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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างานของสายพานล าเลียงภายในคลงัสินคา้ เพ่ือวิเคราะห์ถึง

เวลาการท างานในแต่ละส่วนทั้งก่อนใช้และหลงัใช้สายพานล าเลียงมาเปรียบเทียบกนั ว่าขั้นตอนการท างานใดเร็วขึ้นบา้ง แลว้

น าผลลพัธ์จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ถึงเวลาการท างานในแต่ละส่วนโดยจบัเวลาเพื่อหาค่าเฉล่ีย มากสุด น้อยสุด 

จากนั้นจึงเสนอแนวทางในกาพฒันากระบวนการท างานของสายพานล าเลียงโดยใชเ้คร่ืองมือ  ECRS มาปรับใช้กับ

กระบวนการท างานของสายพานล าเลียงเพื่อลดการเกิดความสูญเปล่าในดา้นเวลาและขั้นตอนการท างาน จากการศึกษาพบว่า 

กระบวนการท างานทั้งขาเขา้จากโรงงานมิชลินพระประแดง (Inbound STP) และขาออกส่งไปโรงงาน (Outbound OE) แบบท่ีใช้

สายพานล าเลียงมีระยะเวลาในการด าเนินงานเร็วกว่าแบบเก่า โดยขาเขา้จากโรงงานมิชลินพระประแดง (Inbound STP) แบบที่

ใชส้ายพานล าเลียงมีระยะเวลาเฉล่ียอยูท่ี่ 156.9 นาที ซ่ึงใชเ้วลาในการด าเนินงานน้อยกว่าแบบเก่าท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียอยู่ท่ี 226.6 

นาที ส่งผลให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 30.76% และขาออกส่งไปโรงงาน (Outbound OE)แบบที่ใชส้ายพานล าเลียงมีระยะเวลาเฉล่ียอยู่

ท่ี 156.4นาที ซ่ึงใชเ้วลาในการด าเนินงานนอ้ยกว่าแบบเก่าท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียอยูท่ี่ 165.6 นาที ส่งผลให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 5.56 % 

 

บทน า 

 บริษทั ซีว่า โลจิสติกส์ ประเทศไทย (TSW) เป็นคลงัสินคา้ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการท่ีไดท้  าสัญญากบัมิชลิน 

เป็นคลงัเก็บยางของมิชลินขอบเขตการท างานในคลงัสินคา้ของ ชีว่า (TSW)นั้น มีตั้งแต่กระบวนการขาเขา้ จนกระทัง่ ขาออก 

ไดแ้ก่ Inbound STP (ขาเขา้จากโรงงานมิชลินพระประแดง) , Outbound OE (ส่งยางไปเขา้โรงงาน) โดยการใชส้ายพานล าเลียง

ในการขนถ่าย ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาแต่ละกระบวนการของการท างานภายในคลงัสินคา้โดยประยุกต์ใช้แผนภูมิกระบวนการ

ท างาน (Operation Process Charts) น าเสนอในรูปแบบ Flow Chart มาศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่เร่ิมจนจบ เพ่ือศึกษาและ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้สายพานล าเลียงในการโหลดสินคา้แทนการใช้คน ผูวิ้จยัพบว่า ในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการยงัไม่มีการจบัเวลาการท างานของสายพานล าเลียง จึงได้น าเทคนิคในการศึกษาความเคล่ือนไหว

(Motion and Time study) มาใช้ ศึกษากระบวนการท างานในปัจจุบนัเพื่อทราบถึงเวลากระบวนการท างาน โดยใช้เคร่ืองมือ 

ECRS (เป็นส่วนหน่ึงในทฤษฎี Lean) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เวลาการท างานและเปรียบเทียบการท างานก่อนใช้และหลงัใช้

สายพานล าเลียงเพื่อค านวณหาผลลัพธ์ออกมาเป็นผลิตภาพ(Productivity) ท่ีเพ่ิมขึ้น จากนั้นเสนอแนวทางในการพฒันา

กระบวนการท างานของสายพานล าเลียงภายในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 



ทบทวนวรรณกรรม 

ผนัสุ (2547) ไดท้  างานวิจบัเร่ืองการศึกษาเวลามาตรฐานการท างาน และการก าหนดอตัราก าลงัในงานบริการจ่ายยา

ผูป่้วยนอก ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพ่ือใชข้อ้มูลเวลามาตรฐานน้ีในการก าหนดอตัราก าลงัของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยใชวิ้ธีการจบัเวลาโดยตรง แบ่งเป็น 2 งานหลกัคือ งานการจ่ายยาและงานแบ่งบรรจุยาย่อย พบว่า 

ผลรวมของเวลามาตรฐานในการจ่ายยา 1 ใบส่ังยาท่ีมี 3-4 รายการยา ไดเ้วลามาตรฐาน 227.86 วินาที หรือ 3.80นาที ใชเ้วลาใน

การท างานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 1 ส่วนงานการแบ่งบรรจุยาย่อย พบว่า งานในขั้นตอนปิดเคร่ืองแบ่งบรรจุมีค่าเวลา

มาตรฐานในการท างานมากท่ีสุดคือ 801.82 วินาที หรือ 13.36 นาที ผลท่ีไดจ้ากการหาเวลามาตรฐานการท างานน้ี สามารถเป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นหน่ึงส าหรับผูบ้ริหารหน่วยงานเพ่ือใชใ้นการจดัสรรอตัราก าลงัให้เหมาะสมกบัภาระงาน  

พีรยทุธ และ ไพรฑูรย ์(2553) ไดท้  าการศึกษาการหาเวลาการท างานของคนงานในการท าชั้นวางทีว่ิ รุ่นพ120 ใชวิ้ธีการ

หาเวลาทั้งหมด 3 วิธี ไดแ้ก่ การศึกษาเวลาโดยการสุ่ม การศึกษาเวลาโดยการจบัเวลาโดยตรงและการศึกษาเวลาโดยใชร้ะบบพรี

ดีเทอร์มีน(MTM-2) ในการศึกษาทั้ง 3 วิธีน้ีไดผ้ลเวลาการท างานต่อช้ินเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดค้ือ การจบัเวลาโดยตรง การ

สุ่มงานและใชร้ะบบพรีดีเทอร์มีน จากการศึกษาเวลาวิธีการจบัเวลาโดยตรงนั้นมีความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด 

วิธีการวิจัย 

 ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาวิธีการท างานของกระบวนการท างานของสายพานล าเลียงภายในคลงัสินคา้ทั้ง 2 กระบวนการมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกระบวนการท างานขาเขา้ Inbound STP 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงกระบวนการท างานขาออก Outbound OE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงแผนผงัต าแหน่งการวางของการท างานต่างๆในคลงัสินคา้ 

 



เม่ือศึกษากระบวนการท างานแลว้ ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะดงัน้ี 

 ผูวิ้จยัไดใ้ชข้อ้มูลจากการลงไปจบัเวลาในหนา้งานจริงจ านวน 40 ตวัอยา่ง โดยการจบัเวลาของกระบวนการท างานของ

สายพานล าเลียงมาเปรียบเทียบกับกระบวนการท างานเดิม ว่าขั้นตอนการท างานใดเร็วขึ้นบ้าง แล้วน าผลลพัธ์จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ถึงเวลาการท างานในแต่ละส่วนโดยจบัเวลาเพื่อหาค่าเฉลี่ย มากสุด น้อยสุด เพื่อก าหนดเวลา

พ้ืนฐานส าหรับการอา้งอิงการท างาน (standard)ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการ

ท างานของสายพานล าเลียงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใชห้ลกัทฤษฎีท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ศึกษามาประกอบการท าวิจยัไม่ว่า

จะเป็น ทฤษฎีแนวทางปฏิบติั Lean concepts น ามาปรับใชก้บักระบวนการท่ีคาดว่าไม่เกิดประโยชน์, หลกัการ ECRS มาปรับใช้

กบักระบวนการท างานให้ง่ายขึ้น โดยผูวิ้จยัเลือกใช้การรวมกนั (Combine) และ การจดัใหม่(Rearrange)  โดยใช้การรวมกนั 

(Combine) ในขั้นตอนการเช็ครายละเอียดยาง สามารถลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงได ้โดยการท่ีTally กบัมิชลินสามารถท าการ

เช็คพร้อมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเช็คก่อนเน่ืองจากเป็นการการเช็ครายละเอียดยางเหมือนกนัต่างกนัแค่ Tally สุ่ม

เช็คพาเลทละ 4 เส้นแต่มิชลินต้องเช็คทุกเส้นดังนั้นจึงสามารถรวมขั้นตอนการท างานให้ลดลงได้และยงัสามารถช่วยลด

ระยะเวลาในการท างานไดอ้ีกดว้ย  

 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการลงไปจบัเวลาและบนัทึกเวลาจากกระบวนการท างานจริง ท าให้ผูวิ้จยัทราบถึงกระบวนการ

ท างานทั้ง Inbound, Outbound  และไดน้ าขอ้มูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการท างานของสายพานล าเลียง  

โดยผูวิ้จยัไดท้ราบถึงระยะเวลาเฉล่ียรวมระหว่างก่อนใชแ้ละหลงัใชส้ายพานล าเลียงดงัน้ี 

กระบวนการขาเข้า Inbound STP  ก่อนใช้สายพานล าเลียงมีระยะเวลาเฉล่ีย 226.6 นาที หลงัใช้สายพานล าเลียงมี

ระยะเวลาเฉล่ีย 156.9 นาที มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 30.76% กระบวนการขาออห Outbound OE  ก่อนใชส้ายพานล าเลียงมีระยะเวลา

เฉล่ีย 165.6นาที หลงัใชส้ายพานล าเลียงมีระยะเวลาเฉล่ีย 156.4 นาที มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 5.56% ดงัภาพประกอบท่ี 4 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉล่ียรวมของกระบวนการท างาน 



สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาท าให้พบว่ากระบวนการท างานของสายพานล าเลียงภายในคลงัสินคา้ท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการวิจยั จะเห็น

ไดว่้ากระบวนการ Inbound STPขั้นตอนการเตรียมพาเลท โดยท่ีก่อนใชส้ายพานล าเลียงใชเ้วลาเฉล่ีย 34.7 นาที แต่เม่ือมีการใช้

สายพานล าเลียง จะไม่มีการเตรียมพาเลทส าหรับกระบวนการ Inbound STP ขั้นตอนการUnloading โดยก่อนใชส้ายพานล าเลียง

จะใชพ้นกังาน Store man จ านวน 4 คน ใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 98.6นาที หลงัจากมีการใชส้ายพานล าเลียงเขา้มา จะใชพ้นกังาน Store 

man จ านวน 2 คน ซ่ึงใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 73.2 นาที แสดงให้เห็นว่าสายพานล าเลียงมีผลช่วยให้ขั้นตอนการ Unloading มีความ

รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยลดจ านวนพนักงานอีกด้วย กระบวนการ Outbound OE ขั้นตอนการ Loading แสดงให้เห็นว่า

ระยะเวลาทั้งก่อนใชส้ายพานล าเลียงและหลงัใชส้ายพานล าเลียงไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั แต่การใชส้ายพานล าเลียงเขา้มาช่วย

ในการลดจ านวนคน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการท างานก่อนใชแ้ละหลงัใชส้ายพานล าเลียงแลว้แสดงให้เห็นถึงผลิตภาพท่ีเพ่ิมขึ้นโดย 

กระบวนการขาเข้าจากโรงงานมิชลินพระประแดง (Inbound STP) มีผลิตภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 30.76% กระบวนการขาออกส่งไป

โรงงาน (Outbound OE) มีผลิตภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 5.56% 

        แมว่้าระยะเวลาในการท างานจะเร็วขึ้น แต่ผูวิ้จยัก็เล็งเห็นถึงขั้นตอนท างานท่ีซ ้ าซ้อน การรองาน ท่ีท าให้สูญเสีย

ไปโดยเปล่าประโยชน์ ผูวิ้จัยจึงได้เสนอแนวทางการพฒันาขั้นตอนกระบวนการท างานของสายพานล าเลียงได้แก่ ใน

กระบวนการ Inbound ขั้นตอนการโหลดยางผูวิ้จยัคิดว่าควรเพ่ิมความเร็วของสายพานล าเลียงเน่ืองจากจะช่วยลดการรอคอยของ 

store man ท่ีรอรับยางอยูป่ลายทางและอาจช่วยให้ระยะเวลาในการโหลดเร็วขึ้น ในส่วนของขั้นตอนท่ี Tally และ มิชลิน เช็คยาง

ผูวิ้จยัเสนอให้น าหลกัการ ECRSมาใชน้ัน่คือการรวมกนั (Combine) สามารถลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงได ้โดยการท่ีTally กบั

มิชลินสามารถท าการเช็คพร้อมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเช็คก่อนสามารถรวมขั้นตอนการท างานให้ลดลงไดแ้ละ

ยงัสามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างานไดอี้กดว้ย ส่วนขั้นตอนการเก็บเขา้โลเคชัน่ผูวิ้จยัเสนอให้หลกัการ ECRSมาใชน้ัน่คือ

การจดัใหม่ (Rearrange) โดยให้ท าการจดัเรียงพาเลทก่อนเก็บให้เป็นCADเดียวกนัเรียงไวด้ว้ยกนั จะท าให้ระยะทางการเคล่ือนท่ี

เขา้ไปเก็บในโลเคชัน่ลดลง ส่วนกระบวนการ Outbound ขั้นตอนการเตรียมยางจากโลเคชัน่ผูวิ้จยัเสนอแนวทางให้เพ่ิมForklift

ในการเตรียมยางอีก 1 คนัเพราะปัจจุบนัระยะเวลาในการเตรียมยางนานเกินไปถา้หากเพ่ิมForklift ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการ

เตรียมยางลงได ้ขั้นตอนการตรวจเช็คจ านวนยางก่อนโหลดของ Tally และการตรวจเช็ค CV ยางของมิชลิน ผูวิ้จยัเสนอให้ใช้

การรวมกนั (Combine) สามารถลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงได ้โดยการท่ีTally กบัมิชลินสามารถท าการเช็คพร้อมกนัไดโ้ดยไม่

ตอ้งรอในส่วนของโหลดยางผูวิ้จยัคิดว่าควรเพ่ิมความเร็วของสายพานล าลียงเน่ืองจากจะช่วยลดการรอคอยของ store man ท่ีอยู่

ในตูแ้ละอาจช่วยให้ระยะเวลาในการโหลดเร็วขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

ในการจดัท ารายงานปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จไดเ้น่ืองจากความอนุเคราะห์ของ ดร.เกรียงศกัด์ิ วณิชชากรพงศ์ 

ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข ให้รายงานฝึกสหกิจในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึง 

ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 



                 ขอบคุณ บริษทั ซีว่าโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ท่ีให้โอกาสขา้พเจา้ไดศึ้กษาดูงานตลอดระยะเวลา 4 เดือน ทั้งดา้น
บุคลากรผูค้วบคุมดูแล และการอ านวยความสะดวกในส่วนของขอ้มูลและสถานท่ี ความรู้ทั้งในดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั
ขอขอบคุณพี่ๆแผนก Operation ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยสอนการปฏิบติังาน ให้ค  าปรึกษาและให้ความรู้ในการท ารายงานฉบบั
น้ี ซ่ึงมีส่วนช่วยท าให้การท า โครงงานคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
                ทา้ยสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่อย่างสูงท่ีค่อยให้ก าลงัใจและคอยสนบัสนุนในทุกเร่ืองอยา่งดีเสมอ
มา รวมทั้งท่านอ่ืนๆท่ีมิไดเ้อ่ยนามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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