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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาเก่ียวกบัการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายส าหรับการใชร้ถขนยา้ยสินคา้ส าเร็จรูปนั้น ท าให้ทราบถึง
กระบวนการขนยกและขนยา้ยสินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้ ตั้งแต่กระบวนการบรรจุสินคา้ขึ้นพาเลทท่ี
โรงงานผลิตโดยการขนยา้ยสินค้าขึ้นรถหกล้อ จนถึงกระบวนการส่งมอบสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ BTOC โดยการ
ปฎิบติังานของการขนยา้ยสินคา้ในทุกขั้นตอนตอ้งมีความปลอดภยั มีประสิทธิภาพ คุม้ค่าต่อตน้ทุนท่ีจ่าย และเกิด
ความผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการส่งช้ินงานออกไปยงัคลงัสินคา้และเพ่ือให้ความเช่ือมัน่
รวมถึงความพึงพอใจของลูกคา้ โดยปัญหาน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการขนส่งสินคา้ท่ีไม่เตม็คนัจากการออกแบบพ้ืนท่ีในการ
วางสินคา้บนพาเลทท าให้มีรอบการขนส่งสินคา้หลายรอบในแต่ละวนั ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการส ารวจ เก็บขอ้มูล ในการขน
ยา้ยสินคา้จากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้ ซ่ึงพบว่าความสามารถในการลดตน้ทุนนั้นสามารถท าไดโ้ดยแนวทางแกไ้ขใน
การลดค่าใชจ้่ายจากการขนยา้ยสินคา้ ไดแ้ก่ 1) ท าการศึกษาขอ้มูลเส้นทางการขนยา้ยสินคา้ของบริษทั เพื่อทราบถึง
เส้นทางหลกัท่ีใชใ้นการขนยา้ย 2) ศึกษาระบบขนยา้ยสินคา้ท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการลดตน้ทุนภายในโรงงาน 3) 
ออกแบบวิธีการจดัพ้ืนท่ีในการวางสินคา้ในรถหกลอ้ให้มีปริมาณท่ีสามารถลดตน้ทุนได ้ผลการศึกษาพบว่าแนวทาง 
และวิธีการในการลดตน้ทุนในการขนยา้ยสินคา้สามารถช่วยลดตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดจ้ริง 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการขนส่งนบัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจทั้งเร่ืองระยะเวลาในการเดินทางหรือการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยอาศยัการขนส่งในการขนยา้ยทั้งส้ิน ในการขนส่งมีขั้นตอนท่ี
เกิดขึ้นหลากหลายมีกระบวนการส าคญัหลกั ๆ ในการขนส่งอยู ่4 กระบวนการ ประกอบดว้ยกระบวนการรับมอบ 
การเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ และการส่งมอบ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้หรือแมก้ระทัง่การบริการให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ไปจนถึงการลดขั้นตอนในการท างานของพนกังานในการขนยา้ยสินคา้ และลด
ตน้ทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการท างาน จากการศึกษาพบว่าปัญหาในปัจจุบนัคือการขนส่ง
สินคา้ท่ีไม่เต็มคนั ซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัการวางแผนการใช้รถขนส่งสินคา้ ส่งผลให้เกิดการเสียเวลาและเกิด
ตน้ทุนท่ีเปล่าประโยชน์ รวมไปถึงปัญหาในการท างานของพนกังานท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นจากการขนยา้ยสินคา้ขึ้น-ลง 
รถหกลอ้วนัละหลาย ๆ รอบ จึงไดเ้ลือกศึกษาขั้นตอนการขนยา้ยสินคา้ทั้งปัจจยัท่ีเกิดจากตวัพนกังานและจากการ
ใชร้ถหกลอ้ในการขนส่งสินคา้จากหลกัการและทฤษฎีรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลดความสูญเปล่า
ต่าง ๆ ท่ีเกิดในระหว่างกระบวนการการท างานเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานจริรวมถึงศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานตั้งแต่การบรรจุสินคา้ในพาเลทจนถึงการขนยา้ยสินค้าจาก
โรงงานไปยงัคลงัสินคา้ ซ่ึงจะบรรจุสินคา้ในแต่ละพาเลทให้ไดม้ากท่ีสุดโดยมีเง่ือนไขความสูงท่ีจ ากดัให้เกิด
ผลลพัธ์ และลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการขนยา้ยสินคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 



1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการขนส่งสินคา้ตั้งแต่วิธีการบรรจุสินคา้บนพาเลทจนถึงการส่งมอบ 
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการลดตน้ทุนลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่งสินคา้ท่ีเกินรอบวนั 
1.2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานและการใช้รถหกล้อขนส่งสินค้าโดยการปรับปรุง

มาตรฐานการท างานให้เป็นระบบ ลดรอบเวลาและลดความสูญเปล่าในการท างาน 

2.  ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ภาสพงศ์ อารีรักษ์ (2554) ศึกษาการออกแบบระบบติดตามยานพาหนะส าหรับการขนส่ง โดยเร่ิมจากการ
ส ารวจงานขนส่งของบริษทัต่าง ๆ  ขั้นตอนการจดัประเภทงานขนส่ง ขั้นตอนการเลือกระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) 
และขั้นตอนการออกแบบตวัช้ีวดั (KPI) และฐานขอ้มูลส าหรับระบบติดตามยานพาหนะ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า
แนวคิดและขั้นตอนในการออกแบบระบบติดตามยานพาหนะเหมาะสมกบัลกัษณะงานขนส่ง รวมถึงวตัถุประสงคก์าร
ใชง้านโดยให้ขอ้มูลรูปแบบของอุปกรณ์ติดตามท่ีเป็นไปได ้

เจตพร หมาดสกุล (2552) กรณีศึกษาน้ีมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเส้นทางพ้ืนท่ีการ
รับ-ส่งสินคา้เพื่อท าการปรับปรุงและลดตน้ทุนเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดค่าใชจ้่ายท่ีสูงมาจากการ
ขาดการจดัการเส้นทางและพ้ืนท่ีในการรับส่งสินคา้ โดยแนวทางแกไ้ขท่ีน ามาใชด้ าเนินการในการลดค่าใชจ้่ายจากการ
ขนส่งสินคา้ คือ การวิเคราะห์จ านวนเท่ียวการขนส่งสินคา้ การวิเคราะห์เส้นทางและพ้ืนท่ีเดิมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดการเพ่ิมพ้ืนท่ีใหม่ 

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง คือ 
ระบบการจดัการขนส่งสินคา้ (Transportation Management system - TMS) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่งเร่ืองความรวดเร็วและตน้ทุนท่ีประหยดัท่ีสุด องคป์ระกอบของระบบ TMS 
คือการบริหารการจดัการการขนส่ง มีหน้าท่ีในการวางแผนการด าเนินงานขนส่งรวมไปถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขนส่ง ช่วยในการตดัสินใจเร่ืองการบรรทุกสินคา้และการจดัวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพภายใตข้อ้จ ากดัต่าง ๆ 
โดยจะครอบคลุมตั้งแตก่ารจดัการใบส่งสินคา้ การเลือกเส้นทางท่ีประหยดัท่ีสุด การใชร้ถอยา่งมีประสิทธิภาพและการ
จดัการสินคา้ขึ้นบนรถแต่ละคนั ลว้นเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาในการวางแผนค่อนขา้งมากเพ่ือให้ตน้ทุนค่าขนส่งต ่าท่ีสุด 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

3.1.1 ศึกษากระบวนการวางแผนการใช้รถขนส่งและการออกแบบพ้ืนท่ีในการวางสินคา้บนพาเลทโดย
วิธีการสังเกตลงศึกษาพ้ืนท่ีท างานจริงเพ่ือเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์จากพนักงานคลังสินค้าของ
โรงงาน 



3.1.2  รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนยา้ยสินคา้และการวางสินคา้บนพาเลท ปริมาณพ้ืนท่ีการ
วางพาเลทของรถหกล้อรวมถึงรอบระยะเวลาในการจัดส่งสินคา้แต่ละวนัจากโรงงานผลิตไปยัง
คลงัสินคา้(BTOC)  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบการวิจยั 

3.1.3  วิเคราะห์ขอ้มูลของพ้ืนท่ีการจดัวางพาเลทในแต่ละรอบการขนส่ง และวิเคราะห์ตน้ทุนค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้น โดยการออกแบบวิธีการด าเนินงานและออกแบบวิธีการจดัวางสินคา้บนพาเลทใหม่ 

3.1.4  ก าหนดวิธีการด าเนินการแกไ้ขโดยเร่ิมจากการลดขั้นตอนการท างานท่ีสูญเปล่า ค านวณปริมาณการ
วางสินคา้ในแต่ละพาเลทโดยมีเง่ือนไขความสูงท่ีจ ากดัและรอบการขนส่งสินคา้ของรถหกลอ้ 

3.1.5  สรุปผลการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพรวมถึงลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าจาก
โรงงานผลิตไปคลงัสินคา้ (BTOC) ให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพของการขนส่ง 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน ามาจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 
3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์จากผูป้ฏิบติังานตลอดจนผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพ้ืนท่ีในการวางสินคา้บนพาเลทและการขนยา้ยสินคา้ส าเร็จรูปจาก
โรงงานไปยงัคลงัสินคา้ BTOC มีลกัษณะเป็นขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรง 

3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลในลกัษณะเอกสาร รายงาน บนัทึกขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ี
ทางแผนกคลงัสินคา้ของบริษทัไดท้  าการเก็บรวบรวมไว ้เช่น ขอ้มูลแผนการผลิตในแต่ละวนั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

พนักงาน MSCST หรือเรียกว่า MS Supply Chain Solutions (Thailand) Ltd. เป็นพนักงานบรรจุสินคา้เพื่อ
ส่งออก ของบริษทัโซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

3.3 วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล   

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จากผูป้ฏิบติังาน พนกังาน MSCST  พนกังานขนยา้ยสินคา้และขอ้มูลจากพนกังาน
ท่ีปรึกษาและเก่ียวขอ้ง มาเรียงเป็นขั้นตอนในการปฏิงานและกระบวนการในการขนยา้ยสินคา้จากโรงงานไปยงั
คลงัสินคา้ส าเร็จรูป รวมถึงขั้นตอนการท างานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนิน
งานวิจยัโดยการออกแบบวิธีการด าเนินงานในการจดัวางพ้ืนท่ีของสินคา้ในแต่ละพาเลท 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
ผู ้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้การขนส่งสินค้ามี

ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



4.1 ศึกษากระบวนการขนส่งสินค้าตั้งแต่วิธีการบรรจุสินค้าบนพาเลทจนถึงกระบวนการส่งมอบ 

ตั้งแต่ขั้นตอนการลากพาเลทจากทา้ยไลน์ผลิตมาบรรจุสินค้าท่ีพ้ืนท่ีบรรจุสินคา้ ตรวจสอบคุณภาพของ
สินคา้และสแกนสินคา้ ท าใบเอกสารแนบส่งและลงในระบบ ตรวจสภาพรถหกลอ้ โหลดสินคา้ขึ้นรถหกลอ้โดยใช้ 
Handlift  เช็คจ านวนสินคา้บนรถหกลอ้หลงัจากบรรจุเสร็จและท าการปิดตูล้อ็คซีลพร้อมถ่ายรูปให้เรียบร้อยจนกระทัง่
จดัส่งสินคา้จากโรงงานผลิตไปท่ีคลงัสินคา้ BTOC  

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

จะเป็นการอธิบายขั้นตอนโดยละเอียดเร่ิมจากขั้นตอนการบรรจุสินคา้บนพาเลทโดยพนักงานคลงัสินค้าท่ี
โรงงานผลิตใช้ Handlift ลากพาเลทจากทา้ยไลน์การผลิตเพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพสินคา้จากแผนกรับประกัน
คุณภาพหรือ QA โดยการเปรียบเทียบเอกสาร AC/FG Tag ให้ข้อมูลในเอกสารตรงกับตัวสินค้าในพาเลทท่ีระบุ
รหัสสินคา้ รุ่นสินคา้ จากนั้นพนกังานผูดู้แลระบบจดัท าเอกสารรับเขา้สินคา้ในระบบ WMS และสแกนรับสินคา้เขา้
ระบบ พนกังานคลงัสินคา้จดัเก็บสินคา้เขา้พ้ืนท่ี Line end และรับสินคา้คืนจากแผนกประกนัคุณภาพเม่ือมีสินคา้ท่ีถูก
แกไ้ขให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ พนกังาน MSCS ตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้พร้อมสแกนสินคา้เพื่อตรวจปล่อยลงใน 
WMS พร้อมเอกสารใบ Job order จากนั้นพนักงานคลงัสินคา้ใช้ฟิล์มพนัพาเลทและถ่ายรูปสินคา้แลว้เคล่ือนยา้ยไป
พ้ืนท่ีโหลดสินคา้ขึ้นรถ โดยระหว่างท่ีรอในพ้ืนท่ีโหลดสินคา้พนกังานขบัรถและพนกังานคลงัสินคา้จะตอ้งตรวจเช็ค
สภาพรถหกลอ้ก่อนการบรรทุกสินคา้ เม่ือไม่พบความผิดปกติสามารถน าสินคา้เขา้รถไดโ้ดยพนกังานจะใช ้Handlift 
ขนยา้ยสินคา้ เม่ือบรรจุสินคา้ขึ้นรถหกลอ้แลว้พนกังานท าการเช็คจ านวนอีกคร้ังพร้อมถ่ายรูปสินคา้ท่ีถูกบรรจุในรถ
หกลอ้เพ่ือเป็นการยืนยนัว่าสินคา้ไดถู้กบรรจุขึ้นรถเรียบร้อย หลงัจากนั้นพนกังานคลงัสินคา้จะท าการปิดประตูล็อค
ซีลซ่ึงการล็อคซีลนั้นเตา้จะอยู่ด้านบน ตวัจะอยู่ดา้นล่าง หันตวัเลขออกดา้นนอกใช้มือกดซีลให้ล็อคสนิท จากนั้น
ถ่ายรูปตูพ้ร้อมการล็อคซีลท่ีเรียบร้อยแลว้ให้เห็นทั้งเบอร์ตูก้บัตวัซีลอย่างชดัเจน พร้อมถ่ายรูปคนขบัรถ และท าการ
จดัส่งขนยา้ยสินคา้จากโรงงานผลิตไปยงัคลงัสินคา้ BTOC 

4.3 รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและสรุปปัญหาไดว่้ามีปัญหาทางดา้นการจดัวางสินคา้ไม่เต็มคนัรถจากขอ้จ ากดั

ในการวางพาเลท ซ่ึงขั้นตอนการท างานในการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการขนส่งสินคา้เพ่ือไม่ให้มีรอบการขนส่งหลาย
รอบ พบว่า มีขั้นตอนการท างานท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าและมีขั้นตอนในการท างานของพนกังานท่ีมากเกิน รวมถึง
ปริมาณน ้ ามนัท่ีใชข้นส่งหลาย ๆ รอบของรถหกลอ้และปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจากรถ Forklift ในการเคล่ือนยา้ยพาเลท
ไปจดัเก็บและอตัราความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ จึงมีการลดการท างานและลดระยะเวลาในการขนยา้ ยสินคา้ของ
พนกังานหลายรอบ การเช็คสภาพรถและซ่อมบ ารุงก่อนการใชง้านรถทั้งขนส่งและรถ Forklift ทุก ๆ 1 เดือน รวมไป
ถึงการใชเ้ทคโนโลยี GPS อจัฉริยะ HINO IQ-San เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบติังานของรถหกลอ้ 

4.4 ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาด าเนินการและติดตามผล 

ในการแกไ้ขปัญหาระหว่างก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและหลงัจากท่ีปรับปรุงแลว้โดยการ
วิเคราะห์ขอ้จ ากดัการจดัเรียงพาเลทพบว่า ความหลากหลายของปริมาณสินคา้ในพาเลทมีไม่เท่ากนัจากปริมาณการ
ส่ังซ้ือสินคา้ท าให้ความสามารถในการขนส่งสินคา้ไม่ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดและรอบในการขนส่งสินคา้แต่ละวนัก็



เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายมีมากขึ้น ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยจดัพ้ืนท่ีการวางพาเลทให้ไดม้าก
ท่ีสุดคือมีการซ้อนชั้นของพาเลทจากความสูง 1 ชั้นเป็น 3 ชั้นและลดรอบเวลาการจดัส่งเหลือ 3 รอบในแต่ละวนั อีก
รอบท่ีเหลือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบังานอื่น ๆ ไดเ้พื่อลดค่าใชจ้่ายส าหรับงานท่ีตอ้งการใชร้ถและการใชร้ะบบ 
GPS อจัฉริยะ HINO IQ-San (ฮีโน่อิคคิวซัง) เขา้มาเพื่อตรวจสอบต าแหน่งรถเพื่อบนัทึกขอ้มูล แจง้เตือน แนะน า และ
ประมวลผลการขบัขี่ไดแ้บบเรียลไทม ์ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ เพ่ิมความปลอดภยัและประหยดัไดม้ากขึ้น 

4.5  ผลการด าเนินการ 

ในดา้นตน้ทุนการขนส่งหลงัจากการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง สามารถลดตน้ทุนการขนส่งไป
ได ้808.50 บาท ดา้นระยะทางในการขนส่งสามารถลดระยะทางไปได ้150 กิโลเมตรต่อวนั จากท่ีใช้ระยะทาง 300 
กิโลเมตรต่อวนั และดา้นระยะเวลาในการขนส่งต่อเท่ียวการขนส่งหลงัจากการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่งแลว้ใชเ้วลาเพียง 6 ชัว่โมง 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

การศึกษาเร่ืองการลดตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยส าหรับการใชร้ถขนยา้ยสินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้ เป็น
งานวิจยัท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากปัญหาการขนส่งสินคา้ท่ีไม่เต็มคนัรถจากการออกแบบพ้ืนท่ีในการวางสินคา้บนพาเลทท า
ให้มีรอบการขนส่งสินคา้หลายรอบในแต่ละวนั โดยเร่ิมการวิจยัจากการศึกษากระบวนการท างานปัจจุบนัดว้ยขั้นตอน
การท างาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงน ามาท าการปรับปรุงดว้ยการออกแบบและปรับปรุงขั้นตอน
วิธีการท างานใหม่ โดยการจดัวางพ้ืนท่ีในการวางสินคา้บนพาเลทให้ใชพ้ื้นท่ีไดคุ้ม้ค่าและไม่เกิดความเส่ียงให้ไดม้าก
ท่ีสุดรวมถึงการลดขั้นตอนการท างานท่ีสูญเปล่าจากระยะเวลาท่ีใชท้  างานและการใชเ้ทคโนโลยีระบบ GPS อจัฉริยะ 
HINO IQ-San (ฮีโน่อิคคิวซัง) เขา้มาใชส้ าหรับรถหกลอ้ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถลดตน้ทุนลดค่าใชจ้่ายลดความสูญเปล่าในแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังานได ้ซ่ึง
มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1. เพ่ือศึกษากระบวนการขนส่งสินคา้ตั้งแต่วิธีการบรรจุสินคา้บนพาเลทจนถึงกระบวนการส่ง
มอบ 2. เพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุนลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสินค้าท่ีเกินรอบวัน 3. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานและการใชร้ถหกลอ้ขนส่งสินคา้โดยการปรับปรุงมาตรฐานการท างานให้เป็น
ระบบ ลดรอบเวลาการท างานและลดความสูญเปล่าในการท างาน 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร.พชร กิจจาเจริญชยั อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงไดใ้ห้ค  าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ  มาโดยตลอด งานวิจัยฉบับน้ีจึงลุล่วงไปด้วยดี ทางผูวิ้จัย ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้รงคุณวุฒิ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุก ๆ 
ท่านท่ีกรุณาให้ขอ้มูล ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน ารวมทั้งการอ านวยความสะดวก   ความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ใน
ทุก ๆ ดา้นตลอดเวลาท่ีผา่นมา 



ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ค  าแนะน าและ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผูวิ้จยั  

ทา้ยท่ีสุดผูวิ้จยัขอขอบพระคุณความดีของงานวิจยัฉบบัน้ีแด่ บิดา มารดา ท่ีให้การสนบัสนุน และให้โอกาส
ทางการศึกษารวมถึงการให้ก าลงัใจแก่ผูวิ้จยัโดยตลอดมา หากว่างานวิจยัฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ทางผูวิ้จยัขอ
น้อมรับ และขออภยัเป็นอย่างย่ิงในความผิดพลาดนั้น ๆ ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้
สนใจได ้
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