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แนวคิดการปรับปรุงพ้ืนที่คลังสินคา ดวยทฤษฎีควบคุมโดยสายตา 

และการใชมาตรฐานสีเคร่ืองหมายความปลอดภัย 

Idea for Improving Warehouse Area with the Visual Factory Management 

and Use Thecolor Of Standard Safety Signs 

 

พรทิพยพา จริยเต็มสี 1, ปยาภรณ รัตโนภาส2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพ้ืนท่ีภายในคลังสินคา

และเพ่ือเปนแนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคาโดยใชกรอบแนวคิดเปนข้ันตอนของการ

นําเอาตัวแปรและประเด็นท่ีตองการทํางานวิจัยน้ีมาเช่ือมโยงกับแนวคิดการจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคาแนวคิดการวางผัง

การใชเน้ือท่ีของคลังสินคา ทฤษฎีการควบคุมโดยสายตาและแนวคิดการใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย

 แนวทางการแกปญหาคือ การกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคา ช้ันวางสินคา เครื่องมือ-อุปกรณการ

กําหนดเสนพ้ืนท่ีสัญจรเปนทางหลักสําหรับรถยกสินคาว่ิงและของพนักงาน การวางอุปกรณ-เครื่องมือ ใหเหมาะสม ให

อยูในพ้ืนท่ีจัดเก็บหรือจัดวางเครื่องมืออุปกรณพรอมท้ังใชหลักการ 5 ส เพ่ือเปนมาตรฐาน ใหพนักงานภายในองคกร

ปฏิบัติตนในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารเรื่องการใชพ้ืนท่ีไดอยาง

คุมคา สะดวกตอข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบแผนและมีความปลอดภัยในข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

กิจกรรมตางๆและพนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในคลังสินคา แลวยังสามารถสรางภาพลักษณท่ีเปนมาตรฐานตามแบบ

สากลไดอีกดวย 

คําสําคัญ : ปรับปรุงพ้ืนท่ีคลังสินคา, ทฤษฎีการควบคุมโดยสายตา, เครื่องหมายความปลอดภัย 

 

Abstract 

 This project is intended to be a guide in the planning, design, improve the defined area 

within the warehouse and to the guidelines in the safety of employees within the warehouse. Using 

the conceptual framework is a step of removing variables and issues associated with the warehouse 

management, the visual factory management and use the color of standard safety signs in as a 

guide in planning design improve the area and the guidelines in the safety of your employees 

within the warehouse and then to create the appearance of a standard international.   

 The solution is to define a boundary to the placement of items. Shelf for tools-

equipment the area is a main thoroughfare for goods and vehicles of employees.  The device-
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optimized tools. So it is in the area of storage or placement of the equipment, along with a 5 to a 

standard. Employees within the organization conduct themselves in the same direction, and 

operating system. To provide guidance in the use of management areas. Easy steps to plan and 

stage operations and activities, and employees. Within the warehouse, then the image can also be 

created as international standard. 

Keywords: Improving Warehouse Area, Visual Factory Management, Standard Safety Signs 

 

บทนํา 

 ปจจุบันการจัดการคลังสินคามีความสําคัญอยางยิ่งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยหนาท่ีของการ

จัดการประกอบดวย การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การจัดวางผังคลังสินคา การเลือกอุปกรณใชสําหรับในคลังสินคา 

ไดแก การรับสินคา การยายสินคาออก การเลือกหยิบสินคา การจัดสงและการจัดเก็บซึ่งกิจกรรมภายในคลังสินคา

เหลาน้ีลวนเปนกิจกรรมท่ีสาํคัญตอการบรกิารจัดการคลังสินคาท้ังสิ้น ซึ่งสงผลใหคลังสินคาเปนสถานท่ีท่ีมีความยุงแทบ

จะตลอดเวลาทํางานตองใชความรวดเร็วและดวยความตองการปฏิบัติงานท่ีดําเนินไปอยางรวดเร็วแทบจะตลอดเวลา

เชนน้ีก็มักจะนํามาสูการเกิดอุบัติเหตุภายในคลังสินคา ซึ่งการเพ่ิมความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาเขาออกภายใน

คลังสินคา การจัดระเบียบเสนทางคมนาคมภายในคลัง การดูแลในเรื่องสุขลักษณะภายในคลังสินคาท่ีอาจกอใหเกิด

ปญหาท้ังในดานสุขภาพของพนักงานและประสิทธิภาพการทํางาน การจัดเก็บสินคาภายในคลัง การการสรางอุปนิสัยท่ี

ดีในการทํางานภายในคลังสินคา โดยจากการท่ีผูวิจัยไดทําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัท บริษัท AA (ประเทศ

ไทย) จํากัด กม.30 ประกอบการเก่ียวกับคลังสินคา แตเน่ืองดวยเปนคลังสินคาท่ียายคลังสินคาใหมการดําเนินการเรื่อง

การกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีใหเห็นไดชัดเจนและความปลอดภัยในการทํางานยังไมมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดอุบัติเหตุใน

การปฏิบัติงานอยูบอยครั้งจึงตองมีการเสนอแนะหาแนวทางแกไข  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเสนอแนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพ้ืนท่ีภายในคลังสินคา 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคา 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดการจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคา 

2. แนวคิดการวางผังการใชเน้ือท่ีของคลังสินคา 

3. ทฤษฎีท่ีใชในการปรับปรุงพ้ืนท่ีคลังสินคา 

1. แนวคิดการจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคา 

 คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2557)พ้ืนท่ีรับและจัดเก็บสินคา (Storage and Receipt Area) 

 ในปจจุบันการใชความสูงโดยการวางสินคาซอนทับกันหรือบางครั้งมีการวางราบกับพ้ืนท่ีมี ซึ่งตอง

พิจารณาความสามารถในการวางซอนและการวางซอนโดยใชระบบอ่ืน การใชประโยชนจากปริมาตรคลังสินคาในการ

จัดเก็บข้ึนกับพ้ืนท่ีท่ีใชงานในคลังสินคา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1) พ้ืนท่ีท่ีถูกใชโดยสินคา (Good Storage) ปกติจะใชจัดเก็บสินคา 
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2) พ้ืนท่ีท่ีใชโดยอุปกรณ ซึ่งใชวางหรือเก็บสินคา รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีตองการในการนําสินคาเขาออกจากตําแหนงท่ี

เก็บ 

3) ทางเดินรถ (Aisle) หรือพ้ืนท่ีทํางานท่ีตองการเพ่ือใหแรงงานและเครื่องจักรนําสินคาเขาไปจัดเก็บและนํา

สินคาออก 

4) ทางเดินสําหรับบริการ (Gangway) เปนทางเดินสําหรับบริการหรือทางเดินหลักซึ่งไมใชสําหรับวัตถุประสงค

ในการจัดเก็บสินคา แตเปนพ้ืนท่ีสําหรับเดินทางของรถฟอรคลิฟทกอนจะว่ิงหักเลี้ยวเปนมุม 90 องศาเพ่ือท่ีจะนํา

สินคาเขาออก เพ่ือเขาไปยังทางเดินรถในพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา 

 เน้ือท่ีสําหรับทางเดิน (Aisles) เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีเก็บรักษาในกิจการคลังสินคาทุก

ประเภท และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาเกือบทุกแบบ ตําแหนง จํานวนและความกวางของทางเดินใน

พ้ืนท่ีเก็บรักษายอมข้ึนอยูกับแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกเก็บรักษาขนาดเครื่องมือยกท่ีใชในการยกขน และจัดวาง

สินคาอยูในคลังสินคาน้ัน โดยปกติจะจัดใหมีแตนอยเพียงเพ่ือตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานเก็บรักษาให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทางเดินมีอยูหลายชนิดและมีความมุงหมายในการใชแตกตางกันไปดังตอไป 

1) ทางเดินหลัก (Main Aisles) เปนทางท่ีทอดยาวไปขนานกับความยาวของอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษากลางแจง

เปนทางปฏิบัติงาน (Working Aisles) มุงหมายท่ีจะใชในการขนยายสินคาจากตําแหนงหน่ึงไปอีกตําแหนงหน่ึงภายใน

คลังสินคาน้ัน ความกวางของทางเดินหลักกําหนดไดจากขนาดของเครื่องมือยกผลท่ีใช โดยใหมีพ้ืนท่ีเพียงพอเครื่องมือ

ยกขน 2 คันสามารถขนยายสินคาไปมาสวนทางกันได ในคลังสินคาท่ัวไปมาตรฐานจะมีทางเดินอยู 2 ทางทอดขนาน

กันไปตลอดความยาวของคลังสินคาน้ัน 

2) ทางเดินขวาง (Cross Aisles) คือ ทางเดินท่ีตัดขวางกับความยาวของอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษา ตัดเปนมุม

ฉากกับทางเดินหลักเปนทางเดินสําหรับการปฏิบัติงานเชนเดียวกับทางเดินหลัก ความกวางของทางเดินขวางกําหนดให

เพียงสําหรับเครื่องมือยกขนทํามือมุมฉากกับแนวดานหนาของกองสินคา เพ่ือทํางานเก่ียวกับการจัดวางและการยก

สินคาออกจากกลองไดสะดวก ทางเดินขวางเปนเสนทางสําหรับการลําเลียงสินคาเขาสูทางออกพ้ืนท่ีเก็บรักษาใน

คลังสินคาดวย ในคลังสินคามาตรฐานจะจัดใหมีทางเดินขวางทอดขนานกัน 2 เสนทางในแตละตอนของคลังสินคาจาก

ประตูทางเขาท่ีออกสูชานบรรทุกดานหน่ึง 

3) ทางเดินในพ้ืนท่ีเก็บรักษาสินคาเปนสวนปลีกยอย (Aisles in Retail Bin Area) สําหรับเปนการนําสินคาเขา

ไปจัดเก็บรักษาและนําสินคาออกมาจาย ความกวางของทางพอท่ีพนักงานเก็บรักษาสามารถปฏิบัติไดโดยสะดวก การ

จัดเก็บในสินคาเก็บรักษาสวนปลีกยอยปกติทําดวยมือหรือใชรถเข็นขนาดเล็กในการลําเลียงสินคาเขาไปและออกมา 

ความกวางของทางประมาณ 1 เมตร ก็นับวาเพียงพอตอความตองการ 

4) ทางเดินคน (Personal Aisies) เปนเพียงทางเทาสําหรับเจาหนาท่ีเก็บรักษาใชในการเขาออกพ้ืนท่ีเก็บรักษา

ไปสูประตูท่ีจัดไว เปนทางเขาออกของเจาหนาท่ีโดยเฉพาะหรือใชสําหรับเดินไปยังสถานท่ี หรือเครื่องมือบางอยาง

โดยเฉพาะ เชน ทางไปสูหองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย หรือหองเก็บของสวนตัวของเจาหนาท่ีทางเดินประเภทน้ีหากไมมี

ความจําเปนความจริงแลวจะไมจัดใหมีข้ึน หรือถาจําเปนก็ใหมีนอยท่ีสุดเพราะนอกจากเปนการทําใหเสียเน้ือท่ีท่ีเก็บ

รักษาแลว ยังยากแกการควบคุมการลักขโมยสินคาเล็กๆนอยๆภายในคลังสินคาอีกดวย ทางท่ีดีควรใชทางเดิน

ปฏิบัติงานน้ันเปนทางเดินคนดวย ถาหากเปนการเกะกะกีดขวางการทํางานก็อาจจะขยายทางเดินปฏิบัติงานใหกวาง

ข้ึนอีกเล็กนอย แลวตีเสนเปนเสนตรงขอบคนเดินโดยเฉพาะก็จะแกปญหาได 

5) ทางเดินบริการ (Service Aisles) มีไวเพ่ือจุดมุงหมายในการตรวจตราสินคาในการจัดวางสินคาเปนกองใหญ 

หากมีความจําเปนตองใหมีทางเขาถึงสินคาภายในกอง เพ่ือใหมีการตรวจตราหรือการตรวจสอบ หรือใหการดําเนิน
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กรรมวิธีใดเพ่ือปองกันสินคาน้ัน ซึ่งกระทําอยูบอยๆโดยท่ัวไปและแลวทางเดินบริการอาจไมจําเปนตองใหมีเลยก็ได 

เพราะเปนการจัดเก็บสินคาในคลังท่ีมีประสิทธิภาพน้ันสินคาในกองหน่ึงๆยอมเปนชนิดเดียวกัน รุนเดียวกัน และมี

มาตรฐานการหีบหอ และบรรจุพาเลท หรือกระบะใหมีจํานวนเทาเทากัน ทําใหงายแกการตรวจสอบอยูแลว เวนแต

สินคาบางรายการท่ีจําเปนตองมีการตรวจสภาพอยูเสมอก็อาจตองจัดใหมีทางเดินเพ่ือใหเขาถึงสินคาภายในกอง เพ่ือให

สามารถตรวจตราไดอยางท่ัว 

6) ทางเดินปองกันเพลิง (Fire Aisles) เปนทางเดินท่ีเวนไวระหวางกองสินคากับผนังท่ีต่ํากวามาตรฐานกันไฟ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันไฟลุกลามของเพลิงท่ีเกิดข้ึน หรือเปนทางเขาถึงเครื่องมือดับเพลิงท่ีติดตั้งไวใน

คลังสินคาน้ัน เพ่ือความสะดวกแกเจาหนาท่ีดับเพลิง 

2. แนวคิดการวางผังการใชเน้ือท่ีของคลังสินคา 

 ธนิต โสรัตน (2552) วางแผนการเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีตองใชสําหรับกิจกรรมตางๆภายในคลังแลวจะตองมา

จัดทําแผนผังกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยจริง โดยการจัดทําเปนผังหรือแบบแพลนหรือ layout เพ่ือท่ีจะไดมีการวางช้ันวางของ 

(Racking), หรือหิ้งวางของ (Shelf) ซึ่งการทําผังการใชสอยจะตองใหมีพ้ืนท่ีสัญจรนอยท่ีสุด แตตองไมนอยจนทํางานไม

สะดวก การวางแผนผังใชเน้ือท่ีของคลังสินคาซึ่งจะมีความแตกตางไปตามลักษณะงานและลักษณะสินคาท่ีจัดเก็บ โดย

จะตองศึกษาสภาพของโครงสรางการกอสรางความสูง ตรวจสอบการซึมของหลังคา ระบบไฟฟาสองสวางและไฟฟาท่ี

ตองใชงานจะเหมาะสมรองรับกับอุปกรณ และเครื่องจักรเครื่องทุนแรงตางๆ นอกจากน้ีจะตองขอขอมูลจากวิศวกร

กอสรางเก่ียวกับการรับนํ้าหนักสูงสุดตอตารางเมตร 

 หลังการทําผังกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยสําหรับคลงัเรียบรอยแลว จะตองดําเนินการในการทํารหัสท่ีวางสินคาหรือท่ี

เรียกวา Area Code หรือ Code อาจใชปายพลาสติกหรือการพนสีหรือเขียนไวบนฝาผนังหรือบริเวณเสา แตการทํา

ปายหอยลงมาจะทําใหเห็นแนวพ้ืนท่ีไดชัดเจนแตตองเปนวัสดุท่ีเบาปองกันอันตรายจากการหลนลงถึงบุคคลท่ีทํางานใน

คลัง 

 ข้ันตอนในการทํารหัสพ้ืนท่ีและติดอุปกรณท่ีจําเปน 

1. ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง คลังสินคาเปนบริเวณท่ีอาจเกิดเพลิงไหมไดงายท่ีสุด จึงตองมีเครื่องดับเพลิง

ประเภทและขนาดตางๆตามจุดสําคัญท่ีอาจเกิดอัคคีภัยไดงาย รวมถึงหากเปนคลังขนาดใหญตองมีอุปกรณและทอฉีด

นํ้าดับเพลิงรวมถึงอุปกรณผจญเพลิงชนิดตางๆ 

2. ทําหมายเลข Area Code แตละจุดของเสาหรือโซนท่ีกําหนดท่ีจะวางสินคา อาจใชเปนตัวอักษร

หรือตัวเลข หรือจะใชท้ังตัวอักษรผสมกับตัวเลข เพ่ือกําหนด  Area Code โดยทําเปนปายมองเห็นไดชัดเจนและข้ึน

ทะเบียนไวในโปรแกรมซอฟตแวรซึ่งจะตองระบุ Area Code ทุกครั้งในบัญชีสต็อกแยกประเภทสินคาโดยเฉพาะกรณี

ใชบารโคด 

3. ตเีสนพ้ืนท่ีสัญจรสําหรับรถยกว่ิง ตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปนเสนทางหลักอาจทาสี เชน สีเขียว เพ่ือให

ทราบวาเปนถนนหลกัในคลัง หามวางสนิคาล้ําเขามาในถนน ในคลังสินคาขนาดใหญอาจทาสีสําหรับใชเปนทางสัญจร

ของคนทํางานเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุตางๆ 

4. ติดตั้งอุปกรณสองสวางท่ีปองกันไฟไหม แตกตางไปตามโซหรือพ้ืนท่ีใชสอย ซึ่งตองการแสงสวาง

แตกตางกัน โคมไฟตองเปนหลอดไฟกันระเบิดและมีโคมกันหลอดไฟตกใสคน และติดตั้งปลั๊กไฟประเภทกันไฟลัดวงจร 

และการระเบิดในบริเวณท่ีกําหนด และหามมีการใชตอสายตอพวงและอุปกรณท่ีใชไฟฟาทุกชนิด จะตองมีการ

ตรวจสอบคุณภาพและมีการบงช้ีอนุมัติกอนการใชงาน 
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5. ติดเหล็กหุมเสาปองกันรถยกหรือรถบรรทุกหรือวัสดุปองกันอ่ืนๆ เชน ไมเพ่ือปองกันรถยกฟอร

คลิฟทเฉ่ียวชน โดยเฉพาะบริเวณเสาคลังท่ีเปนแนวรถบรรทุกเขามารับสินคาซึ่งควรจะมีการทาสีแดงหรือสีเหลือง-ดํา 

เพ่ือใหเห็นชัดเจน 

3. ทฤษฎีท่ีใชในการปรับปรุงพ้ืนท่ีคลังสินคา 

3.1 การบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management)     

 ThaiDisplay (2553) Visual Control หรือการควบคุมดวยการมองเห็น เปนวิธีควบคุมบริหารเพ่ือใช

เปนแนวทางปฏิบัติงานและควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง โดยแสดงมาตรฐานเทียบกับสถานะจริงทําให

สามารถระบุความบกพรองไดทันทีดวยการมองเห็น น่ันหมายถึง การนําเสนอขอมูลท่ีมีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายข้ึน

ดวยการแปลงขอมูลใหอยูในรปูแบบของตาราง, ปาย สติกเกอร กระดาน สัญลักษณ, ภาพ, แผนภาพ เปนตน แตการ

นําเสนอตองมีความหมายและสาระดึงดูดใหเกิดความนาสนใจ เพ่ือนําขอมูลมาใชติดตามงานหรือเปนเครื่องมือชวยย้ํา

เตือนเปาหมายตางๆ ดังเชน มาตรฐานการผลิต วิธีการทํางาน กําหนดการผลิตในแตละวัน หัวขอการควบคุม การระบุ

ตําแหนงจัดวางวัสดุ กฎระเบียบและขอหามตาง ๆ ปายแสดงตําแหนงท่ีจอดรถ ทําใหผูรับผิดชอบทราบความแตกตาง

ระหวางเปาหมายกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังลดความสูญเสียเวลาสําหรับการคนหาและติดตามสารสนเทศ 

สารสนเทศท่ีไดรับจากระบบควบคุมดวยการมองเหน็ยังชวยใหพนักงานสามารถประเมินปญหาและคนหาแนวทางแกไข

ไดอยางรวดเร็ว 

ศุภนิธิ เรืองทอง (2552) Visual Control ควรดําเนินการเฉพาะในจุดท่ีเปน Critical ของเครื่องจักร 

อุปกรณ หรือ กระบวนการ ท่ีตองการควบคุมใหการทํางานเปนปกติอยูเสมอเทาน้ัน หรือ ควรเปนจุดท่ีความผิดปกติ

ของสิ่งน้ันเปนสาเหตุรากเหงาของปญหา แตการแกไขปรับปรุงยังไมสามารถกําจัดสาเหตุดังกลาวใหหมดไปไดอยาง

แทจริง จึงยังคงทําไดเพียงควบคุมการทํางานใหเปนปกติเทาน้ัน เพราะวา ถาหากสามารถกําจัดสาเหตุรากเหงาของ

ปญหาใดๆไดอยางแทจริงแลว ก็จะไมมีความจําเปนตองทําการตรวจหาความผิดปกติใดๆอีก ซึ่งการกําจัดสาเหตุ

รากเหงาน้ี ควรกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุดของทุกกระบวนการแกไขปรับปรุง 

           Visual Control ไมควรดําเนินการหมดทุกจุด เพราะบางจุดไมเคยเกิดปญหา หรือ ความผิดปกติของสิ่งน้ัน

ไมไดเปนสาเหตุของปญหา ผลของการควบคุมท่ีจุดน้ันจึงไมชวยปองกันปญหา อีกท้ังการดําเนินการแตละจุดมี

คาใชจายเกิดข้ึนเสมอ จึงตองมีการพิจารณาทบทวนถึงวัตถุประสงคและความคุมคาของการลงทุนเพ่ือดําเนินการในแต

ละจุดดวยเสมอ 

Visual Control ใน 5ส ก็คือ การทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ ส สะอาด ดวยการพยายามทําใหทุกสิ่งท่ีเปน

เง่ือนไขในการทํางานอยูในสภาพท่ีเปนปกติอยูเสมอ เพราะวาสกปรกคือผิดปกติและการทําใหสะอาดคือ การทําให

กลับสูความเปนปกติน่ันเอง       

หลักการ Visual Factory Management ไดมีบทบาทสําคัญและเปนเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมระดับ

พ้ืนท่ีทํางาน (Shop Floor Control) ดวยหลักการมองเห็นซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของ Lean manufacturing โดย

มุงแสดงสารสนเทศสภาพพ้ืนท่ีทํางานเพ่ือใหผูควบคุมงานไดรับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนและดําเนินการแกไขในเวลา

อันรวดเร็ว รวมท้ังดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ืองและลดความ

สูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนขณะทํางาน นอกจากน้ียังสรางความเขาใจในเปาหมายของการทํางานและการติดตามวัดผลอยาง

ชัดเจน ซึ่งทําใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบทิศทางและผลการปฏิบัติงานตลอดท้ังโรงงาน 

3.2 5 ส             
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อาทิตย ศรีแกว (2556) 5ส  คืออะไร เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานท่ีทํางานหรือสภาพการทํางานให

เกิดความสะดวก  ความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาดเพ่ือเอ้ืออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  ความ

ปลอดภัย  และคุณภาพของงาน  อันเปนพ้ืนฐานในการเพ่ิมผลผลิต เปนหลักเบ้ืองตน / พ้ืนฐาน  เพ่ือทําใหหนวยงานมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด  ปลอดภัย  นาอยู  นาทํางาน มีความเก่ียวของอยางลึกซึ้งกับการเพ่ิมผลผลิต 

(Productivity) มีความเก่ียวของกับการประหยัดทรัพยากรและเวลามีความเก่ียวของกับความเช่ือถือของผูรับบริการมี

ความเก่ียวของกับปญหาสิ่งแวดลอมกอใหเกิดการทํางานเปนทีม (Teamwork) และสรางความสามัคคีในหนวยงาน 

ความหมายของ 5ส  

1. สะสาง - การสาํรวจและแยกใหชัดเจนวาของสิ่งใดจําเปนและ สิง่ใดไมจําเปนในการใชงาน แลวขจัดของท่ี

ไมจําเปนออกไปจากพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. สะดวก - การจัดวางของท่ีจําเปนในการใชงานใหเปนระบบระเบียบ และงายหรือสะดวกในการนําไปใช  

3. สะอาด - การดูแลรักษาหรือปดกวาดเช็ดถู ทําความสะอาด สถานท่ี โตะทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4. สุขลักษณะ - การรักษาและปรบัปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก โดยกําหนด เปนมาตรฐานและปฏิบัติใหดีข้ึนและ

รักษาใหด ี

5. สรางนิสัย - การปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนเกิดจิตสํานึก หรือเกิด ความเคยชินเปนนิสัย 

 3.3 การใชมาตรฐานสีเคร่ืองหมายความปลอดภัย 

18สลิลทิพย สินธุสนธิชาติ (2557) 18สีและเครื่องหมายความปลอดภัยนับเปนเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารเพ่ือ

ความปลอดภัยอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย ท้ังในสถานประกอบการ หนวยงานและองคกรตางๆ โดยมี

วัตถุประสงคท่ีสําคัญ แบงเปนขอๆ ไดดังน้ี 

1. เตือนใหทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการหามและการบังคบัตางๆ  

2. เตือนใหทราบถึงขอปฏิบัติในการปองกันอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 

3. บอกตําแหนงท่ีตั้งของอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณดับเพลิง อุปกรณปฐมพยาบาล 

4. บอกขอมูลและทิศทางใหผูปฏิบัติงานและผูมาเยี่ยมชมสถานท่ีไดทราบ 

ในแตละประเทศจะมีมาตรฐานของสีและเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย ท่ีกําหนดโดยองคกรตางๆ

มากมาย อาจมีรายละเอียดแตกตางกันบาง แตท่ีจะกลาวถึงเฉพาะสีและเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 635 เลม 1 ถึง 2-2529 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งกําหนดข้ึนโดยอาศัยเอกสาร ISO 3864 -1984 ขององคการระหวางประเทศวา

ดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) และ BS 5378:Part 1-3(1980-1982) 

ของสํานักงานมาตรฐานประเทศอังกฤษ(British Standard Institution : BSI) มาประกอบการพิจารณาจัดทํา

มาตรฐานข้ึนซึ่งมีขอบเขตท่ีสําคัญ คือ สีเพ่ือความปลอดภยั รูปแบบของเครื่องหมายความปลอดภัย เครื่องหมายเสริม 

ขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของสี และเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยท่ีใชสื่อความหมายตางๆ แทนการใช

ขอความเพ่ือจุดประสงคในการเตือนภัยหรือใหคําแนะนําในการปองกันอุบัติภัยท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ัวไป ท้ังน้ีไม

รวมถึงเครื่องหมายท่ีใชในการควบคุมการจราจร  

สีเพ่ือความปลอดภัย น้ันหมายถึงสีท่ีกําหนดในการสื่อความหมายเพ่ือความปลอดภัย โดยกําหนด สี สีตัด 

ความหมายและตัวอยางการใชงาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. นําขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ขอมูลภาคสนามและขอมูลท่ีบันทึกไวในการจดบันทึกมาถอดความ โดย

วิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีกําหนดไวในขอบเขตดานเน้ือหา ซึ่งการวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการท่ีดําเนิน

ไปพรอมๆกับการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชการสังเกตและทําการบันทึกขอมูลอยางละเอียด ในทุกแงทุกมุมเพ่ือให

ครอบคลุมเน้ือหาทุกๆดาน 

2. หลังจากน้ันจึงนําขอมูลท่ีไดมาประมวลรวบรวมเปนหมวดหมู นํามาจัดระบบระเบียบ เช่ือมโยง

ความสัมพันธระหวางแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตอง และเก็บขอมูลเสริมใหมีเน้ือหาท่ีสมบูรณ 

3. นําขอมูลท่ีไดตรวจสอบและเก็บขอมูลเสริมแลวท้ังหมด มาศึกษาวิเคราะหตามขอบเขตดานเน้ือหาท่ี

กําหนด เพ่ือนําไปสูการตีความหมายและตัวแปรตางๆ ท่ีมีในตอการปรับปรุงแผนผังคลังสินคารายงานผลการศึกษา 

เสนอรายงานผลการศึกษาคนควาดวยนําเขานําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงบรรยายอธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห และมี

ภาพประกอบบางตอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหัวขอท่ีศึกษา 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บขอมูลประเภทเอกสาร โดยการรวบรวมขอมูลตางๆน้ีจะหาจากบทความ หนังสือวิชาการ แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆท่ีกลาวถึง การจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคา ความปลอดภัยในคลังสินคา รวมไปถึง

เอกสารท่ีเก่ียวของกับขอมูลคลังสินคาของบริษัท ไดแก แผนผังการจัดพ้ืนท่ีคลังสินคา ขนาดพ้ืนท่ีของคลังสินคาและ

การติดตั้งอุปกรณปองกันตางๆเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก การสํารวจเอกสาร การรวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บขอมูลดวยตนเอง การรวบรวมขอมูลโดยใชการสังเกต 

เปนสังเกตการณการใชพ้ืนท่ีภายในคลังสินคา ท่ีไดปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บริษัท AA (ประเทศไทย) จํากัด 

กม.30 เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในการสังเกตดังน้ี 

1. พ้ืนท่ีท่ีใชในการติดตั้งช้ันวางสินคา อุปกรณจัดเก็บตางๆ 

2. จํานวนและขนาดของอุปกรณ-วัสดุท่ีใชในการจัดเก็บสินคา 

3. กิจกรรมตางๆภายในคลัง 

4. พ้ืนท่ีท่ีตองใหความสําคัญเปนพิเศษ 

- จุดหรือทาขนถายสินคา 

- รถยกไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม 

- หองจัดเก็บวัสดุ 

- การยก/การขนถายเคลื่อนยายสิ่งของดวยมือ 

- สถานีชารจไฟฟา 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลดวย Content Analysis โดยสังเกตการณ (Observation studies) จากการวิเคราะห

กระบวนการหรือกิจกรรม (Process or activity analysis) เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานในคลังสินคา 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการวิจัย 

1. แนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพ้ืนท่ีภายในคลังสินคา 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางเสนขอบเขตการสัญจรทางรถยกไฟฟาว่ิงทางเดินคนทํางานและขอบเขตการวางสินคากับพ้ืน 

 
 

1.1การกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคา ช้ันวางสินคา ช้ันวางเครื่องมือ-อุปกรณและพ้ืนท่ีสัญจรสําหรับรถยกว่ิง 

 ควรมีการกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคากับพ้ืน ช้ันวางสินคา ช้ันวางเครื่องมือ-อุปกรณและ

เครื่องมือท่ีมาชวยในการดําเนินกิจกรรมและควรมีการกําหนดเสนขอบเขตพ้ืนท่ีสัญจรสําหรับรถยกว่ิง ตามพ้ืนท่ีท่ี

กําหนดเปนเสนทางหลักอาจทาสี เชน สีเขียว สีขาว สีเหลืองหรือทําสัญลักษณตางๆ เพ่ือใหทราบวาเปนถนนหลักใน

คลัง หามวางสินคาล้ําเขามาในถนน ในคลังสินคาขนาดใหญอาจทาสีสําหรับใชเปนทางสัญจรของคนทํางานเพ่ือความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตางๆควรมีการปรับปรุง ซอมแซม ทาสีใหมหรือติดเทปเสนสีใหมหรือเสนท่ีมีการกําหนดขอบเขต

ในการวางสินคาไวแลวอยางสม่ําเสมอ ไมใหมีการเสื่อมสภาพหรือเลือนลางจางหายไป จนไมทราบหรือไมเห็นขอบเขต

พ้ืนท่ีเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดวางสินคาไมใหลนไปยังพ้ืนท่ีในสวนอ่ืนๆ ไมเปนสิ่งกีดขวางทางเดิน ทาง

ว่ิงรถฟอรคลิฟทหรือบนเสนทางสัญจร 

สรุป : เปนแนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพ้ืนท่ีภายในคลังสินคา เพ่ือเปนแนวทางใน

การบริหารเรื่องการใชพ้ืนท่ีไดอยางคุมคา สะดวกตอข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบแผนในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในคลังสินคา และการสัญจรภายในคลังสินคาเปนระเบียบ แบงเปนสัดสวนท่ี

ใชในการสัญจรไดัเจนและมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. แนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคา 

2.1พ้ืนท่ีรับสินคาและพ้ืนท่ีจายสินคา  

 บริเวณโตะทํางานหรือจุดท่ีไวติดตอการดําเนินการการรับหรือการจายสินคาควรนําอุปกรณ-เครื่องมือ 

หลังจากการใชงานแลวนําเก็บในพ้ืนท่ีจัดเก็บหรือจัดวางเครื่องมืออุปกรณใหเรียบรอยวินัยพนักงานเปนเรื่องสําคัญ 

ดังน้ัน 5ส อยาใหขาด สะสาง สะอาด สําคัญการสรางจิตสํานึกถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบควรทํา

อยางตอเน่ืองพนักงานทุกคนจะมีสวนรวม และรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงได

กําหนดเปาหมายในดานความปลอดภัยไวเปนหน่ึงในนโยบายในการทํางาน 
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2.2 พ้ืนท่ีสถานีชารจไฟฟารถฟอรคลิฟท 

ควรมีการกําหนดเสนระบุหมายเลขรถยกเพ่ือใหทราบวามีรถคันใดท่ียังใชงานอยูและขอบเขตพ้ืนท่ีชารจ

ไฟฟาและควรมีการปรับปรุง ซอมแซม ทาสีใหมหรือติดเทปเสนสีใหมหรอืเสนท่ีมีการกําหนดขอบเขตในการวางสินคา

ไวแลวอยางสม่ําเสมอ ไมใหมีการเสื่อมสภาพ เลือนลางจางหายไป จนไมทราบหรือไมเห็นขอบเขตพ้ืนท่ี ตองจัดอยูใน

บริเวณพ้ืนท่ีสามารถระบายอากาศไดดี มีปลั๊กสําหรับเสียบแทนชารจ เพราะอาจจะมีอันตรายจากไอของกรด การ

ระเหยของไฮโดเจนสามารถเกิดอันตรายจากการยกแบตเตอรี่กระแสไฟฟาซึ่งตองมีช้ันวางแบตเตอรี่และในการจัดเก็บ

อุปกรณ-เครื่องมือ สายไฟท่ีใชชารจไฟฟาใหเปนระเบียบเรียบรอย ใชกิจกรรม 5 ส เขามาชวยใหพนักงานน้ันมีสวนรวม

และรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี ตองทําการตรวจสภาพรถกอนใชงานหรือหลังใชงานรวมท้ัง

ตรวจสายไฟหรือสายชารจไฟฟา ปลั๊กไฟในการเสียบชารจมีการติดตั้งท่ีปลอดภัยหรือไม เปนประจําเพราะอาจเกิด

กระแสไฟฟารั่วไหลได และเปาฝุนไสกรองตางๆของรถท่ีตนเองไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบกอนท่ีจะปฏิบัติงาน

ทุกวันพรอมท้ังบันทึกรายละเอียดการตรวจสภาพรถท้ังหมดในแตละวันลงในเอกสารใบตรวจสอบอุปกรณและเช้ือเพลิง

ตางๆและสงใหกับหัวหนาคลังสินคาตรวจสอบและตองแจงถึงความเสียหายทันทีซึ่งเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนกับ

รถฟอรคลิฟทท่ีตนเองไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบทันทีและควรติดปายเตือนระวังวัตถุไวไฟ 

สรุป : เปนแนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคาโดยใหพนักงานน้ันมีสวนรวมและ

รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงอันตรายหรือพ้ืนท่ีท่ี

ตองใชความระมัดระวังในการชารจไฟฟาท่ีชัดเจนเพ่ือใหไดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและ

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมดานความปลอดภัยของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 จากการดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีคลังสินคาเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาน้ี เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางเลือก

ในอนาคต หากผูท่ีสนใจโครงงานน้ีจะนําไปใชประโยชนหรือใชงานไดจริงในภายภาคหนา ผูศึกษาจึงทําการศึกษาถึง

บริษัทท่ีรับเหมาทาสีตีเสนจราจร ทาสีพ้ืนท่ีโรงงาน ทาสีเฉพาะทางดานพ้ืนท่ีคลังสินคา โดยมีบริษัทท่ีไดทําการติดตอ

สอบทราบ ท้ังดาน ราคา ระยะเวลาในการดําเนินงานและคุณภาพของสี โดยมี 3 บริษัท ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1อัตราคาบริการของบริษัทรับเหมาทาสี 

 
ราคา ระยะเวลา 

รับประกัน

คุณภาพ 

 

บริษัท A 720,000 14 วัน 1 ป 

ใหคําปรึกษากอนการใหบริการและมี

บริการหลังการขายคือซอมสีฟรีใน

ระยะเวลาท่ีรับประกัน 

บริษัท B 780,000 10 วัน 1 ป 

ใหคําปรึกษาและทดสอบคณุภาพของสี

กอนการใหบริการและรับประกัน

มาตรฐานคุณภาพ 

บริษัท C 600,000 15 วัน 15 วัน 
เขาซอมงานระหวางงานอยูในการ

รับประกันของบริษัทภายใน 15 วัน 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
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 โดยพ้ืนท่ีคลังสินคา ประมาณ 4,000 ตารางเมตร 

 บริษัท A ใหราคาเมตรละ 180 บาท ใชระยะเวลาทําประมาณ 14 วัน รับประกันคุณภาพของสีการใช

งาน 1 ป และใหคําปรึกษากอนการใหบริการและมีบริการหลังการขายคือซอมสีฟรีในระยะเวลาท่ีรับประกัน 

 บริษัท B  ใหราคาเมตรละ 195 บาท ใชระยะเวลาทําประมาณ 10 วัน รับประกันคุณภาพของสีการใช

งาน 1 ป และใหคําปรึกษาและทดสอบคุณภาพของสีกอนการใหบริการจริงและรับประกันคุณภาพมาตรฐาน 

 บริษัท C  ใหราคาเมตรละ 150 บาท ใชระยะเวลาทําประมาณ 15 วัน รับประกันคุณภาพของสีการใช

งาน 15 วัน และเขาซอมงานระหวางงานอยูในการรับประกันของบริษัทภายใน 15 วัน 

 

อภิปรายผล 

 ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาการใชงานพ้ืนท่ีการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีภายใน

คลังสินคา ใหมีความสะดวกและสนับสนุนตอกิจกรรมภายในคลังสินคาและสามารถกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการทํางาน

และเขตความปลอดภัยได โดยนําแนวคิด ทฤษฏี การออกแบบคลังสินคาและหลักการตางๆมาประยุกตใช เพ่ือศึกษา

หาแนวทางในการออกแบบ กําหนดเสนทาง กําหนดพ้ืนท่ีการทํางานภายในคลังสินคา ไดแก การดําเนินการสํารวจไป

ในพ้ืนท่ีตามจุดสําคัญตางๆพรอมท้ังสังเกตพ้ืนท่ีภายในคลังสินคาใชปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆและทําการบันทึก

ขอมูลอยางละเอียด แนวคิดการจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคาแนวคิดการวางผังการใชเน้ือท่ีของคลังสินคา ทฤษฎีท่ีใชในการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีคลังสินคาและการใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัยตาม มอก. 635มาเปนเครื่องมือในการกา

แนวทางและขอเสนอแนะในการ “แนวคิดการปรับปรุงพ้ืนท่ีคลังสินคา ดวยทฤษฎีการควบคุมโดยสายตาและการใช

มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย” 

 ผลจากการศึกษาทําใหสามารถหาแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในคลังสินคาของบริษัท AA (ประเทศ

ไทย) จํากัด กม.30ไดคือ การกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคา ช้ันวางสินคา เครื่องมือ-อุปกรณการกําหนดเสนพ้ืนท่ี

สัญจรเปนทางหลักสําหรับรถยกสินคาว่ิงและของพนักงาน การวางอุปกรณ-เครื่องมือ ใหเหมาะสม ใหอยูในพ้ืนท่ีท่ี

จัดเก็บหรือจัดวางเครื่องมืออุปกรณการตีเสนระบุหมายเลขรถยกเพ่ือใหทราบวามีรถคันใดท่ียังใชงานอยูและขอบเขต

พ้ืนท่ีชารจไฟฟา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารเรื่องการใชพ้ืนท่ีไดอยางคุมคา สะดวกตอข้ันตอนการปฏิบัติงานให

เปนไปตามแบบแผนและมีความปลอดภัยในข้ันตอนการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆและพนักงานท่ีปฎิบัติงานภายใน

คลังสินคา แลวยังสามารถสรางภาพลักษณท่ีเปนมาตรฐานตามแบบสากลไดอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากคลังสินคา บริษัท AA (ประเทศไทย) จํากัด กม.30 เปนสาขายอยท่ีเพ่ิงขยายสาขาและเพ่ิงยาย

คลังสินคาไดไมนาน ทําใหการบริหารหรือการจัดการยังไมสมบูรณแบบ 

2. เน่ืองจากโครงงานน้ี ตองใชงบประมาณจํานวนมากและอํานาจการตัดสินใจข้ึนอยูกับผูบริหารสูงสุด

เทาน้ัน(สํานักงานใหญ)  

3. เน่ืองจากงานวิจัยน้ี ไมสามารถทดลองไดในสถานท่ีและสถานการณปฏิบัติงานจริง จึงยังไมทราบผลลัพธ

ท่ีแนชัดและการใชประโยชนท่ีแทจริง เปนเพียงแนวคิดเทาน้ัน 

4. หากนํางานวิจัยน้ีไปใชประโยชนในอนาคต จะตองผานการปรึกษาและรับรองดานโครงสรางตัวอาคาร

คลังสินคาและดานการออกแบบท่ีถูกตองจากวิศวกรผูเชียวชาญ 
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