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          กรณศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานและขั้นตอนเอกสารแผนกคลงัสินคา้ของบริษทั นิปปอน สตีล ลอจิ
สติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเรียงเอกสารและแนว
ทางการจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการท างาน ผูวิ้จยัท าการคน้หาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานทั้งขั้นตอนในการปฏิบติัและขั้นตอนเอกสารเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการศึกษา
ในคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการส ารวจหนา้งานจริงกบัพนกังานแผนกคลังสินคา้รวมถึงการท างาน
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการท างาน 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการจดัการระบบเอกสารท่ีไม่มีความอพัเดท รวม
ไปถึงการจดัวางหรือจดัเก็บอุปกรณ์ในการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานแผนก
คลงัสินคา้ พบว่าทางบริษทัไม่มีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพรวมปถึงพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสารท่ีมอย่าง
จ ากดัทางผูว้ิจยัจึงท าการเสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยการใช ้ทฤษฎี  Flow Chart เพื่อแสดงให้เห็นว่า
การท างานในแต่ละขั้นตอนนั้นมีความส าคญัอย่างไรและใช้ ทฤษฎี Fish Bone Diagram เขา้มาช่วยในการ
วิเคราะห์เพื่อท าการเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานนั้นส่งผลใหท้างแผนกคลงัสินคา้มี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานมากขึ้นเน่ืองจากลดขั้นตอนในการปฏิบติังานบามขั้นตอนลง เช่นการหาเอกสาร 
การเคล่ือนยา้ยเอกสารกหลายคร้ัง การท่ีตอ้งท าความสะอาดหลายรอบ เม่ือน าแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ท่ีผูศึ้กษาได้เสนนาวทางไปนั้นท าให้ทางแผนกคลังสินค้าสามารถลดระยะเวลาในการท างานและมี
ประสิทธิภาพในดา้นการท างานมากยิง่ขึ้น 

บทน า 
บริษทั นิปปอน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผูใ้ห้บริการการจดัเก็บและการขนส่งสินค้า

ประเภทเหล็ก ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 2007 เดือนสิงหาคม เป็นบริษทัท่ีถูกให้เป็นกรณีศึกษาในการจดัการ
ระบบคลงัสินคา้ในคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นบริษทัผูใ้ห้บริการจดัเก็บและขนส่งสินคา้ประเภทเหล็กท่ีส าคญั
บริษทัหน่ึงของโลก และมีการน าระบบการบริหารและระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหาร
และจดัการคลงัสินคา้เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษทั บริษทั นิปปอน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
นั้นมีคลงัพกัสินคา้สองแห่งดว้ยกนั คือ นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 และนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3  ซ่ึง
ผูว้ิจยัจะท าการศึกษากระบวนการท างานของคลงัเก็บสินคา้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ซ่ึงโรงเก็บสินคา้



ท่ี นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 นั้นมีความส าคญัในการท าหนา้ท่ีเป็นท่ีพกัสินคา้เพื่อรอท าการส่งมอบไปยงั
ลูกคา้โดยภายในคลงัสินคา้นั้นสามารถแบ่งสินคา้ออกเป็นสองกลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีมีขนาดเล็กท่ีไม่
ตอ้งใชเ้คนหรือรถโฟลค์ลิฟทข์นาดใหญ่ในการขนยา้ย เช่น ลวดทองแดง สินคา้ประภทกล่อง สินคา้ท่ีจดัอยู่
บนพาเลท แผน่เหลก็จานดาวเทียว เสาโฟลค์ลิฟท ์แผน่เหลก็มว้นหรือCOIL PIPE COPPER COLOR COIL 
SHEET ALUMINUM ซ่ึงกระบวนการท างานของคลงัเก็บสินคา้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 จะเร่ิมจาก
กระบวนการรับสินคา้ จดัเก็บสินคา้ และกระบวนการขนถ่ายสินคา้ขึ้นรถเพื่อท าการขนส่งไปยงัลูกคา้ 

 

ทบทวนบทวรรณกรรม 
 ไชยชนะ จนัทร์อารีย ์และคณะ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของคุณภาพการใหบ้ริการ
ต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจการบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของลูกคา้ โรงพยาบาลพระราม
2 “ โดยมรวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยใช้การวิ
เคาะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา จาดผลวิจยัสรุปได้ว่า 1)คุณภาพการให้บริการในด้านมิติขิงความเร็วในการ
ตอบสนองมีอิทิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 2)ความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการ 3)ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจเป็นรายบุคคลมีอิทธิพล
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 4)ความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีอิทธิพลต่อการบอกต่อ 5ความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า ซ่ึงสอดคลอ้งก าสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 วรพล เนตรอัมพร (2558) ได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดผงัคลังสินค้าท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้จดัเก็บวตัถุดิบ และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ของบริษทักรณีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้น าเอาการวิเคราะห์ แผนผงัสาเหตุและผล เพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การวางผงัสินคา้ และเทคนิคการแบ่งกลุ่ม สินคา้โดยเลือกวิธีจดัเรียงแบบ
เคล่ือนไหวเร็วเคล่ือนไหวปานกลาง และเคล่ือนไหวชา้ โดยน าเอา ปริมาณการจดัส่งสินคา้ในปี พ.ศ. 2558 
มาท าการวิจยั ผลการวิจยัพบว่าในปัจจุบนั พนักงานใช้เวลาค่อนขา้งนานในการหยิบสินคา้เพื่อเตรียม ส่ง
มอบและมีการหยิบสินคา้ไม่ครบตามเอกสารส่งมอบสินคา้ เม่ือผูว้ิจยัไดน้ าเอาเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้
พร้อมทั้งมีการจดัผงัรูปแบบใหม่โดยแยกตามกลุ่มสินคา้ท าให้ระยะเวลาเฉล่ียในการหยิบสินคา้เพื่อเตรียม
จดัส่ง แต่ละพาเลทลดลงจากเดิมท่ีเวลา 12.06 นาที ลดลงเหลือเพียง 8.7 นาที ต่อพาเลท และยงัไม่พบ
ขอ้ผิดพลาดในการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ และก่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสูงสุด
ต่อองคก์ร 
 



วิธีด าเนินงานวิจัย 
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแผนก 

Warehouse จ านวน 7 คน และพนกังานท่ีท างานดา้นเอกสารจ านวน 4 คนเพื่อสอบถามเก่ียวกบักระบวนการ
ท างานต่างๆ และปัญหาท่ีพบเจอ มาวิเคราะห์ดว้ยหลกัทฤษฎี Fish Bone Diagram ของ Dr. Kaoru Ishikaea 
แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่ึงการเสนอเแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพจะอยูภ่ายใตห้ลกักิจกรรม 5 ส และหลกัการจดัการคลงัสินคา้ 
 

ผลการศึกษา 
 การด าเนินงานในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการน าขอ้มูลขั้นตอนการปฏิบติังานและกระบวนการท างานของ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกคลงัสินคา้ในปัจจุบนัในรูปแบบของแผนผงัการปฏิบติังานพบวา่ปัญหาดา้นการ
จดัเรียงเอกสารมีความไม่เป็นระเบียบท าใหใ้ชเ้วลานานในการหาเอกสาร นอกจากน้ียงัมีในส่วนของเอกสาร
ท่ีไม่ไดมี้การอพัเดทคือการท่ีเอกสารเก่าท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์นั้นยงัมีการวางอยู่ท่ีเดิมทั้งท่ีจบกระบวนการ
ท างานของเอกสารเก่าแลว้ ส่งผลท าให้เม่ือมีเอกสารรอบใหม่เขา้มาไม่มีพื้นท่ีส าหรับอพัเดทเอกสารนั้น ๆ 
และในเร่ืองของปัญหากองไมห้รือเศษกระดาษท่ีไดม้าจากการรับสินคา้เขา้และไม่มีการจดัเรียงไวเ้ป็นท่ีส่ง
เกิดปัญหาขยะภายในโรงงานนอกจากน้ียงัพบเจอปัญหา ความไม่รอบคอบของพนกังาน ปัญหาความละเลย
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในบางขั้นตอน ดังนั้นผูวิ้จยัได้น าปัญหาดังกล่างมาเสนอแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและขั้นตอนเอกสาร โดยอยูภ่ายใตห้ลกัการจดัการคลงัสินคา้และหนกั
กิจกรรม 5 ส ซ่ึงเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดงัน้ี คือ เสนอให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อลด
ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบติังานเพื่อให้ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบติังานตามขั้นตอนไม่
ควรมีการละเลย และการเสนอวิธีในการจดัเรียงเอกสารเพื่อใหมี้ความเป็นระเบียบร้อยมากยิง่ขึ้น รวมถึงการ
จดัวางเศษไมแ้ละเก็บกระดาษใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีหรือในขอบเขตท่ีไดท้ าการจดัเตรียมไว 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา พบปัญหาดา้นการจดัเรียงเอกสารมีความไม่เป็นระเบียบท าให้ใชเ้วลานานในการ

หาเอกสาร นอกจากน้ียงัมีในส่วนของเอกสารท่ีไม่ไดมี้การอพัเดทคือการท่ีเอกสารเก่าท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
นั้นยงัมีการวางอยู่ท่ีเดิมทั้งท่ีจบกระบวนการท างานของเอกสารเก่าแลว้ ส่งผลท าท าให้เม่ือมีเอกสารรอบ
ใหม่เขา้มาไม่มีพื้นท่ีส าหรับอพัเดทเอกสารนั้น ๆ และในเร่ืองของปัญหากองไมห้รือเศษกระดาษท่ีไดม้าจาก
การรับสินคา้เขา้และไม่มีการจดัเรียงไวเ้ป็นท่ีส่งเกิดปัญหาขยะภายในโรงงานนอกจากน้ียงัพบเจอปัญหา 
ความไม่รอบคอบของพนกังาน ปัญหาความละเลยในขั้นตอนการปฏิบติังานในบางขั้นตอน 



จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได้มาเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและ
ขั้นตอนเอกสาร โดยอยู่ภายใตห้ลกัการจดัการคลงัสินคา้และหลกักิจกรรม 5 ส ซ่ึงเสนอแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังน้ี คือ เสนอให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อลดความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบติังานตามขั้นตอนไม่ควรมีการละเลย และการเสนอวิธีในการ
จดัเรียงเอกสารเพื่อให้มีความเป็นระเบียบร้อยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจดัวางเศษไมแ้ละเก็บกระดาษให้อยูใ่น
พื้นท่ีหรือในขอบเขตท่ีไดท้ าการจดัเตรียมไว ้
 งานวิจยัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานและศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ของโรงงานกรณศึกษาซ่ึงสามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดแ้ต่ตอ้งมีการประยุคต์ใช้ให้
เขา้กบักระบวนการท างานจึงควรจดัท าฐานขอ้มูลเพิ่มเติมและเพิ่มการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผิดพลาด
ของพนกังานเพื่อให้ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความถูกตอ้งมากยิ่งขึ้น โดยการลงพื้นท่ีส ารวจในการเก็บขอ้มูลมาสถิติ
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความแม่นย  ามากยิง่ขึ้น และท าการลงส ารวจพื้นท่ีหนา้งานจริง บ่อย ๆ เน่ืองจากปัญหา
ท่ีเกิดจากการละเลยของพนกังานเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดย้าก ในส่วนของขอ้เสนอแนะขอ้สุดทา้ยผูว้ิจยัเสนอ
วา่ควรใหมี้การจดัเรียงพื้นท่ีเอกสารทุกคร้ังหลงัเลิกงานหรือจบกระบวนการท างานนั้น 

 
กติติกรรมประกาศ 
              การท่ีขา้พเจา้ไดม้าฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษทั นิปปอน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2564 ถึง วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ส่งผลใหข้า้พเจา้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่า
เป็นอยา่งมากส าหรับโครงการปฏิบติังานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากการร่วมมือและการดูแล
อยา่งดีจากหลายฝ่าย ขา้พเจา้ขอบคุณ อาจารย ์ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้หค้  าแนะน า 
ตรวจแกไ้ข และใหข้อ้เสนอแนะ และติดตามความกา้วหนา้ในการท าโครงการใหส้ าเร็จตามจุดประสงคข์อง
หลกัสูตร 
 ขา้พเจา้ขอขอบคุณบริษทักรณีศึกษาและพนกังานทุกคนท่ีดูแลและใหค้ าแนะน าท่ีดีในการฝึกสหกิจ
ศึกษาครังน้ี รวมทั้งการใหข้อ้มูลในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลการใหข้อ้มูล และเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงการฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัชีวิตการท างานรวมถึงการใชชี้วิตในสังคมไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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