 ธนกฤต โชติภาวริศ และคณะ (2552) อธิบายว่าจดัท าแผนผงัพ้ืนท่ีเก็บรักษาของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้ง
จดัท าขึ้นส่ิงท่ีจะตอ้งแสดง ไวใ้นแผนผงัในขั้นแรกไดแ้ก่อุปสรรคท่ีเป็นขอ้จ ากดัในการเก็บรักษา ซ่ึงไดแ้ก่ ต าแหน่งของเสา
ช่องบนัได ทางเล่ือนของลิฟท ์พ้ืนท่ีส านกังาน และห้องน ้าการก าหนดต าแหน่งพ้ืนท่ีรับ พ้ืนท่ีจ่าย และพ้ืนท่ีส าหรับการเก็บ
รักษาเป็นปลีกยอ่ย ตอ้งเป็นไปตามล าดบัความส าคญั ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบัเคร่ืองมือยกขนท่ีติดตั้งในท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนของคลงัสินคา้ แลว้ร่างภาพลงไปในแผนผงัของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้แลว้จึงก าหนดต าแหน่งของล๊อตและ
ต าแหน่งชั้นวางสินคา้ลงไปให้เป็นการแน่นอน 
 สมศกัด์ิ ตรีสัตย ์(2532) ไดก้ล่าวว่า การวางผงัโรงงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัวางเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ คน วสัดุ ส่ิง
อ านวยความสะดวก และสนบัสนุนการผลิต ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบติังานในโรงงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ดงัต่อไปน้ีคือ (1) ความคล่องตวั คือในการ
เคล่ือนยา้ยวสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะตอ้งมีความคล่องตวั สามารถเปล่ียนแปลงไดง้่าย (2) การประสานงาน คือ
แต่ละแผนกงานจะตอ้งมีการประสานท่ีดีและสอดคลอ้งกนั  (3) การใช้ประโยชน์ของเน้ือท่ี คือทุกส่วนของพ้ืนท่ีโรงงาน 
จะตอ้งใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด (4) เขา้ถึงง่ายท่ีสุด หรือหยิบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ใชไ้ดง้่ายสะดวก และไม่ควรมีส่ิงกีด
ขวางทางเดิน (5) มองเห็นไดช้ดัเจน ตอ้งมีแสงสว่างท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เคร่ืองจกัรควรมีการจดัไวใ้ห้เป็นสัดส่วน
และเป็นระเบียบเพ่ือช่วยลดอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้(6) การเคล่ือนยา้ยน้อย คือควรจะหลีกเล่ียงการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ
และผลิตภณัฑ์ระหว่างการผลิตโดยไม่จ าเป็นและควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  (7) 
เคล่ือนยา้ยวสัดุทางเดียว คือเส้นทางในกระบวนการผลิตควรท่ีจะเป็นเส้นทางเดียวกนัไม่ควรท่ีจะสวนทางกนั (8) ระยะทาง
ส้ันท่ีสุด คือในการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดเพ่ือท าให้การด าเนินการผลิต เป็นไปได้
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยประหยดั และลดตน้ทุนการผลิต (9) ความปลอดภยั คือในการท างานจะตอ้งค านึงความ
ปลอดภยั โดยเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากอนัดบัแรกในการท างาน จะตอ้งมีป้ายแสดงเตือนภยัต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้
ชดัเจนและควรปลูกฝังจิตส านึกให้กบัพนกังาน (10) สภาพแวดลอ้มดี คือสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี คนงานมี



ความพึงพอใจในการท างาน การออกแบบผงัของโรงงานควรท่ีจะมีอากาศถ่ายไดส้ะดวก การถ่ายเทความร้อน การควบคุม
เสียง การส่ันสะเทือน ห้องพกัผอ่น ห้องพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
 ประชาสรรณ์ แสนภกัดี (2556) อธิบายว่า แผนผงัก้างปลา หรือแผนผงัสาเหตุและผล เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible cause)  ซ่ึงผงั
กา้งปลา (Fish bone diagram) เป็นหน่ึงในหลายเคร่ืองมือ เพื่อการบริหารจดัการ โดยมกัจะใชใ้นการวิเคราะห์ผลสาเหตุของ
ปัญหา ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า “การแกไ้ขปัญหาจะตอ้งแกไ้ขท่ีสาเหตุโดยสาเหตุนั้นตอ้งปฏิบติัไดจ้ริง มีความเป็นเหตุเป็นผล” 
ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงั คือ ตอ้งท าเป็นทีมเป็นกลุ่มโดยใชข้ั้นตอน 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (1) ก าหนดประโยคปัญหาท่ี
หวัปลา (2) ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดปัญหานั้น ๆ  (3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั (4) หาสาเหตุหลกัของ
ปัญหา (5) จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ (6) ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 
 Edward (2002) กล่าวว่าการหยิบสินค้าตามใบส่ังซ้ือ (Order Picking) คือ การน าสินค้าออกจากท่ีเก็บเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การหยิบสินคา้ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในคลงัสินคา้ ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง
ท่ีสุดในคลงัสินคา้โดยทัว่ไป จากผลการศึกษาในประเทศองักฤษพบว่า 63% ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดใน
คลงัสินคา้เป็นค่าใชจ้่ายในการหยิบสินคา้ กระบวนการหยิบสินคา้ คือ กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงงานมนุษยม์ากท่ีสุด
ในคลงัสินคา้  

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
3.1 ศึกษาสภาพการท างานปัจจุบนั 
จากการสังเกตการณ์การท างานในแผนกจดัสินคา้ควบคุมในส่วนของการจดัสินคา้ Slow moving  พบว่าสภาพ

พ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัสินคา้ปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่น Rack ไม่มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ และอากาศไม่ถ่ายเท พนกังานตอ้งใชไ้ฟฉายจาก
โทรศพัท์มือถือส่วนตวัเพ่ือช่วยในการหาสินคา้ และพ้ืนท่ีจดัสินคา้ยงัทบัซ้อนกบัช่องทางเดินของรถ Fork Lift (Aisle BA) 
เม่ือมีรถ Fork Lift ผ่านมาหรือเขา้มาจดัเก็บและเติมสินคา้บริเวณนั้น Picker จะตอ้งหยดุการจดัสินคา้และเก็บของเพื่อให้รถ 
Fork Lift ผา่นไปหรือจดัเก็บและเติมสินคา้ได ้ซ่ึงใชเ้วลาคร้ังละ 1 นาที สถานการณ์ดงักล่าวท าให้สูญเสียเวลาในการท างาน
และยงัท าให้การท างานหยดุชะงกัก่อให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการจดัสินคา้ และอาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการ
ส่งมอบสินคา้ให้แผนกต่อไปได ้ 

และจากการเขา้ไปศึกษาพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ ผูจ้ดัท ายงัพบว่าการจดัการพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ยงัมีการใชป้ระโยชน์ยงั
ไม่เต็มท่ี เน่ืองจากการเก็บสินคา้ใน Pick location สินคา้ Slow moving จะวางสินคา้บนพาเลทไม ้ท่ีวางบน Rack ซ่ึงพาเลท
ไมมี้ความสูง 15 cm. ท าให้ใชพ้ื้นท่ีเยอะเกินความจ าเป็น ก่อให้เกิดการใชพ้ื้นท่ีไปอย่างสูญเปล่า ท าให้ระยะทางในการเดิน
หยิบสินคา้มากขึ้นไปดว้ย  และอาจท าให้พ้ืนท่ี Pick location ไม่เพียงพอในอนาคตได ้

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัต่อไปน้ี 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับข้อมูลท่ีรวบรวมจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง

ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปสังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกบักลุ่มคนท่ีอยู่ในแผนกจดัสินค้าควบคุมในส่วนสินค้า Slow moving เพื่อศึกษา

สถานการณ์ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ปัญหาเบ้ืองตน้และการสังเกตจากพฤติกรรมของพนกังานขณะปฏิบติังาน 

และการสัมภาษณ์ ประสบการณ์โดยตรงจากผูจ้ดัการแผนกจดัสินคา้ควบคุม และพนกังานภายใน 

2.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารวิชาการ บทความ ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์มาอา้งอิงการด าเนินการวิจยั  

 
 



3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล และบ่งช้ีปัญหา 
จากการเขา้ไปสังเกตการณ์และรวบรวมขอ้มูลการท างานปัจจุบนัในแผนกจดัสินคา้ควบคุมในส่วนของการจดั

สินคา้ Slow moving ท าให้ผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบว่ามี  
1. ปัญหาพ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัสินคา้ไม่เหมาะสมกบัการท างาน 
2. ปัญหาเกิดความสูญเปล่าในการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ 

 ผูจ้ดัท าไดน้ าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาท าการวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบา้งและหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง โดยใชแ้ผนผงั
กา้งปลาในการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีส่วนท าให้เกิดปัญหา ไดด้งัรูปที่ 1 และรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 1 แผนผงักา้งปลาปัญหาพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัสินคา้ไม่เหมาะสม 
 

 

รูปที่ 2 แผนผงักา้งปลาปัญหาเกิดความสูญเปล่าในพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ 

จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุของปัญหามาจาก ไม่มีการวางแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้ตั้งแต่แรก ท าให้พ้ืนท่ีไม่มีความ
เหมาะสมในการจดัสินคา้ และการใชอุ้ปกรณ์ในการจดัเก็บไม่เหมาะสมท าให้สูญเสียพ้ืนท่ีในการจดัเก็บโดยผูจ้ดัท าไดเ้สนอ
การออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่และพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ใหม่ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการวางแผนผงัโรงงานและการวาง
แผนผงัคลงัสินคา้  

 
 
 



 
3.4  วิธีการด าเนินการ 
1. การออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้และก าหนดพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่ 

 การวางแผนผงัพ้ืนท่ีไม่ไดมี้การวางแผนมาเพ่ือรองรับการจดัสินคา้ ท าให้เกิดปัญหาพ้ืนท่ีจดัสินคา้ไม่เหมาะสม 
ผูจ้ดัท าแนะน าให้ท าการออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่ ก าหนดพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่ โดยน าหลกัเกณฑ์ในการวางผงั
โรงงานเขา้มาช่วย เพ่ือจดัสรรพ้ืนท่ีให้เพียงพอ และเพ่ือลดอุปสรรคในการท างานให้นอ้ยท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

2. ปรับปรุงชั้นวางในพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้  
การใชอุ้ปกรณ์ในการจดัเก็บท่ียงัไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการใชพ้ื้นท่ีไปอย่างสูญเปล่า ผูจ้ดัท าจึงเสนอแนวทาง

ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ โดยการเสนอให้มีการเปล่ียนอุปกรณ์ในการจดัเก็บใหม่ และจดัชั้นวางสินคา้ (Rack) ใหม่ 

เพ่ือให้มีการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีจดัเก็บไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ผูจ้ดัท าไดน้ าหลกัการวางแผนผงัโรงงานและการวางแผนผงัคลงัสินคา้เขา้มาช่วยในการออกแบบและวางผงัพ้ืนท่ี

จดัสินคา้ให้พ้ืนท่ีการท างานสะดวกต่อการจดัสินคา้มากย่ิงขึ้น ผูจ้ดัท าไดท้  าการออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้ โดยเร่ิมจาก

การวางแผนการใชพ้ื้นท่ี และวิธีการจดัวางอุปกรณ์ ก าหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมในการจดัวางและใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนการจดัสินคา้มีความสะดวกมากย่ิงขึ้น ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 3 แผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้แบบใหม่ 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการยา้ยพ้ืนท่ีจดัสินคา้ไปต าแหน่ง ดงัรูปท่ี 4 เป็นพ้ืนท่ีขนาด 21 ตารางเมตร เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าว
เป็นพ้ืนท่ีโต๊ะบญัชาการแผนกรับสินคา้ ท่ีใชเ้ฉพาะตอนกลางคืน ยงัไม่ไดมี้การใชป้ระโยชน์ในเวลากลางวนั ผูจ้ดัท าจึงเลือก
พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่ เพ่ือแกปั้ญหาพ้ืนท่ีจดัสินคา้ไม่มีความเหมาะสม เน่ืองจากมีอุปสรรคในการท างานและ
มีสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน อีกทั้งพ้ืนท่ีดังกล่าวยงัเป็นพ้ืนท่ีติดกับประตูโหลดสินคา้ ซ่ึงจะช่วยลด
ระยะทางในการส่งมอบสินคา้ท่ีจดัเสร็จแลว้ลงดว้ย    

 



 
รูปที่ 4 ต าแหน่งพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่ 

และไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงชั้นวางสินคา้ใน Pick location เร่ิมจากผูจ้ดัท ามองเห็นว่ามีการใชพ้าเลทในการวาง
สินคา้ซ่ึงมีลกัษณะท่ีสูงท าให้เกิดความสูญเปล่า เสนอให้ใชเ้ป็นไมอ้ดัท่ีมีความหนา 0.5 เซนติเมตร แทนเพื่อลดความสูญ
เปล่าดงักล่าวโดยจะเพ่ิมชั้นวางจากเดิมท่ี Aisle M1 มีชั้นวาง 3 ชั้นเพ่ิมอีก 1 ชั้นเป็น 4 ชั้น และ Aisle M2 เดิมมีชั้นวาง 2 ชั้น
เพ่ิมอีก 1ชั้น เป็น 3 ชั้น ท าให้มี Pick Location เพ่ิมขึ้นอีก 288 Location  ดงัตารางท่ี 2  

 
หวัขอ้ ก่อน หลงั สรุป 

จ านวนPick location 
 

708 Location 996 Location ได ้Location เพ่ิมขึ้น 288 Location คิดเป็น  
40.67 % 

ระยะทางในการเบิกสินคา้ 125.2 เมตร 88.4 เมตร ลดระยะทางในการเบิกสินคา้ 36.8 เมตร คดิ
เป็น 29.39 % 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ 
 

5. สรุปผลการวิจัย (CONCLUSION) 
 การออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ีจดัสินคา้และยา้ยพ้ืนท่ีจดัสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีใหม่จะช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 
ลดเวลาท่ีสูญเสียจากการหลบรถ Fork Lift ไดว้นัละ 33 นาที และมีแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการท างาน มีอากาศท่ีถ่ายเท และ
ยงัใกลก้บัประตูโหลดสินคา้มากขึ้นซ่ึงจะช่วยลดระยะทางในการส่งลงั Break  และจากการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีใชว้างสินคา้ท า
ให้ไดป้ริมาตรท่ีเก็บสินคา้ไดก้ลบัมา 25.2 m3  สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ จ านวน 288 Location คิดเป็น 40.67 %ของ
จ านวน Location เดิม และยงัลดระยะทางในการเบิกสินคา้เหลือเพียง 88.4 เมตร ลดลงไปจากเดิม 36.8 เมตร คิดเป็น 29.39 
% ของระยะทางเดิม และเพ่ือให้การวิจยัน้ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัในคร้ังต่อไปมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ผูจ้ดัท าจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรท่ีจะน าเอา Visual Control เขา้มาช่วยในการบ่งช้ี Location ของสินคา้ทั้งการใชสี้และการใชป้้ายเขา้มาช่วยใน
การเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น Location สินคา้ย่ิงขึ้น 

2. ในการจดัสินคา้ในพ้ืนท่ีจดัสินคา้ใหม่ เม่ือปฏิบติังานเสร็จควรจะเก็บอุปกรณ์ทุกช้ินให้เป็นระเบียบและท าความ
สะอาดให้เรียบร้อยเน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวจะตอ้งใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับบญัชาการของแผนกรับสินคา้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากผูจ้ดัท าไดรั้บความอนุเคราะห์ และไดรั้บการดูแล เอาใจใส่

เป็นอยา่งดีจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ ดร.เกรียงศกัด์ิ วณิชชากรพงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาให้



ค าปรึกษา ทั้งดา้นวิชาการและดา้นการด าเนินงาน ท่ีให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัรายงานฉบบัน้ี ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนส าเร็จ และ คอยให้ก าลงัใจแก่ผูจ้ดัท ามาโดยตลอด  

 นอกจากน้ีทางผูจ้ ัดท าจึงขอขอบพระคุณ คุณจิระศกัด์ิ ศรีละมุล รองผูจ้ ัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าภาค
ตะวนัออก จ.ชลบุรี ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานฉบบัน้ีให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ขอ
กราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ บริษทั ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ชลบุรี ท่ีอ  านวยความสะดวก เอ้ือเฟ้ือ
ดา้นสถานท่ี รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ และขอขอบพระคุณ พนกังานบุคลากรทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด รวมทั้ง
การให้ค  าแนะน าการแกไ้ขต่างๆ ในการวิจยัในคร้ังน้ี  

 ขอขอบพระคุณ ครอบครัวของผูจ้ ัดท าท่ีให้การสนบัสนุน ส่งเสริมทางดา้นการศึกษา และให้ก าลงัใจแก่ผูจ้ดัท า
เสมอมา นอกจากน้ีขอขอบคุณ ส าหรับก าลงัใจ และการช่วยเหลือต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้รายงายฉบบัน้ีประสบความส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทางผูจ้ดัท าจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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