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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อการจดัการพ้ืนท่ี
ของโรงพีกสินคา้ 2. เพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางในการหามาตรการป้องกนัท่ีปลอดภยัในพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ ในสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 3. เพ่ือศึกษาแนวทางมาตรการป้องกนัท่ีปลอดภยัในพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ ในสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร ท่ีประกอบไปดว้ยบทความและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัประกอบดว้ย บทความวิจยัเชิงวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ เอกสาร
เผยแพร่ของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

  ผลของการวิจัยพบว่า การศึกษาค้นควา้ เชิงวิจัยเชิงเอกสาร DOCUMENTARY RESEARCH จากบทความและ
วรรณกรรมแสดงให้เห็นถึง การจดัการพ้ืนท่ีโรงพกัสินค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจโลกในสถานการณ์ COVID 19 โดยเฉพาะธุรกิจการน าเขา้และส่งออก มีการผนัผวนอยา่งมากถึงแมจ้ะไดรั้บผลกระทบ
ท่ีมากมายแต่การบริโภคและการตอ้งการสินคา้ก็ยงัมี ดงันั้นการบริการจดัการพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพยงัคงเป็น
พ้ืนฐานส าคญัในการรองรับสินคา้ ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษา เก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ของบริษทั ทีไอพีเอส 
ก าจดั ซ่ึงมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ในผลกระทบ จากอุตสาหกรรมพาณิชย์
นาวี เพ่ือพร้อมรับมือกบัเศรษฐกิจ ท่ีผนัผวนของโลก และเพ่ิมประสิทธิภาพของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพาณิชยน์าวีไทยให้
พฒันามีขีดความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมพาณิชยน์าวีในระดบัสากลได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายท่ี
เหมาะสม และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นแนวทางแกปั้ญหาไปต่อไป 

 

1. บทน า (INTRODUCTON) 
ปัจจุบนัธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีแนวโนม้การเจริญเติบโตพอใชถึ้งแมว้่าสภาพเศรษฐกิจของไทยใน

ประจุบนัจะยงัไม่ค่อยดีนักเพราะเน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ทุกบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจการขนส่งอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจึงตอ้งท าการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษทัตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือตลอดจน
กระบวนการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริษทัสามารถแข่งขนัทางธุรกิจไดแ้ละการบริหารจดัการคร้ัง
สินคา้ก็เป็นส่วนส าคญัทางกลยุทธ์ในห่วงโซ่ประธานในการท่ีจะท าให้บริษทัสามารถแข่งขนัทางธุรกิจไดโ้ดยคลงัสินคา้หรือ
โรงพกัสินคา้จะท าหนา้ท่ีจดัเก็บสินคา้คงคลงัและท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจดัซ้ือฝ่าย
คร้ังสินคา้ตลอดจนพนกังานรวมถึงบุคคลภายนอกจะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการโรงพกัสินคา้เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ท างานในหลาย ๆ ฝ่ายและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในกระบวนการท างานในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้



 

ทนัเวลาเน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ซ่ึงหากคลงัสินคา้มีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีท่ีดีนั้นจะส่งผลดีต่อ
บริษทัในการท างานท่ีเป็นระเบียบมีการวางแผนและก่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ดงันั้น การศึกษาผลกระทบในการจดัการบริหารพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้และมาตรการการป้องกนัในสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัส COVID-19 เพ่ือให้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารพ้ืนท่ีจากเดิมท่ีมีพ้ืนท่ีอยา่งจ ากดัและโดยจะศึกษาสาเหตุ
และผลกระทบของโรงพกัสินคา้ โดยจะหาสาเหตุและผลกระทบจากเดิมท่ีมีอยูก่่อนหน้าและหลงัการวิจยั ของการบริหารและ
การจดัการพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้รวมไปถึงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภยัในสถานการณ์การเเพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพ่ือ
น าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารโรงพกัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการการวางแผนผงับริเวณคลงัสินคา้ (Warehouse Layout Planning) ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล 
(2557 : 15) การวางผงัคลงัสินคา้ตอ้งค านึงองคป์ระกอบหลายดา้น นอกเหนือจากรูปแบบและรูปร่างของอุปกรณ์ต่าง ๆ และชั้น
วางแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงองดป์ระกอบ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชพ้ื้นท่ีภายในคลงัสินคา้  
2. กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในพ้ืนท่ีจดัเก็บ ควรตอ้งมีประสิทธิภาพโดยมี ระยะทางโดยรวมต ่าท่ีสุดแบ่งพ้ืนท่ี

ประเภทการจดัเก็บตามความเหมาะสม ลดการบริหารและกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นภายในคลงัสินคา้ออก ให้มีความยืดหยุ่นในการ
จดัเก็บและกระจายสินคา้ หลกัการวางผงัคลงัสินคา้ท่ีส าคญัคือ ของอุปกรณ์ต่างๆ และชั้นวางแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ควรมีเส้นทางการท างานเป็นเส้นตรง ซ่ึงจะสามารถท าให้สินคา้ต่างๆ มีการเคล่ือนท่ีไป ในทิศทางเป็นเส้นตรง ท า
ใหง่้ายต่อระบบขนถ่ายหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

        2. ควรใหมี้ความยดืหยุน่พอสมควรแต่ตอ้งไม่ยดืหยุน่มากจนเกินไป จนท าใหข้าดประสิทธิ 
ภาพในการต าเนินงาน 

     3. การท าหนดจุดรับ-จุดส่งสินค้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นจุดเดียวกันหรือใกล้กันก็ได้ แต่ควรเลือกให้เกิดการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ค านาย อภิปรัชญาสกลุ (2557 : 106) วิธีการวางแผนผงับริเวณคลงัสินคา้  

ณัฐชา วงศพ์ร้อมรัตน์ (2551) วิจยัเร่ือง การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ คลงัสินคา้และการส่งมอบสินคา้ 
กรณีศึกษา บริษทั AAA (กรุงเทพ) จ ากดั จากการศึกษาแนว ทางการแกไ้ขปัญหาดา้นคลงัสินคา้และการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ ซ่ึง
ไดมี้การเก็บขอ้มูลหลงัการ ปรับเปล่ียนกระบวนการตามวิธีการท่ีไดเ้สนอในแนวทางการแกไ้ข คือการใชคื้อ แบบระบบการ
จดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) ในการจดัสรรพ้ืนท่ีในการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้และ
ไดป้ระยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั          
 

3. วธีิการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
ในการศึกษาคน้ควา้เร่ือง การบริหารจดัการพ้ืนท่ีภายในโรงพกัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร 

(DOCUMENTARY RESEARCH) ไดแ้บ่งวิธีกรด าเนินการศึกษาดงัน้ี      



 

ขั้นตอนที่ 1  การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงเอกสารเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยผูวิ้จยัคดัเลือกเอกสารระดบั ทุติย
ภูมิ คือ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ประกอบดว้ย บทความวิจยัและ วิชาการท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ เอกสารของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบการจดัการโรงพกัสินคา้ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  รวมไปถึง
ปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง กบังานวิจยัคร้ังน้ี คือ 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อการจดัการพ้ืนท่ีของโรงพกัสินคา้   
2. เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการท างานของระบบโรงพกัสินคา้ใหดี้ข้ึน  
3. เพ่ือศึกษาแนวทางมาตรการป้องกนัท่ีปลอดภยัในพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19   
ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ทุติยภูมิ จากการศึกษาบทความ วรรณกรรมเพ่ือน า

ขอ้มูลท่ีได ้จากการตั้งประเดน็ค าถาม ไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป                                
ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารระดบัทุติยภูมิตามแนวทางการวิเคราะห์ท่ีท าดว้ยวิธี 5W1H และ การ

ก าหนดปัญหาโดยแผนผงักา้งปลาให้สอดคลอ้งกบัหลกั  4M 1E  เพื่อน ามาเปรียบเทียบ ให้เห็นล าดบัความส าคญัของผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการจดัการพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้โดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาน ามาสู่ แนวทางการแก้ไขปัญหาและนโยบาย
มาตรการป้องกนัต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 5  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทั้งหมด มาสรุปและอภิปรายผล เพ่ือน าเสนอแนะเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รวมถึง
แนวคิดนโยบายในการแกปั้ญหาเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว สามารถสงัเคราะห์และสรุปจากกรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

4. ผลการวจิัย ( RESEARCH FINDING ) 
จากการศึกษาและรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในงานวิจยั " กรณีศึกษาบริษทั TIPS จ ากดั" ผูวิ้จยัไดท้  าการ วิเคราะห์ขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในเร่ืองของระบบ การท างาน วิธีการต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน  

ส่วนที่ 1 การบริหารและจัดการพืน้ของโรงพกัสินค้า  
  ENTRANCE 1 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แบบระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) 

      FAST MOVING 

MEDIUM MOVING 

SLOW  MOVING 



 

แผนผงัแบบจ าลองจากเดิม (แบบท่ี 1) ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part Number System) รูปแบบการ
จดัเกบ็โดยใชร้หสัสินคา้ (Part Number) มีแนวคิดใกลเ้คียงกบัการจดัเก็บแบบก าหนด ต าแหน่งตายตวั  (Fixed Location) โดยขอ้
แตกต่างนั้นจะอยูท่ี่การเก็บแบบใชร้หสัสินคา้ นั้นจะมีล าดบัการ จดัเก็บเรียงกนัเช่น รหสัสินคา้หมายเลข A123 นั้นจะถูกจดัเก็บ
ก่อนรหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซ่ึงการจัดเก็บแบบน้ีจะเหมาะกับบริษทัท่ีมีความต้องการส่งเข้า และน าออกของ
รหสัสินคา้ท่ีมีจ านวนคงท่ีเน่ืองจากมีการก าหนดต าแหน่งการจดัเก็บไวแ้ลว้ ในการจดัเก็บแบบใชร้หสัสินคา้น้ีจะท าให้พนกังาน
รู้ต าแหน่งของสินคา้ไดง่้าย แต่จะไม่มีความยืดหยุน่ในกรณีท่ีองคก์รหรือบริษทันั้นก าลงัเติบโตและมีความตอ้งการขยายจ านวน 
SKU ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีในการจดัเก็บท าการวางแผนผงัพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ใหม่ เพ่ือ
เปรียบเทียบและเลือกรูปแบบแผนผงัท่ีเหมาะสมและการจดัการบริหารใชพ้ื้นท่ีรงพกัสินคา้ตามปริมาณการจดัเกบ็สินคา้ จากการ
วิเคราะห์ได้ท าการเลือกแผนผงัแบบจ าลอง คือ แบบระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location 
System) เน่ืองจากสามารถใชพ้ื้นภายในโรงพกัสินคา้ไดเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถถูกจดัเก็บไวใ้นต าแหน่งใดก็ไดใ้น
คลงัสินคา้โดยรูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ทุกๆแบบโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และสินคา้
ท่ีจดัเกบ็นั้นมีความหลากหลายและไม่ตอ้งลงทุนซ้ือ pallet เพ่ิมประหยดัต่อการใชง้าน 
 
ตารางท่ี 4.1  การเปรียบเทียบพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ 
พ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ท่ีเกิดการ 
เปล่ียนแปลง 

พ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้แบบเดิม 
(Part Number) 

พ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้แบบใหม่ 
(Random Location System) 

พ้ืนท่ีทั้งหมดภายในคลงัสินคา้ 4,702 ตรม. 4,702 ตรม. 

พ้ืนท่ีสินคา้มีมูลค่า 360 ตรม. 360 ตรม. 

พ้ืนท่ีในการรับสินคา้ 800 เมตร 800 เมตร 

พ้ืนท่ีสิคา้อนัตราย 480 ตรม. 480 ตรม. 

พ้ืนท่ีรองรับพาเลทสินคา้ 1,886 ตรม. 1,926 ตรม. 

 
โรงพกัสินคา้เเบบเดิมท่ีใชคื้อท (Part Numbe ) เเละเเบบใหม่ท่ีเลือกใชคื้อ (แบบท่ี 5) (Random Location System) โดย

จะเห็นไดว้่าพ้ืนท่ีอย่างจ ากดันั้นมี 4,702 ตรม.เเละรองรับพาเลทสินคา้ได ้1,886 ตรม.เเละหลงัจากไดส้ร้างเเบบจ าลองพ้ืนท่ี
โรงพกัสินคา้ข้ึนมาใหม่โดยใชพ้ื้นท่ีเท่าเดิมคือ 4,702 ตรม.เเต่การจดัเกบ็สินคา้ท่ีเปล่ียนเป็นสามารถรองรับพาเลทสินคา้ได ้1,926 
ตรม.เเละยงัสามารถใชง้านพ้ืนท่ีอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

      จากวิเคราะห์เปรียบเทียบ แบบจ าลองการจดัเกบ็สินคา้เก่าและแบบจ าลองใหม่ท่ีเลือกท่ีดีท่ีสุด จะเป็นประโยชน์ในดา้น
การเพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บเดิมมีพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีจ ากดั จากเดิมใชก้ารจดัเกบ็สินคา้ แบบระบบการจดัเกบ็โดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ 
(Part Number System) และเปรียบเทียบกบัแบบจ าลอง (ใหม่) เป็นระบบการจดัเก็บสินคา้แบบไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั 
(Random Location System) ผลปรากฏว่า  จดัเก็บสินคา้แบบไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) มีความ
ยดืหยุน่ต่อพ้ืนท่ีจดัเกบ็ และใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุดตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ัง 



 

ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการกบัมาตรการป้องกนัที่ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 
 2.1 การวเิคราะห์เส้นทางเส่ียง 
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ภาพท่ี 4.2 แบบจ าลองเส้นทางการสญัจรในบริเวณพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ 
จากตาราง จะเห็นเส้นทางการเข้า- ออก บริเวณรอบๆโรงพกัสินค้า จากผลวิเคราะห์เพื่อหาจุดเส่ียงและหาแนว

มาตรการในการป้องกนัท่ีปลอดภยัให้เหมาะสมกบัสถานประกอบการ ไดแ้บ่งออกเป็น 5 จุดเส่ียงดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พืน้ท่ีโรงพกัสินคา้ 

 

 บริเวณลานตู้เปิด 

 
GATE 

เส้นทางของคนขับหวัลาก รถขนาด 
6 ล้อขึน้ไป 

เส้นทางของคนขับหวัลาก รถขนาด 
4 ล้อ 

 ประตูรับสินค้าด้านหลัง 

 ประตูรับสินค้าด้านหน้า 

1 
1 
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1 
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OFFICE CFS 
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จุดเส่ียงเส้นทางเขา้ - ออก บริเวณโรงพกัสินคา้  
เน่ืองจากสถานการ์ COVID -19 

นโยบายและมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19 บริเวณ โรงพกัสินคา้ 

1. จุดท่ี 1 เป็นสถานท่ีปฏิบติัการดา้นเอกสาร คอลเซ็น 
เตอร์และการจ่ายตัว๋รวมเป็นสถานท่ีท่ีบริการดา้นต่างไม่ 
วา่จะเป็น บริการสอบถามทั้งทางเรือ ทางรถไฟ และการ 
ขนส่งต่างๆ จึงเป็นสถานท่ีมีความเส่ียงสูงมากท่ีสุด 
 เน่ืองจากตอ้งเจอบุคลากรหลายแผนกท่ีตอ้งท างาน 
ประสานกนัอยา่งต่อเน่ือง และบุคคลภายนอกท่ีต่างคน 
ต่างท่ีมา โดยนบัจากวนัเรือเขา้เทียบมีบุคคลเขา้มาใช ้
บริการถึง 178-200 /วนั  
 

- จาการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพพบวา่ สถานท่ีเส่ียงใน 
จุดท่ี 1 นั้นมีความเส่ียงสูงท่ีสุด จึงมีนโยบายป้องคือ 
1. บุคคลท่ีเขา้รับบริการทั้งบุคคลการภายในและ 
บุคคลภายนอกตอ้งสวมหนา้การอนามยัทุกคร้ัง 
2. สแกนคิวอาร์โคด้ เพ่ือรับคิวเขา้บริการทุกคร้ัง เพ่ือ 
หลีกเล่ียงการยนืรอคิวท่ีแออดั อนัเป็นหน่ึงในการแพร่ 
ระบาดของไวรัส 
3. ยืน่เอกสารทุกคร้ังตอ้งลา้งมือทั้งก่อนและหลงัไดรั้บ 
เอกสาร 

2. จุดท่ี  2 เป็นบริเวณ GATE  ทางเขา้แรกของคนขบัรถ
หวัลากโดยเส่ียงเน่ืองจากตอ้งแลกตัว๋รถกบัเจา้หนา้ท่ี 
ตรวจประตู GATE  

- จากศึกษาพบวา่มาตรการท่ีเหมาะกบัจุดเส่ียงท่ี 2 คือ 
การใหเ้จา้หนา้ท่ี GATE และคนขบัรถหวัลากหรือคน 
รับสินคา้ ก่อนและหลงัการยืน่ในตัว๋รับสินคา้ทุกคร้ัง 
จะตอ้งลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลทุ์กคร้ัง 

3. จุดท่ี  3 เป็นบริเวณ ประตูรับสินคา้ดา้นหลงั มีความ 
เส่ียง ปานกลางเน่ืองจากจะตอ้งยื่นตัว๋ใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือ 
ท าการรับสินคา้ ความเส่ียงอาจจะมากกวา่จุดท่ี4 เพราะ 
ประตูรับสินคา้ดา้นหลงัจะตอ้งรอรับสินคา้นาน 
เน่ืองจากมีประมาณสินคา้มากและกวา่จะท าการเช็ค 
สินคา้ท่ีเจา้หนา้ท่ี และผูรั้บสินคา้ตรวจสอบสินคา้อยา่ 
งครบถว้นและถูกตอ้งอาจเพื่อการแออดัและประมาณ 
คนเขา้รับสินคา้เพ่ิมมากข้ึน 
 

1. คนขบัรถหวัลาก ยืน่เอกสารตามคิวโดยวางตัว๋รับ 
สินคา้ไวใ้นตะกร้าและเขา้ไปรอในรถตามคิวรับของทนั 
ท่ีเพื่อลดการกระจายตวัท่ีแออดัซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัใน 
การแพร่กระจายโรคไดเ้ร็ว 
2. เม่ือตอ้งท าการรับสินคา้นั้น อาจจะหลีกเล่ียงพบปะ 
เจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้หส้วมหนา้กากและเวน้ระยะห่างให ้
เหมาะสม 
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2.2 นโยบายศุลกากร 

 นโยบายความปลอดภยัของศุลกากร แบ่งเป็น 5 เร่ืองหลกัๆ คือ 1. ความปลอดภยัในการเขา้ออกสถานท่ีท่ี (Premise 
Security and Access Control) ผูส่้งของออกท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีระบบการป้องกนัมิให้ผูไ้ม่มีอ  านาจ หรือผูไ้ม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ไปในอาคารสถานท่ีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นดา้นในหรือดา้นนอก ตวัอาคารสถานท่ี ระบบจะตอ้งสามารถ
ตรวจสอบไดว้่า ผูท่ี้เขา้-ออกในแต่ละช่องทางนั้นคือใคร มีอ านาจหนา้ท่ี หรือไดรั้บอนุญาตหรือไม่ ทั้งน้ี หน่วยงานตอ้งมีแผนผงั
แสดงทางเขา้-ออก ทุกจุด และมีการควบคุมการผ่านเขา้-ออก ของจุดดงักล่าว รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนในการผ่าน 
เขา้ไปทางจุดดงักล่าว การรักษาความปลอดภยัควรค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยค านึงถึงประเภทและขนาด ของธุรกิจ รวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงขององคก์รและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 2. ความปลอดภยัในส่วนท่ีเก่ียวกบัพนกังาน (Personnel Security) ผูส่้ง
ของออกท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการคดัเลือก พนกังาน และตรวจสอบพนกังานท่ีท างาน
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ มีการให้การศึกษาและอบรม กบัพนกังานในเร่ืองนโยบายรักษาความปลอดภยัขององคก์ร เช่นการตรวจสอบ
ขอ้มูลพนกังานก่อนการจา้งงาน จะตอ้งมีมาตรการในการตรวจสอบขอ้มูลในใบสมคัรของผูม้าสมคัรงาน อาทิ ประวติัการจา้ง 
งานยอ้นหลงั ขอ้มูลอา้งอิง และภูมิหลงัการศึกษา ก่อนการรับบุคลเขา้ท างาน เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคล เหล่านั้นไม่เคยมีประวติัการ
กระท าผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อการร้าย การให้การศึกษาและการฝึกอบรม จะตอ้งจดัให้มีการศึกษา และฝึกอบรม
พนกังานในเร่ืองการรักษาความปลอดภยั เช่น นโยบายการรักษาความปลอดภยัขององคก์ร การสังเกตส่ิงผิดปกติท่ีจะมีผลต่อ
การรักษาความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัสินคา้  การป้องกนัมีให้ผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้-ออกในหน่วยงานสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลได ้การสังเกต สินคา้ บุคคล และพฤติกรรม ท่ีน่าสงสัย และกรายงานให้หน่วยงานทราบ 3. ความปลอดภยัในส่วนของ
พนัธมิตรธุรกิจ การคดัเลือกพนัธมิตรธุรกิจ เช่นศูนยก์ารขอ้ทูทางธุรกิจ ธนาคาร 4. ความปลอดภยัในเร่ืองของสินคา้เช่นการด า
เนิดการดา้นเอกสารและการตรวจสอบ การตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์ 5. ความปลอดภยัส าหรับยานพาหนะขนส่งสินคา้ ผูส่้ง

จุดเส่ียงเส้นทางเขา้ - ออก บริเวณโรงพกัสินคา้  
เน่ืองจากสถานการ์ COVID -19 

นโยบายและมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19 บริเวณ โรงพกัสินคา้ 

4. จุดท่ี 4 เป็นบริเวณ ประตูรับสินคา้ดา้นหนา้ จุดท่ี 4 
 เป็นจุดเส่ียงท่ีไม่ไดรั้บการยืน่ตัว๋รถผา่นประตูGATE 
  สามารถเขา้รับสินคา้จุดท่ี 4 ไดเ้ลยเน่ืองประมาณสินคา้ 
ไม่มากและมีพาเลทนอ้ย เหมาะกบัรถ 4 ลอ้เท่านั้น เป็น 
จุดเส่ียงท่ีตอ้งยืน่ตัว๋สินคา้ใหท้างเจา้หนา้ท่ีพนกังานและ 
อาจแออดัหากมาจ านวนผูเ้ขา้รับสินคา้มากเส่ียงต่อการ 
แพร่ระบาดไวรัสภายในสถานประกอบการได ้

1. คนขบัรถหวัลาก ยืน่เอกสารตามคิวโดยวางตัว๋รับ 
สินคา้ไวใ้นตะกร้าและเขา้ไปรอในรถตามคิวรับของทนั 
ท่ีเพื่อลดการกระจายตวัท่ีแออดัซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัใน 
การแพร่กระจายโรคไดเ้ร็ว 
2. เม่ือตอ้งท าการรับสินคา้นั้น อาจจะหลีกเล่ียงพบปะ 
เจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้หส้วมหนา้กากและเวน้ระยะห่างให ้
เหมาะสม 

5.จุดท่ี 5 เป็นบริเวณประตูทางออก  เป็นจุดเส่ียงสุดทา้ย
ท่ีคนขบัรถหวัลากหรือบุคคลท่ีเขา้มารับสินคา้จะตอ้งยื่น
ใบขาออก ใหก้บัเจา้พนกังงาน 
 

- จากศึกษาพบวา่มาตรการท่ีเหมาะกบัจุดเส่ียงท่ี 5 คือ 
การให้เจา้หนา้ท่ีประตูทางออก และคนขบัรถหวัลาก 
หรือคนรับสินคา้ ก่อนและหลงัการยืน่ในตัว๋รับสินคา้ 
ทุกคร้ังจะตอ้งลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลทุ์กคร้ัง 



 

ของออกท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีมาตรการในการตรวจสอบยานพาหนะขนส่ง สินคา้อย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีอาจใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการซุกช่อนส่ิงผดิกฎหมาย เช่น บริเวณท่ีเกบ็ของ 

2.3 นโยบายภาคภาครัฐ/เอกชน 
 นโยบายภาคภาครัฐ/เอกชน มีมาตรการนโยบายภาครัฐและเอกชนในการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-

19 เพ่ือเป็นการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มาตรการท่ี ส าคญัคือ การป้องกนัตนเองมิ
ให้สัมผสักบัโรคโดยการหลีกเล่ียงการอยู่ในสถานท่ีแออดั หรือมลภาวะและไม่อยู่ ใกลชิ้ดผูป่้วยไอหรือจาม รวมถึงการสวม
หน้ากากอนามยั และการลา้งมือ ดงันั้นเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทุก คนสามารถเขา้ถึงหน้ากากอนามยั และการลา้งมือเพ่ือ
ป้องกนัโรค ไม่เฉพาะโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น  
-นรวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ีจะเกิดในอนาคต 

2.4 นโยบายศุลกากร 
 นโยบายความปลอดภยัของศุลกากร แบ่งเป็น 5 เร่ืองหลกัๆ คือ 1. ความปลอดภยัในการเขา้ออกสถานท่ีท่ี (Premise 

Security and Access Control) ผูส่้งของออกท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีระบบการป้องกนัมิให้ผูไ้ม่มีอ  านาจ หรือผูไ้ม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ไปในอาคารสถานท่ีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นดา้นในหรือดา้นนอก ตวัอาคารสถานท่ี ระบบจะตอ้งสามารถ
ตรวจสอบไดว้่า ผูท่ี้เขา้-ออกในแต่ละช่องทางนั้นคือใคร มีอ านาจหนา้ท่ี หรือไดรั้บอนุญาตหรือไม่ ทั้งน้ี หน่วยงานตอ้งมีแผนผงั
แสดงทางเขา้-ออก ทุกจุด และมีการควบคุมการผ่านเขา้-ออก ของจุดดงักล่าว รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนในการผ่าน 
เขา้ไปทางจุดดงักล่าว การรักษาความปลอดภยัควรค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยค านึงถึงประเภทและขนาด ของธุรกิจ รวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงขององคก์รและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 2. ความปลอดภยัในส่วนท่ีเก่ียวกบัพนกังาน (Personnel Security) ผูส่้ง
ของออกท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการคดัเลือก พนกังาน และตรวจสอบพนกังานท่ีท างาน
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ มีการให้การศึกษาและอบรม กบัพนกังานในเร่ืองนโยบายรักษาความปลอดภยัขององคก์ร เช่นการตรวจสอบ
ขอ้มูลพนกังานก่อนการจา้งงาน จะตอ้งมีมาตรการในการตรวจสอบขอ้มูลในใบสมคัรของผูม้าสมคัรงาน อาทิ ประวติัการจา้ง 
งานยอ้นหลงั ขอ้มูลอา้งอิง และภูมิหลงัการศึกษา ก่อนการรับบุคลเขา้ท างาน เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคล เหล่านั้นไม่เคยมีประวติัการ
กระท าผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อการร้าย การให้การศึกษาและการฝึกอบรม จะตอ้งจดัให้มีการศึกษา และฝึกอบรม
พนกังานในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย เช่น นโยบายการรักษาความปลอดภยัขององคก์ร การสังเกตส่ิงผิดปกติท่ีจะมีผลต่อ
การรักษาความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัสินคา้  การป้องกนัมีให้ผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้-ออกในหน่วยงานสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลได ้การสังเกต สินคา้ บุคคล และพฤติกรรม ท่ีน่าสงสัย และกรายงานให้หน่วยงานทราบ 3.ความปลอดภยัในส่วนของ
พนัธมิตรธุรกิจ การคดัเลือกพนัธมิตรธุรกิจ เช่นศูนยก์ารขอ้ทูทางธุรกิจ ธนาคาร 4. ความปลอดภยัในเร่ืองของสินคา้เช่นการด า
เนิดการดา้นเอกสารและการตรวจสอบ การตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์ 5. ความปลอดภยัส าหรับยานพาหนะขนส่งสินคา้ ผูส่้ง
ของออกท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีมาตรการในการตรวจสอบยานพาหนะขนส่ง สินคา้อย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีอาจใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการซุกช่อนส่ิงผดิกฎหมาย เช่น บริเวณท่ีเกบ็ของ 

 

5. อภิปรายผลและสรุปผลการวจัิย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1. พบว่า ผลกระทบของการระบาดไวรัส COVID-19 ต่อการ

จดัการของพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ ท าให้ทราบถึงสาเหตุหลกัของความตอ้งการสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเเละลดลง การส ารองสินคา้เน่ืองจาก



 

สถานการณ์การเเพร่ระบาดไวรัส จนน าไปถึงหาเเนวทางเเละมาตรการป้องกนัท่ีปลอดภยัเพ่ือการท างานให้กบับุคลากรเเละเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหก้บัโรงสินคา้เพ่ือรองรับสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเเละลดลงไดอ้ยา่งเหมาะสม                                

สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของจงรักษ ์ประมาณพล (2549) เร่ือง การจดัเก็บสินคา้คงคลงัของบริษทัผูผ้ลิตลูกถา้ไฟฟ้า 
จากการศึกษาพบว่าท าให้บริษทัไดท้ราบถึงผลเสียของการเก็บสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นได ้อยา่งชดัเจนโดยดูไดจ้าก ตน้ทุนในการเก็บ
สินคา้คงคลงัของสินคา้ท่ีไม่มียอดขาย จึงสามารถ น าไปใชใ้นการด าเนินงานในดา้นการจดัเก็บสินคา้คงคลงัของบริษทัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของพีรญา ช่ืนวงศ์ (2560) เร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน:กรณีศึกษา
ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการใหบ้ริการและดา้นการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2. พบว่าการพฒันาประสิทธิภาพการท างานของโรงพกัสินคา้ตั้ง
เเต่ การบริหารพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั  การหาปัญหาและเเนวทางเเกไ้ขจนน ามาสู่เเนวทางการสร้างเเบบจ าลองพ้ืนท่ี
โรงพกัสินคา้เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการบริหารพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเเละใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เเละอ านวยความสะดวกในการใหเ้เก่พนกังานไดด้ าเนิดการท างานได ้สะดวก รวดเร็วเเละทนัสมยั 

สอดคลอ้งรายงานวิจยัของ วรธน แสงศกัดา (2554) ไดท้  าการศึกษาการจดัสรรพ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ภายใน คลงัสินคา้
โดยใช้แบบจ าลอง สถานการณ์กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องแห่งหน่ึงจากการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ใช้
โปรแกรมArena Simulation ในการจดัสรรพ้ืนท่ี ในการจดัวางสินคา้ และประยกุตใ์ชร้ะบบ ABCเพ่ือจดักลุ่มสินคา้ตามความถ่ี
ในการใชเ้พื่อลดการหยบิสินคา้ได ้

สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของ ปวีณรัตน์ เพียรไธสง (2553) ไดท้  าการศึกษาการบริหารคลงัสินคา้และการตรวจนับ 
สินคา้คงคลงั กรณีศึกษา บริษทัไฮยค์วอลิด้ีการเมนัท์จ ากดั จากการศึกษาพบว่า ผลการจากปรับปรงุ คลงัสินคา้ มีอตัราการใช้
พ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ลดลงคิดเป็นร้อยละ20และลดระยะเวลาในการหยบิจ่าย วตัถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 34 

การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3. พบว่า การน าเสนอเเนวทางในการหามาตรการในสถานการณ์
การเเพร่ระระบาดของไวรัส COVID-19 ในพ้ืนท่ีโรงพกัสินคา้ เเบ่งมาตรการป้องกันไดเ้ป็น 3 แนวทางคือ 1.มาตรการการ
ป้องกนัของบริษทั จากการศึกษามาตรการท่ีใชมี้ ความสะอาด 5ส  การจดัเกบ็ขอ้มูลเขา้-ออกสถานท่ีของบุคคลภายนอก เพื่อการ
ป้องกนัตวัเองเเละการเฝ้าระวงัโรค จดัการสุขลกัษณะของอาคารสถานท่ี การบริหารจดัการเเละประสานงานเพื่อให้ความรู้ใน
เร่ืองมาตรป้องกนัการระบาดของไวรัส 2. มาตรการป้องกนัของศุลกากร จากการศึกษามาตรการศุลกากรท่ีใชคื้อ ความปลอดภยั
ในการเขา้ออกสถานท่ี บนัทึกการเขา้ออกในเเต่ละช่องทางเพ่ือความปลอดภยัทั้งคนเเลสินคา้ มาตรการความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพนักงาน มาตรการความปลอดภยัในเร่ืองของสินคา้เเละยานพาหนะขนส่งสินคา้ 3. มาตรการเอกชนและรัฐบาล มีการ
เสริมสร้างเเละการเพ่ิมกลไกใหก้บัการพฒันาโลจิสติกส์อยา่งต่อเน่ือง 

สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของรองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร โอภาสานนท์ (2563) ผลกระทบในการจดัการโรงพกั
สินคา้ในสถานการณ์ COVID- 19 การจดัการโลจิสติกส์ ในช่วงวิกฤตโรคระบาด Logistics management in pandemic crisis " 
จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการชอ้ปป้ิงท่ีเปล่ียนแปลงกลบัสร้างความทา้ทายอยา่งมาก ให้กรรมการบริหารสินคา้คงคลงั ซ่ึง
ร้านคา้ตอ้งปรับเปล่ียนช่วง เวลาและปริมาณการเติมเตม็สินคา้ในแต่ละรอบใหมี้ความสอดคลอ้งกบั พฤติกรรมใหม่ของผูบ้ริโภค
ไปดว้ยเพ่ือใหมี้ปริมาณสินคา้บนชั้นวางเพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ตลอดเวลา 

 



 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้เสนอแนะดา้นการแกไ้ขปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงพกัสินคา้ 

1. คา้นบุคลากร มีการปรับปรุงมาตรฐานการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผล ให้ผูรั้บบริการ ไดรั้บคุณภาพการ
บริการท่ีดี ทั้งในดา้นความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และความรวดเร็วในการบริการ 

 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมให้ทนัสมยักับยุคในปัจจุบนั เพ่ือช่วยให้การ 
ตรวจสอบสินคา้น าเขา้ เกิดความสะควก รวดเร็ว โปร่งใส และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้เขา้โรงพกัสินคา้ไดต้าม
มาตรฐานท่ีเกินไว ้ 

3. ด้านกระบวนการ จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างบุคคลากรภายในและ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และผูน้ าของเขา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือประชาสัมพนัธ์แจ้งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และเพ่ือศึกษาหาแนวทางการท างาน 
ร่วมกนัแบบบูรณาการ อนัจะส่งผลให้การใหบ้ริการดา้นน าเขา้สินคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการบริหาร จดัการองคก์ร
ให้เกิดเป็น "องคก์รแห่งการเรียนรู้" ซ่ึงเป็นการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและ กนัระหว่างบุคลากรควบคู่ไป
กบัการรับความรู้จากภายนอก เพ่ือหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) น าไปสู่การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ี
เขม้แข็ง (Core competence) ขององค์กร เพ่ือเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ องค์กรพฒันาอย่างต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลง
การคา้โลก 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ขอ้จ ากดัในดา้นการเก็บขอ้มูล เน่ืองดว้ยขอ้มูลในบางส่วนทางฝ่ายคลงัสินคา้ไม่ได ้รับผิดชอบโดยตรงตอ้งอาศยั

ขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืนในการสนบัสนุนงานวิจยั ท าให้การเก็บและรวบรวมขอ้มูลเป็นไปไดย้าก ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป
การท าวิจยัควรท าการประสานงาน ติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท าการวิจยั เพ่ือใหง่้ายและรวดเร็วในการเกบ็ขอ้มูล 
และขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

 2. ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา เน่ืองจากการท าวิจยัใชร้ะยะเวลาอนัสั้นท าให้แนวทางการ ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาไม่ไดน้ าไป
ปฏิบติัในช่วงวิกฤต หรือช่วงท่ีปริมาณการจดัเกบ็สินคา้เป็น ปัจจุบนัมากท่ีสุด จึงส่งผลใหแ้นวทางการปรับปรุงท่ีน าเสนอไปอาจ
ไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปการท าวิจยัควรมีแผนส ารองหรือแผนฉุกเฉินในกรณีท่ีปริมาณการ 
จดัเกบ็สินคา้ภายในคลงัสินคา้เกินกวา่ท่ีไดท้  าการวิเคราะห์    

 

 6. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีเน่ืองจากการไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ภาพรรณ อนนัตพ์ล

ศกัด์ิ ท่ีปรึกษางานวิจยัท่ีกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่งผูวิ้จยั
ตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณพ่ี ๆ ในบริษทั ทีไอพีเอส จ ากดั รวมทั้งพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ทุกคน ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆ อย่างตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในร้ัวของมหาวิทยาบูรพาให้กบัขา้พเจา้ในการจดั ท าการศึกษาคนัควา้อิสระฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 



 

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าอาจารยท่ี์ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชา จนท าให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณเเด่บิดา มารดา
และผูมี้พระคุณทุกท่านส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น ผูวิ้จยัขอน้อมรับผิดเพียงผูเ้ดียวและยินดีท่ีจะรับฟัง
ค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัต่อไป 
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