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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการท างานภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ และเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายในพ้ืน ท่ีจัดเตรียมสินค้าของคลังสินค้าสีน ้ าและสีน ้ ามันของ                            
บริษัท โจตันไทย จ ากัด การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยน าแผนภาพสปาเก็ตต้ีเป็นเคร่ืองมือใน                 
การทดลองเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเดินงานภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ โดยเก็บขอ้มูลการด าเนินงานก่อนและ
หลงัการปรับปรุงเพื่อวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้หลงัการปรับปรุง 
 จากผลการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจัดเตรียมสินค้าโดยใช้แผนภาพสปาเก็ตต้ี                  
พบว่า จากการวดัประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจัดเตรียมสินค้า โดยเปรียบเทียบรอบเวลาของกระบวนการท างาน
ปัจจุบนัก่อนการปรับปรุง และหลงัการปรับปรุง โดยผลท่ีไดจ้ากการน าแนวคิดลีนมาประยกุต์ใช ้โดยใชก้ารก าจดั
ส่ิงสูญเปล่า 7 ประการมาใช ้สามารถลดขั้นตอนการหาพ้ืนท่ีวางสินค้าของพนักงานหยิบสินคา้ได ้และเม่ือลด
ความวุ่นวายของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้โดยท าการจดักลุ่มสินคา้แบ่งตามบริษทัผูใ้ห้บริการขนส่ง สามารถลดการ
ท างานของทั้งพนกังานหยิบสินคา้และ ผูใ้ห้บริการขนส่งได ้โดยพนักงานหยิบสินคา้ใชเ้วลาลดลงจาก 38 วินาที 
ลดลงเหลือ 26 วินาที และใช้ระยะทางลดลงจาก 36 เมตร ลดลงเหลือ 27 เมตร ผูใ้ห้บริการขนส่งใช้เวลาลดลง              
จาก 184 วินาที ลดลงเหลือ 137 วินาที และใช้ระยะทางลดลงจาก 84 เมตร ลดลงเหลือ 49 เมตร รวมไปถึง                   
ยงัเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัสินคา้เฉล่ียจากเดิม 105 พาเลท ต่อวนั เป็น 106 พาเลทต่อวนั 
 
1. บทน า (INTRODUCTION) 
 พ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ถือเป็นปัญหาคอขวดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง ซ่ึงเกิดจากกระบวนการท างาน
ภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ท่ีล่าช้า เน่ืองจากมีการท างานจากหลายฝ่าย ท าให้เกิดความแออดัและวุ่นวายภายใน
พ้ืนท่ีสูง โดยในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ยงัมีการจดัการการท างานท่ีไม่เหมาะสมเน่ืองจากมีคนจากหลายบริษทัมา
ท างานร่วมกนั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเพ่ิมการจดัการหรือวิธีแกปั้ญหาขึ้น เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความล่าชา้ 
เช่น สินคา้จดัส่งล่าชา้ สินคา้ถูกเล่ือนการจดัส่ง เป็นตน้  
 จากท่ีมาและความส าคัญข้างต้นผูจ้ ัดท าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้ นภายในพ้ืนท่ีจัดเตรียมสินค้า                         
ว่าควรจะมีการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการท างานภายในพ้ืนท่ีจัดเตรียมสินค้า โดยลดเวลาของขั้นตอน                     
ท่ีไม่จ าเป็นและไม่สร้างมูลค่า รวมไปถึงการจดักลุ่มพ้ืนท่ีการวางสินค้าของ ผูใ้ห้บริการขนส่งในรูปแบบใหม่    
โดยการแบ่งแยกพ้ืนท่ีให้ชัดเจน ซ่ึงในอดีตไม่มีการแบ่งแยกพ้ืนท่ีการวางสินค้า ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้ น                           
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองของการใชเ้วลาท่ีมากในการวางสินคา้ของพนกังานหยิบสินคา้ ปัญหาการหาสินคา้ไม่เจอ 
และปัญหาสินค้าอยู่คนละพ้ืนท่ี ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดน้ีเป็นปัญหาคอขวดท่ีท าให้การขนส่งเกิดความล่าช้า                             



 

 

ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาขา้งตน้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและเพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 2.1 ทฤษฎีการวางแผนจัดผังพื้นที่ในคลังสินค้า (Inventory Plan) 
  การวางแผนจดัผงัพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้สามารถด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนด
ผงัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ การก าหนดสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นส่วนประกอบภายในคลงัสินคา้ การก าหนดทิศทางการ
เก็บรักษาสินค้า การก าหนดต าแหน่งของสินค้า และการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานในคลังสินค้า                    
เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
 2.2 ระบบลีน (7 waste of lean) 
 ระบบลีน (LEAN) เป็นระบบที่เหมาะส าหรับการประกอบการโรงงาน ช่วยลดความสูญเสียเปล่ียนความ
สูญเปล่าให้มี เกิดคุณค่า น ามาซ่ึงการบริหารจัดการท่ีประสบความส าเร็จ เก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรง                           
ท าให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ขึ้น  
 2.3 แผนภาพสปาเก๊ตตี ้(Spaghetti Diagram) 
 แผนภาพสปาเก๊ตต้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) 
ในการขนส่ง และเวลารอ และยงัแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการท างาน เวลารอคอย และระยะทาง  
 2.4 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
 แผนผงักา้งปลา คือ แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) 
กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause)  
 2.5 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยการถามซ ้า (Why-Why analysis) 
 Why-Why analysis หรือท่ีเรียกกนัอีกช่ือ Five why analysis เป็นเทคนิคท่ีไม่ยุ่งยากซับซอ้น สามารถน า
ใช้ในการหารากเหงา้ของปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วด้วยการสาวลึกลงไปท่ีสาเหตุของสาเหตุ เป้าหมายหลักของ     
Why-Why analysis คือ การถามเพื่อหาปัญหาไปเร่ือย ๆ เพื่อหาตน้เหตุของปัญหาไปจนกว่าจะถึงรากของปัญหา 
ซ่ึงค าถามท่ีเกิดขึ้นอาจจะนอ้ยกว่าหรือมากกว่า 5 ค าถามก็ได ้และในแต่ละค าถามอาจจะมีมากกว่า 1 ค าตอบก็ได ้
 2.6 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) 
 แผนผงัตน้ไมซ่ึ้งเป็นท่ีรู้จกัในช่ือแผนผงัระบบ (Systematic Diagrams) หรือ Dendrograms เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับเรียบเรียงความคิด (ท่ีอยูใ่นรูปของบตัรความคิด)  วิธีน้ีเร่ิมจากการตั้งวตัถุประสงค ์และด าเนินการพฒันา
กลยทุธ์สืบต่อมาเร่ือย ๆ เพื่อการบรรลุผลส าเร็จ โดยน ามาจดัเรียงให้มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยตน้ไม ้
 2.7 แผนผังแสดงขั้นตอนการท างาน (Process Mapping) 
 Process Mapping หรือการเขียนผงัแสดงขั้นตอนการท างาน ซ่ึงจะท าให้เราทราบถึงปัจจยัเข้า (Input) 
และกระบวนการก่อนหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และผลลพัธ์ (Output) รวมถึงผูรั้บผิดชอบกระบวนการ 
 
 
 



 

 

 2.8 กลยุทธ์การจัดเกบ็สินค้า (Storage Strategy) 
 การจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
  2.8.2. ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มี
การบนัทึกต าแหน่งการจดัเก็บเขา้ไวใ้นระบบ และสินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไวต้  าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้  
  2.8.3 ระบบจดัเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System) เป็นแนวความคิดใน
การจดัเก็บสินค้ารูปแบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีต าแหน่ง
จดัเก็บท่ีก าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้  
  2.8.3 ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) เป็นรูปแบบการ
จดัเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกลเ้คียงกับการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed 
Location) โดยขอ้แตกต่างนั้นจะอยูท่ี่การเก็บแบบใชร้หสัสินคา้ นั้นจะมีล าดบัการจดัเก็บเรียงกนั 
  2.8.4 ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบการ
จดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้หรือประเภทสินคา้ (Product type)  
  2.8.5 ระบบการจัดเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) เป็นการ
จดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั ท าให้สินคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไวใ้นต าแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้  
  2.8.6 ระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีผสมผสาน
หลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเง่ือนไขหรือ
ขอ้จ ากดัของสินคา้ชนิดนั้นๆ  
 
3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ท าการศึกษากระบวนการท างานและพบปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงไดท้  าการวิเคราะห์แผนผงักา้งปลา Why-why 
analysis รวมไปถึงแผนผงัตน้ไม ้และผูจ้ดัท าไดเ้ลือกวิธีการปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ คือ เปล่ียนวิธีการจดัวาง
สินค้าจากเดิมคือระบบ Informal System มาเป็นระบบ Fixed location system และจัดกลุ่มการวางสินค้า                   
โดยจ าแนกตามบริษทัผูใ้ห้บริการขนส่ง แลว้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง                 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการท างานภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ 
 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
         พ้ืนท่ีจัดเตรียมสินค้าก่อนการปรับปรุง มีการจัดวางสินค้าโดยใช้ระบบ Informal System ดังรูปท่ี 1     
แต่เม่ือเปล่ียนการจดัวางสินคา้เป็นระบบ Fixed location system ดงัรูปที่ 2 ไดข้อ้มูลการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 4.1 รอบระยะเวลาการท างานของพนักงานหยิบสินค้า (Cycle time) ก่อนและหลังการปรับปรุง มี
ค่าเฉล่ียของรอบระยะเวลาการท างานของพนกังานหยิบสินคา้ลดลงถึงร้อยละ 31 หรือประมาณ 12 วินาทีต่อรอบ
ระยะเวลาการท างาน  
         4.2 รอบระยะทางการท างานของพนกังานหยิบสินคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง มีค่าเฉล่ียของรอบระยะ
ทางการท างานของพนกังานหยิบสินคา้ลดลงถึงร้อยละ 25 หรือประมาณ 9 เมตรต่อรอบระยะทางการท างาน 



 

 

       4.3 รอบระยะเวลาการท างานของพนกังานขบัรถและผูช่้วยพนักงานขบัรถ (Cycle time) ก่อนและหลงั
การปรับปรุง มีค่าเฉล่ียของรอบระยะเวลาการท างานของพนกังานขบัรถและผูช่้วยพนกังานขบัรถลดลงถึงร้อยละ 
25 หรือประมาณ 47 วินาทีต่อรอบระยะเวลาการท างาน 
 4.4 รอบระยะทางการท างานของพนักงานขบัรถและผูช่้วยพนกังานขบัรถ (Cycle time) ก่อนและหลงั
การปรับปรุง มีค่าเฉล่ียของรอบระยะทางการท างานของพนกังานขบัรถและผูช่้วยพนกังานขบัรถลดลงถึงร้อยละ 
41 หรือประมาณ 35 เมตรต่อรอบระยะทางการท างาน 
       4.5 จ านวนสินคา้ท่ีพนักงานหยิบสินคา้จดัได้ มีค่าเฉล่ียของจ านวนพาเลทท่ีพนักงานหยิบสินคา้จดัได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 หรือ 1 พาเลทต่อวนั 

 
รูปท่ี 1 แผนผงัพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ก่อนการปรับปรุง 

 
รูปท่ี 2 แผนผงัพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้หลงัการปรับปรุง 



 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

รายการ หน่วย ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ 

1. รอบระยะเวลาการท างานของพนักงาน
หยิบสินค้า (Cycle time) 

วินาที 38   26  ร้อยละ  31 

2. รอบระยะทางการท างานของพนักงาน 
หยิบสินค้า 

เมตร 36  27  ร้อยละ 25 

3. รอบระยะเวลาการท างานของพนักงาน         
ขับรถและผู้ช่วยพนักงานขบัรถ (Cycle time) 

วินาที 184  137  ร้อยละ 25 

4. รอบระยะทางการท างานของพนักงาน          
ขับรถและผู้ช่วยพนักงานขบัรถ 

เมตร 84  49  ร้อยละ 41 

5. จ านวนสินค้าท่ีพนักงานหยิบสินค้าจัดได้ พาเลท 105  106  ร้อยละ 0.9 

ตารางท่ี 1 สรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง 

 จากการวดัประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ โดยเปรียบเทียบรอบเวลาของกระบวนการท างาน
ปัจจุบนัก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง โดยผลท่ีไดจ้ากการน าแนวคิดลีนมาประยุกตใ์ช ้โดยใชก้ารก าจดั
ส่ิงสูญเปล่า 7 ประการมาใช้ สามารถลดขั้นตอนการหาพ้ืนท่ีวางสินคา้ของพนักงานหยิบสินค้าได ้และเม่ือลด
ความวุ่นวายของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้โดยท าการจดักลุ่มสินคา้แบ่งตามบริษทัผูใ้ห้บริการขนส่ง สามารถลดการ
ท างานของทั้งพนักงานหยิบสินคา้พนักงานขบัรถและผูช่้วยพนักงานขบัรถได ้โดยพนักงานหยิบสินคา้ใช้เวลา
ลดลงจาก 38 วินาที เหลือ 26 วินาที และใชร้ะยะทางลดลงจาก 36 เมตร เหลือ 27 เมตร พนกังานขบัรถและผูช่้วย
พนกังานขบัรถใชเ้วลาลดลงจาก 184 วินาที เหลือ 137 วินาที และใชร้ะยะทางลดลงจาก 84 เมตร เหลือ 49 เมตร 
รวมไปถึงยงัเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัสินคา้เฉล่ียจากเดิม 105 พาเลท ต่อวนั เป็น 106 พาเลทต่อวนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้คือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ได ้
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานนิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารยพ์ีรพล  สิทธิ
วิจารณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง
ต่องานวิจยั ส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 นอกจากน้ี ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวิทยาลยับูรพาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงผูวิ้จยั
ไดน้ ามาใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี นอกจากน้ียงัไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั โจตนัไทย จ ากดั ท่ีให้ความร่วมมือ
รวมถึงคอยแนะน าเป็นอยา่งดี ท าให้งานนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไปดว้ยดี 



 

 

 ขอกราบขอบคุณพระบิดามารดา รวมถึงบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ท่ีคอยช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการศึกษา
มาโดยตลอด หากคุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากการศึกษางานนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบความดีให้แก่ผูท่ี้มี           
อุปการคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาน้ี 
 สุดท้ายน้ีหวงัว่ารายงานฝึกสหกิจศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็น้อย หากรายงานน้ี
ผิดพลาดประการใด ทางผูจ้ดัท าตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ีดว้ย 
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