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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการท างานภายในพ้ืนท่ีจัดเตรียมสินค้า และเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ของคลงัสินคา้ประเภทบริษทั ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยน าหลกั ABC Analysis มาเป็นเคร่ืองมือในการทดลองเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานภายในพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ โดยเก็บขอ้มูลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุงเพ่ือวดัประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้หลงัการปรับปรุง 

 จากผลการศึกษา เร่ือง การวิเคราะห์กระบวนการท างานของคลงัสินคา้ โดยใช้แผนผงักา้งปลาในการวิเคราะห์

ปัญหาและใชห้ลกั ABC Analysis พบว่า จากการวดัประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีจดัเตรียมสินคา้ โดยเปรียบเทียบรอบเวลาของ

กระบวนการท างานปัจจุบนัก่อนการปรับปรุง และหลงัการปรับปรุง โดยผลท่ีไดจ้ากการน าแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช ้โดย

ใชก้ารก าจดัส่ิงสูญเปล่า 7 ประการมาใช ้สามารถลดเวลาในกนัตกัสินคา้ โดยพนกังานโดพนกังานตกัสินคา้ประเภท Paper 

มีระยะทางลดลงเหลือ 419.5 เมตร จากเดิมใชร้ะยะทาง 725.5 เมตร และใชเ้วลาในการตกัสินคา้ลดลงเหลือ 16.5  นาที จาก

เดิมใชเ้วลา 30 นาที และสินคา้ประเภท Jumbo มีระยะทางลดลงเหลือ 1552 เมตร จากเดิมใชร้ะยะทาง 1912 เมตร และใช้

เวลาในการตกัสินคา้ลดลงเหลือ 21.5 นาที จากเดิมใชเ้วลา 32 นาที 

 

 บทน า (INTRODUCTION) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานของการน าเขา้ การเก็บสินคา้ และการส่งออก  
2. เพ่ือหาแนวทางการลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการน าเขา้ การเก็บสินคา้ และการ

ส่งออก 
3. น าแนวทางการปรับปรุงการท างานมาทดลองใชเ้พ่ือเปรียบเทียบผลการท างานก่อนและหลงัปรับปรุง 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ศึกษาการท างานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก Operation ในช่วงเวลาท างาน 8.00-17.00 
น. ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 

2. สถานท่ีท าการศึกษา บริษทั CEVA Logistics (Thailand)  Ingredion GMP Warehouse  
ตั้งอยูท่ี่ 180/3 หมู่ท่ี 4 ต าบล หนองขาม อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 20110  



3. ระยะเวลาในการศึกษา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถลดเวลาและขั้นตอนในการท างานของบุคลากรภายในแผนกส่งออกได ้
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในส่วนของการขนส่งสินคา้ภายในคลงัไดต้รงทนัความตอ้งการของลูกคา้ 
3. สามารถเพ่ิมจ านวนรอบในการส่งออกจากคลงัสินคา้ได ้ 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วรพล เนตรอมัพร (2558) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้จดัเก็บวตัถุดิบ และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ของบริษทักรณีศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดน้ าเอาการวิเคราะห์ แผนผงัสาเหตุและผล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา การวางผงัสินคา้ 

และเทคนิคการแบ่งกลุ่ม สินคา้โดยเลือกวิธีจดัเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็วเคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวชา้ โดยน าเอา 

ปริมาณการจดัส่งสินคา้ในปี พ.ศ. 2558 มาท าการวิจยั 

นางสุรียรั์ตน์ พงศกิ์ตติทตั, นายวนัชยั แหลมหลกัสกุล และนราธิป แสงซา้ย (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์สาหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต ์

อมรรัตน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา (2551) ศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ด้วยการจดัแผนผงัคลงัสินค้าใหม่ 

บริษทั ABC มีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะหาวิธีการและพ้ืนท่ีจดัเก็บและหยิบสินคา้ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ภายในคลงัสินคา้ และช่วยจดั Layout ของคลงัสินคา้ 

วรดา พรมหน (2559) ศึกษาเร่ือง การจดัการสายธารแห่งคุณค่า และการจดัสมดุลสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ

ผลิต: กรณีศึกษากระบวนการผลิต 4Q00 บริษทั AUTOMOTIVE จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต

กระบวนการผลิตสายการผลิตเยบ็ผา้หุ้มเบาะ 4Q00 ของบริษทั AUTOMOTIVE จ ากดั 

 

วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

ขั้นตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

ศึกษาแผนผงัของคลงัสินคา้ 

สรุปผลการทดลอง 

น าสถิติยอดขายของสินคา้แต่

ละชนิดมาท าการวิเคราะห ์
น าจ านวนสินคา้ท่ียอดขายสูง

ท่ีมีอยูภ่ายในคลงัสินคา้มา

วิเคราะห ์

จดัแผนผงัการเกบ็สินคา้ใหม ่ทดลองการปรังปรุง เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัปรับปรุง 



การท างานในปัจจุบัน 

ขาเข้า 

รถขนสินคา้จากลูกคา้มีทั้ง Plant (บริษทัท่ีผลิตสินคา้ให้ (Ceva Ingredion) และ Toller (บริษทัที่รับผลิตสินคา้) 

เม่ือรถมาถึงท่ี Ceva Ingredion แลว้คนขบัรถจะน าเอกสารมาวางท่ีตระกร้า หลงัจากนั้น Admin WMS จะน าเอกสารจาก

คนขบัรถไปเพื่อน าไปสร้าง Pre-advice และส่งให้ Checker หลงัจากนั้น Checker จะท าการเรียกรถ และจะท าการตรวจ

สภาพสินคา้ และท าความสะอาดสินคา้โดยการเป่าลม หลงัจากนั้น Forklift ก็จะท าการ Unload สินคา้ลงจากรถ และ Admin 

SAP ก็จะท าการรับสินคา้เขา้ระบบ หลงัจากนั้น Admin Inventory ก็จะท าการน าสินคา้เขา้ไปเกบ็ภายในคลงั แต่ถา้พบเจอ

สินคา้ท่ีเสียหายหรือสินคา้ท่ีไม่ตรงตามขอ้มูลของลูกคา้ Checker จะท าการบนัทึกลงในเอกสาร Non conforming Report 

(NCR) หลงัจากนั้นก็จะแยกว่าสินคา้มาจาก Plant หรือ Toller ถา้สินคา้มาจาก Plant ก็จะรับสินคา้เขา้ระบบและเกบ็

สินคา้เขา้ภายในคลงั แต่ถา้หากสินคา้มาจาก Toller จะท าการส่งสินคา้คนืลูกคา้ 

ขาออก 

เม่ือไดรั้บออเดอร์มาจากลูกคา้ แผนกขนส่งก็จะท าการวางแผนการเรียกรถเขา้มาโหลดสินคา้และจะส่งขอ้มูลให้ 

Admin SAP ออกเอกสาร หลงัจากนั้นก็ส่งขอ้มูลให้ Admin WMS ออกเอกสารต่อและน าเอกสารให้หวัหนา้งานตรวจสอบ

และท าการวางแผนการโหลดสินคา้ หลงัจากนั้นหวัหนา้งานจะให้คนขบัรถโฟลค์ลิฟทไ์ปตกัสินคา้มาวางท่ีหนา้ประตูโหลด

สินคา้ เม่ือสินคา้มาวางแลว้ Checker จะท าความสะอาดสินคา้เม่ือเสร็จแลว้หัวหน้างานจะท าการเรียกรถบรรทุกเพื่อมาท า

การโหลดสินคา้ เม่ือโหลดสินคา้เสร็จแลว้ Checker จะตรวจสอบสินคา้ว่ามีความเสียหายไหมหากมีการเสียหายก็จะบนัทึก

ขอ้มูลลงในเอกสาร Non conforming Report (NCR) หลงัจากนั้น Admin ทั้ง 2 ระบบก็จะท าการเลือกสินคา้ท่ีมีในคลงัใหม่

และให้คนขบัรถโฟลค์ลิฟทไ์ปตกัสินคา้เพ่ือน ามาท าความสะอาดและโหลดสินคา้เพ่ิม หลงัจากท่ี Checker ท าการตรวจสอบ

สินคา้เรียบร้อยแลว้และไม่มีส่ิงผิดปกติก็จะท าการล็อคซีลตูค้อนเทนเนอร์ และเซ็นเอกสารและให้หัวหน้างานเซ็นเอกสาร 

หลงัจากนั้น Admin WMS จะท าการปิดระบบต่อมา Admin SAP ก็จะท าการปิดระบบ 

แนวคิดในการปรับปรุง 

 จากการเก็บขอ้มูลก่อนปรับปรุง และการท ามาตรฐานเวลาในการท างาน จะเห็นไดว่้าขั้นตอนในการตกัสินค้ามี

ความแตกต่างในเร่ืองของเวลามาก ในการท างานบางคร้ังอาจใชเ้วลาน้อยเน่ืองจากสินคา้อยู่ใกลป้ระตูโหลดสินคา้ และมี

ต าแหน่งในการตกัสินคา้แค่ต าแหน่งเดียว แต่ในบางคร้ังก็มีการใชเ้วลามากจนเกินไป เน่ืองจากสินคา้อาจวางอยู่ไกลจาก

ประตูโหลดสินคา้ หรือสินคา้วางอยู่บน Rack ท าให้ใชเ้วลาในการท างานมากกว่าปกติ หลงัจากที่ผูวิ้จยัไดค้น้หาสาเหตุของ

การท างานท่ีล่าชา้ก็ไดพ้บว่าภายในคลงัสินคา้กรณีศึกษามีการวางสินคา้ท่ีกระจดักระจายทัว่คลงั และไม่มีการยึดหลกัของ

การวางสินค้าภายในคลงั สินค้าท่ีเป็นสินคา้ชนิดเดียวกันไม่ได้ถูกจดัวางไวด้้วยกัน ดังนั้นผูวิ้จัยจึงไดน้ าแนวคิด ABC 

Analysis เขา้มาใชใ้นการท างานโดยจะจดัแบ่งพ้ืนท่ีเก็บสินคา้โดยใชสิ้นคา้ขายดีท่ีสุดเป็นตวัก าหนดวางอยู่ใกลห้น้าประตู

โหลดสินคา้มากท่ีสุด 

 

 



ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

1. การจดัเก็บสินคา้ภายในพ้ืนท่ีคลงัสินคา้กรณีตวัอยา่งก่อนการปรับปรุงมีการวางสินคา้กระจดักระจายอยูภ่ายในคลงัสินคา้ 

บางคร้ังสินคา้ประเภท Paper จะถูกน าไปวางท่ีจดัเก็บสินคา้โซน Jumbo  

 

2. การจดัเก็บสินคา้ภายในพ้ืนท่ีคลงัสินคา้กรณีตวัอยา่งหลงัการปรับปรุงมีการวางสินคา้โดยน าเอาหลกั ABC Analysis มา

ใชโ้ดยสินคา้ท่ีขายดีจะวางไวท่ี้หนา้ประตูโหลดสินคา้เพ่ือลดความสูญเปล่าทั้งระยะทาง และเวลาในการท างาน 

 



อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUTION) 

การเปรียบเทียบผลการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงสินคา้ประเภท Paper 

 

การท างานหลงัจากปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ประเภท Paper ทั้ง 4 ชุด จะเห็นไดว่้ามีการใชร้ะยะทางในการว่ิงรถ

โฟลค์ลิฟทล์ดลงจากก่อนปรับปรุงพ้ืนท่ีเฉล่ีย 306 เมตร และเวลาท่ีใชล้ดลงเฉล่ีย 13.25 นาที 

การเปรียบเทียบผลการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงสินคา้ประเภท Jumbo 

 

การท างานหลงัจากปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ประเภท Jumbo ทั้ง 4 ชุด จะเห็นไดว่้ามีการใชร้ะยะทางในการว่ิง

รถโฟลค์ลิฟทล์ดลงจากก่อนปรับปรุงพ้ืนท่ีเฉล่ีย 262.5 เมตร และเวลาท่ีใชล้ดลงเฉล่ีย 10.25 นาที 

 

 

 

 

 

 

ระยะทางกอ่น ระยะทางหลงั แตกตา่ง กอ่นปรับปรงุ หลงัปรับปรงุ แตกตา่ง

ปรับปรงุ (เมตร) ปรับปรงุ (เมตร) (เมตร) ใชเ้วลา (นาท)ี ใชเ้วลา (นาท)ี (นาท)ี

1 598 544 54 24 19 5

2 748 320 428 28 14 14

3 988 364 624 35 16 19

4 568 450 118 32 17 15

คา่เฉลีย่ 725.5 419.5 306 30 16.5 13.5

สนิคา้ชดุที่

ระยะทางกอ่น ระยะทางหลงั แตกตา่ง กอ่นปรับปรงุ หลงัปรับปรงุ แตกตา่ง

ปรับปรงุ (เมตร) ปรับปรงุ (เมตร) (เมตร) ใชเ้วลา (นาท)ี ใชเ้วลา (นาท)ี (นาท)ี

1 1501 1311 190 23 20 3

2 1653 1458 195 28 23 5

3 2774 1843 931 41 26 15

4 1720 1596 124 35 17 18

คา่เฉลีย่ 1912 1552 360 32 21.5 10.5

สนิคา้ชดุที่
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เร่ือง การวิเคราะห์กระบวนการของคลงัสินคา้ บริษทั ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เกิดขึ้นจากท่ีผูวิ้จยัไดเ้ขา้ฝึกสหกิจในแผนกโลจิสติกส์ของ บริษทั ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึง
รายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ วณิชชากรพงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการปฏิบติัสห
กิจศึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา และแนะน าแนวทางในการท ารายงาน ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูวิ้จัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

ผูวิ้จยัขอขอบคุณ พนกังานในแผนกโลจิสติกส์ทุกท่าน ท่ีคอยให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล ให้ค  าปรึกษา และ
ค าแนะน ามากมายท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติัสหกิจศึกษา และเป็นประโยชน์แก่งานวิจยัฉบบัน้ี 

สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่า ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้ตอ้งการศึกษา ตลอดจน
เป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ต่อไป 
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