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แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่คลังสินคา ดวยทฤษฎีควบคุมโดยสายตา
และการใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย
Idea for Improving Warehouse Area with the Visual Factory Management
and Use Thecolor Of Standard Safety Signs
พรทิพยพา จริยเต็มสี 1, ปยาภรณ รัตโนภาส 2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพื้นที่ภายในคลังสินคา
และเพื่อเปนแนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคาโดยใชกรอบแนวคิดเปนขั้นตอนของการ
นําเอาตัวแปรและประเด็นที่ตองการทํางานวิจัยนี้มาเชื่อมโยงกับแนวคิดการจัดการพื้นที่คลังสินคาแนวคิดการวางผัง
การใชเนื้อที่ของคลังสินคา ทฤษฎีการควบคุมโดยสายตาและแนวคิดการใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย
แนวทางการแกปญหาคือ การกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคา ชั้นวางสินคา เครื่องมือ-อุปกรณการ
กําหนดเสนพื้นที่สัญจรเปนทางหลักสําหรับรถยกสินคาวิ่งและของพนักงาน การวางอุปกรณ-เครื่องมือ ใหเหมาะสม ให
อยูในพื้นที่จัดเก็บหรือจัดวางเครื่องมืออุปกรณพรอมทั้งใชหลักการ 5 ส เพื่อเปนมาตรฐาน ใหพนักงานภายในองคกร
ปฏิบัติตนในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารเรื่องการใชพื้นที่ไดอยาง
คุมคา สะดวกตอขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบแผนและมีความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมตางๆและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลังสินคา แลวยังสามารถสรางภาพลักษณที่เปนมาตรฐานตามแบบ
สากลไดอีกดวย
คําสําคัญ : ปรับปรุงพื้นที่คลังสินคา, 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 toolsequipment the area is a main thoroughfare for goods and vehicles of employees. The device1นิสิต
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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 โดยหนาที่ของการ
จัดการประกอบดวย การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การจัดวางผังคลังสินคา การเลือกอุปกรณใชสําหรับในคลังสินคา
ไดแก การรับสินคา การยายสินคาออก การเลือกหยิบสินคา การจัดสงและการจัดเก็บซึ่งกิจกรรมภายในคลังสินคา
เหลานี้ลวนเปนกิจกรรมที่สาํ คัญตอการบริการจัดการคลังสินคาทั้งสิ้น ซึ่งสงผลใหคลังสินคาเปนสถานที่ที่มีความยุง แทบ
จะตลอดเวลาทํางานตองใชความรวดเร็วและดวยความตองการปฏิบัติงานที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วแทบจะตลอดเวลา
เชนนี้ก็มักจะนํามาสูการเกิดอุบัติเหตุภายในคลังสินคา ซึ่งการเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาเขาออกภายใน
คลังสินคา การจัดระเบียบเสนทางคมนาคมภายในคลัง การดูแลในเรื่องสุขลักษณะภายในคลังสินคาที่อาจกอใหเกิด
ปญหาทั้งในดานสุขภาพของพนักงานและประสิทธิภาพการทํางาน การจัดเก็บสินคาภายในคลัง การการสรางอุปนิสัยที่
ดีในการทํางานภายในคลังสินคา โดยจากการที่ผูวิจัยไดทําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัท บริษัท AA (ประเทศ
ไทย) จํากัด กม.30 ประกอบการเกี่ยวกับคลังสินคา แตเนื่องดวยเปนคลังสินคาที่ยายคลังสินคาใหมการดําเนินการเรื่อง
การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใหเห็นไดชัดเจนและความปลอดภัยในการทํางานยังไมมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานอยูบอยครั้งจึงตองมีการเสนอแนะหาแนวทางแกไข
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเสนอแนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพื้นที่ภายในคลังสินคา
2. เพื่อเสนอแนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคา
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดการจัดการพื้นที่คลังสินคา
2. แนวคิดการวางผังการใชเนื้อที่ของคลังสินคา
3. ทฤษฎีที่ใชในการปรับปรุงพื้นที่คลังสินคา
1. แนวคิดการจัดการพื้นที่คลังสินคา
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2557)พื้นที่รับและจัดเก็บสินคา (Storage and Receipt Area)
ในป จ จุ บั น การใช ค วามสู งโดยการวางสิ น ค าซ อ นทั บ กั น หรือ บางครั้งมี ก ารวางราบกั บ พื้ น ที่ มี ซึ่ งต อ ง
พิจารณาความสามารถในการวางซอนและการวางซอนโดยใชระบบอื่น การใชประโยชนจากปริมาตรคลังสินคาในการ
จัดเก็บขึ้นกับพื้นที่ที่ใชงานในคลังสินคา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) พื้นที่ที่ถูกใชโดยสินคา (Good Storage) ปกติจะใชจัดเก็บสินคา
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2) พื้นที่ที่ใชโดยอุปกรณ ซึ่งใชวางหรือเก็บสินคา รวมถึงพื้นที่ที่ตองการในการนําสินคาเขาออกจากตําแหนงที่
เก็บ
3) ทางเดินรถ (Aisle) หรือพื้นที่ทํางานที่ตองการเพื่อใหแรงงานและเครื่องจักรนําสินคาเขาไปจัดเก็บและนํา
สินคาออก
4) ทางเดินสําหรับบริการ (Gangway) เปนทางเดินสําหรับบริการหรือทางเดินหลักซึ่งไมใชสําหรับวัตถุประสงค
ในการจัดเก็บสินคา แตเปนพื้นที่สําหรับเดินทางของรถฟอรคลิฟทกอนจะวิ่งหักเลี้ยวเปนมุม 90 องศาเพื่อที่จะนํา
สินคาเขาออก เพื่อเขาไปยังทางเดินรถในพื้นที่จัดเก็บสินคา
เนื้ อ ที่ สํ าหรับ ทางเดิ น (Aisles) เป น ส วนประกอบที่ สํ า คั ญ ของพื้ น ที่ เก็ บ รัก ษาในกิ จ การคลั งสิ น ค าทุ ก
ประเภท และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาเกือบทุกแบบ ตําแหนง จํานวนและความกวางของทางเดินใน
พื้นที่เก็บรักษายอมขึ้นอยูกับแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกเก็บรักษาขนาดเครื่องมือยกที่ใชในการยกขน และจัดวาง
สินคาอยูในคลังสินคานั้น โดยปกติจะจัดใหมีแตนอยเพียงเพื่อตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานเก็บรักษาให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทางเดินมีอยูหลายชนิดและมีความมุงหมายในการใชแตกตางกันไปดังตอไป
1) ทางเดินหลัก (Main Aisles) เปนทางที่ทอดยาวไปขนานกับความยาวของอาคารหรือพื้นที่เก็บรักษากลางแจง
เปนทางปฏิบัติงาน (Working Aisles) มุงหมายที่จะใชในการขนยายสินคาจากตําแหนงหนึ่งไปอีกตําแหนงหนึ่งภายใน
คลังสินคานั้น ความกวางของทางเดินหลักกําหนดไดจากขนาดของเครื่องมือยกผลที่ใช โดยใหมีพื้นที่เพียงพอเครื่องมือ
ยกขน 2 คันสามารถขนยายสินคาไปมาสวนทางกันได ในคลังสินคาทั่วไปมาตรฐานจะมีทางเดินอยู 2 ทางทอดขนาน
กันไปตลอดความยาวของคลังสินคานั้น
2) ทางเดินขวาง (Cross Aisles) คือ ทางเดินที่ตัดขวางกับความยาวของอาคารหรือพื้นที่เก็บรักษา ตัดเปนมุม
ฉากกับทางเดินหลักเปนทางเดินสําหรับการปฏิบัติงานเชนเดียวกับทางเดินหลัก ความกวางของทางเดินขวางกําหนดให
เพียงสําหรับเครื่องมือยกขนทํามือมุมฉากกับแนวดานหนาของกองสินคา เพื่อทํางานเกี่ยวกับการจัดวางและการยก
สินคาออกจากกลองไดสะดวก ทางเดินขวางเปนเสนทางสําหรับการลําเลียงสินคาเขาสูทางออกพื้นที่เก็บรักษาใน
คลังสินคาดวย ในคลังสินคามาตรฐานจะจัดใหมีทางเดินขวางทอดขนานกัน 2 เสนทางในแตละตอนของคลังสินคาจาก
ประตูทางเขาที่ออกสูชานบรรทุกดานหนึ่ง
3) ทางเดินในพื้นที่เก็บรักษาสินคาเปนสวนปลีกยอย (Aisles in Retail Bin Area) สําหรับเปนการนําสินคาเขา
ไปจัดเก็บรักษาและนําสินคาออกมาจาย ความกวางของทางพอที่พนักงานเก็บรักษาสามารถปฏิบัติไดโดยสะดวก การ
จัดเก็บในสินคาเก็บรักษาสวนปลีกยอยปกติทําดวยมือหรือใชรถเข็นขนาดเล็กในการลําเลียงสินคาเขาไปและออกมา
ความกวางของทางประมาณ 1 เมตร ก็นับวาเพียงพอตอความตองการ
4) ทางเดินคน (Personal Aisies) เปนเพียงทางเทาสําหรับเจาหนาที่เก็บรักษาใชในการเขาออกพื้นที่เก็บรักษา
ไปสูประตูที่จัดไว เปนทางเขาออกของเจาหนาที่โดยเฉพาะหรือใชสําหรับเดินไปยังสถานที่ หรือเครื่องมือบางอยาง
โดยเฉพาะ เชน ทางไปสูหองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย หรือหองเก็บของสวนตัวของเจาหนาที่ทางเดินประเภทนี้หากไมมี
ความจําเปนความจริงแลวจะไมจัดใหมีขึ้น หรือถาจําเปนก็ใหมีนอยที่สุดเพราะนอกจากเปนการทําใหเสียเนื้อที่ที่เก็บ
รัก ษาแล ว ยั งยากแกก ารควบคุ ม การลัก ขโมยสิ น ค าเล็ ก ๆน อ ยๆภายในคลั งสิ น ค าอี ก ด วย ทางที่ ดี ค วรใช ท างเดิ น
ปฏิบัติงานนั้นเปนทางเดินคนดวย ถาหากเปนการเกะกะกีดขวางการทํางานก็อาจจะขยายทางเดินปฏิบัติงานใหกวาง
ขึ้นอีกเล็กนอย แลวตีเสนเปนเสนตรงขอบคนเดินโดยเฉพาะก็จะแกปญหาได
5) ทางเดินบริการ (Service Aisles) มีไวเพื่อจุดมุงหมายในการตรวจตราสินคาในการจัดวางสินคาเปนกองใหญ
หากมีความจําเปนตองใหมีทางเขาถึงสินคาภายในกอง เพื่อใหมีการตรวจตราหรือการตรวจสอบ หรือใหการดําเนิน
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กรรมวิธีใดเพื่อปองกันสินคานั้น ซึ่งกระทําอยูบอยๆโดยทั่วไปและแลวทางเดินบริการอาจไมจําเปนตองใหมีเลยก็ได
เพราะเปนการจัดเก็บสินคาในคลังที่มีประสิทธิภาพนั้นสินคาในกองหนึ่งๆยอมเปนชนิดเดียวกัน รุนเดียวกัน และมี
มาตรฐานการหีบหอ และบรรจุพาเลท หรือกระบะใหมีจํานวนเทาเทากัน ทําใหงายแกการตรวจสอบอยูแลว เวนแต
สินคาบางรายการที่จําเปนตองมีการตรวจสภาพอยูเสมอก็อาจตองจัดใหมีทางเดินเพื่อใหเขาถึงสินคาภายในกอง เพื่อให
สามารถตรวจตราไดอยางทั่ว
6) ทางเดินปองกันเพลิง (Fire Aisles) เปนทางเดินที่เวนไวระหวางกองสินคากับผนังที่ต่ํากวามาตรฐานกันไฟ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันไฟลุกลามของเพลิงที่เกิดขึ้น หรือเปนทางเขาถึงเครื่องมือดับเพลิงที่ติดตั้งไวใน
คลังสินคานั้น เพื่อความสะดวกแกเจาหนาที่ดับเพลิง
2. แนวคิดการวางผังการใชเนื้อที่ของคลังสินคา
ธนิต โสรัตน (2552) วางแผนการเกี่ยวกับพื้นที่ที่ตองใชสําหรับกิจกรรมตางๆภายในคลังแลวจะตองมา
จัดทําแผนผังกําหนดพื้นที่ใชสอยจริง โดยการจัดทําเปนผังหรือแบบแพลนหรือ layout เพื่อที่จะไดมีการวางชั้นวางของ
(Racking), หรือหิ้งวางของ (Shelf) ซึ่งการทําผังการใชสอยจะตองใหมีพื้นที่สัญจรนอยที่สุด แตตองไมนอยจนทํางานไม
สะดวก การวางแผนผังใชเนื้อที่ของคลังสินคาซึ่งจะมีความแตกตางไปตามลักษณะงานและลักษณะสินคาที่จัดเก็บ โดย
จะตองศึกษาสภาพของโครงสรางการกอสรางความสูง ตรวจสอบการซึมของหลังคา ระบบไฟฟาสองสวางและไฟฟาที่
ตองใชงานจะเหมาะสมรองรับกับอุปกรณ และเครื่องจักรเครื่องทุนแรงตางๆ นอกจากนี้จะตองขอขอมูลจากวิศวกร
กอสรางเกี่ยวกับการรับน้ําหนักสูงสุดตอตารางเมตร
หลังการทําผังกําหนดพื้นที่ใชสอยสําหรับคลังเรียบรอยแลว จะตองดําเนินการในการทํารหัสที่วางสินคาหรือที่
เรียกวา Area Code หรือ Code อาจใชปายพลาสติกหรือการพนสีหรือเขียนไวบนฝาผนังหรือบริเวณเสา แตการทํา
ปายหอยลงมาจะทําใหเห็นแนวพื้นที่ไดชัดเจนแตตองเปนวัสดุที่เบาปองกันอันตรายจากการหลนลงถึงบุคคลที่ทํางานใน
คลัง
ขั้นตอนในการทํารหัสพื้นที่และติดอุปกรณที่จําเปน
1.
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง คลังสินคาเปนบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดงายที่สุด จึงตองมีเครื่องดับเพลิง
ประเภทและขนาดตางๆตามจุดสําคัญที่อาจเกิดอัคคีภัยไดงาย รวมถึงหากเปนคลังขนาดใหญตองมีอุปกรณและทอฉีด
น้ําดับเพลิงรวมถึงอุปกรณผจญเพลิงชนิดตางๆ
2.
ทําหมายเลข Area Code แตละจุดของเสาหรือโซนที่กําหนดที่จะวางสินคา อาจใชเปนตัวอักษร
หรือตัวเลข หรือจะใชทั้งตัวอักษรผสมกับตัวเลข เพื่อกําหนด Area Code โดยทําเปนปายมองเห็นไดชัดเจนและขึ้น
ทะเบียนไวในโปรแกรมซอฟตแวรซึ่งจะตองระบุ Area Code ทุกครั้งในบัญชีสต็อกแยกประเภทสินคาโดยเฉพาะกรณี
ใชบารโคด
3.
ตีเสนพื้นที่สัญจรสําหรับรถยกวิ่ง ตามพื้นที่ที่กําหนดเปนเสนทางหลักอาจทาสี เชน สีเขียว เพื่อให
ทราบวาเปนถนนหลักในคลัง หามวางสินคาล้ําเขามาในถนน ในคลังสินคาขนาดใหญอาจทาสีสําหรับใชเปนทางสัญจร
ของคนทํางานเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุตางๆ
4.
ติดตั้งอุปกรณสองสวางที่ปองกันไฟไหม แตกตางไปตามโซหรือพื้นที่ใชสอย ซึ่งตองการแสงสวาง
แตกตางกัน โคมไฟตองเปนหลอดไฟกันระเบิดและมีโคมกันหลอดไฟตกใสคน และติดตั้งปลั๊กไฟประเภทกันไฟลัดวงจร
และการระเบิ ด ในบริเวณที่ กํ าหนด และห ามมี ก ารใช ตอ สายต อพ ว งและอุป กรณ ที่ ใช ไฟฟ าทุ กชนิ ด จะต องมี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพและมีการบงชี้อนุมัติกอนการใชงาน
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5.
ติดเหล็กหุมเสาปองกันรถยกหรือรถบรรทุกหรือวัสดุปองกันอื่นๆ เชน ไมเพื่อปองกันรถยกฟอร
คลิฟทเฉี่ยวชน โดยเฉพาะบริเวณเสาคลังที่เปนแนวรถบรรทุกเขามารับสินคาซึ่งควรจะมีการทาสีแดงหรือสีเหลือง-ดํา
เพื่อใหเห็นชัดเจน
3. ทฤษฎีที่ใชในการปรับปรุงพื้นที่คลังสินคา
3.1 การบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management)
ThaiDisplay (2553) Visual Control หรือการควบคุมดวยการมองเห็น เปนวิธีควบคุมบริหารเพื่อใช
เปนแนวทางปฏิบัติงานและควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง โดยแสดงมาตรฐานเทียบกับสถานะจริงทําให
สามารถระบุความบกพรองไดทันทีดวยการมองเห็น นั่นหมายถึง การนําเสนอขอมูลที่มีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายขึ้น
ดวยการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง, ปาย สติกเกอร กระดาน สัญลักษณ, ภาพ, แผนภาพ เปนตน แตการ
นําเสนอตองมีความหมายและสาระดึงดูดใหเกิดความนาสนใจ เพื่อนําขอมูลมาใชติดตามงานหรือเปนเครื่องมือชวยย้ํา
เตือนเปาหมายตางๆ ดังเชน มาตรฐานการผลิต วิธีการทํางาน กําหนดการผลิตในแตละวัน หัวขอการควบคุม การระบุ
ตําแหนงจัดวางวัสดุ กฎระเบียบและขอหามตาง ๆ ปายแสดงตําแหนงที่จอดรถ ทําใหผูรับผิดชอบทราบความแตกตาง
ระหวางเป าหมายกับ ผลลั พ ธที่ เกิด ขึ้น จริง รวมทั้ งลดความสูญ เสี ยเวลาสํ าหรับ การค นหาและติด ตามสารสนเทศ
สารสนเทศที่ไดรับจากระบบควบคุมดวยการมองเห็นยังชวยใหพนักงานสามารถประเมินปญหาและคนหาแนวทางแกไข
ไดอยางรวดเร็ว
ศุ ภ นิ ธิ เรื อ งทอง (2552) Visual Control ควรดํ า เนิ น การเฉพาะในจุ ด ที่ เป น Critical ของเครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ หรือ กระบวนการ ที่ตองการควบคุมใหการทํางานเปนปกติอยูเสมอเทานั้น หรือ ควรเปนจุดที่ความผิดปกติ
ของสิ่งนั้นเปนสาเหตุรากเหงาของปญหา แตการแกไขปรับปรุงยังไมสามารถกําจัดสาเหตุดังกลาวใหหมดไปไดอยาง
แทจริง จึงยังคงทําไดเพียงควบคุมการทํางานใหเปนปกติเทานั้น เพราะวา ถาหากสามารถกําจัดสาเหตุรากเหงาของ
ปญ หาใดๆไดอยางแทจริงแลว ก็จะไมมีความจําเปนตองทําการตรวจหาความผิดปกติใดๆอีก ซึ่งการกําจัดสาเหตุ
รากเหงานี้ ควรกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุดของทุกกระบวนการแกไขปรับปรุง
Visual Control ไมควรดําเนินการหมดทุกจุด เพราะบางจุดไมเคยเกิดปญหา หรือ ความผิดปกติของสิ่งนั้น
ไม ได เป น สาเหตุ ของป ญ หา ผลของการควบคุ ม ที่ จุ ดนั้ น จึ งไม ช วยป อ งกั น ป ญ หา อี กทั้ งการดํ าเนิ น การแต ล ะจุ ด มี
คาใชจายเกิดขึ้นเสมอ จึงตองมีการพิจารณาทบทวนถึงวัตถุประสงคและความคุมคาของการลงทุนเพื่อดําเนินการในแต
ละจุดดวยเสมอ
Visual Control ใน 5ส ก็คือ การทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ ส สะอาด ดวยการพยายามทําใหทุกสิ่งที่เปน
เงื่อนไขในการทํางานอยูในสภาพที่เปนปกติอยูเสมอ เพราะวาสกปรกคือผิดปกติและการทําใหสะอาดคือ การทําให
กลับสูความเปนปกตินั่นเอง
หลักการ Visual Factory Management ไดมีบทบาทสําคัญและเปนเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมระดับ
พื้นที่ทํางาน (Shop Floor Control) ดวยหลักการมองเห็นซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ Lean manufacturing โดย
มุงแสดงสารสนเทศสภาพพื้นที่ทํางานเพื่อใหผูควบคุมงานไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นและดําเนินการแกไขในเวลา
อันรวดเร็ว รวมทั้งดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะทํางาน นอกจากนี้ยังสรางความเขาใจในเปาหมายของการทํางานและการติดตามวัดผลอยาง
ชัดเจน ซึ่งทําใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบทิศทางและผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งโรงงาน
3.2 5 ส
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อาทิตย ศรีแกว (2556) 5ส คืออะไร เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทํางานหรือสภาพการทํางานให
เกิด ความสะดวก ความเป น ระเบี ยบเรียบรอ ย สะอาดเพื่ อ เอื้ อ อํา นวยให เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพในการทํ า งาน ความ
ปลอดภัย และคุณภาพของงาน อันเปนพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต เปนหลักเบื้องตน / พื้นฐาน เพื่อทําใหหนวยงานมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย นาอยู นาทํางาน มีความเกี่ยวของอยางลึกซึ้งกับการเพิ่มผลผลิต
(Productivity) มีความเกี่ยวของกับการประหยัดทรัพยากรและเวลามีความเกี่ยวของกับความเชื่อถือของผูรับบริการมี
ความเกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอมกอใหเกิดการทํางานเปนทีม (Teamwork) และสรางความสามัคคีในหนวยงาน
ความหมายของ 5ส
1. สะสาง - การสํารวจและแยกใหชัดเจนวาของสิ่งใดจําเปนและ สิง่ ใดไมจําเปนในการใชงาน แลวขจัดของที่
ไมจําเปนออกไปจากพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สะดวก - การจัดวางของที่จําเปนในการใชงานใหเปนระบบระเบียบ และงายหรือสะดวกในการนําไปใช
3. สะอาด - การดูแลรักษาหรือปดกวาดเช็ดถู ทําความสะอาด สถานที่ โตะทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชใหพรอมตอการปฏิบัติงาน
4. สุขลักษณะ - การรักษาและปรับปรุงการปฏิบตั ิ 3ส แรก โดยกําหนด เปนมาตรฐานและปฏิบัติใหดีขึ้นและ
รักษาใหดี
5. สรางนิสัย - การปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดจิตสํานึก หรือเกิด ความเคยชินเปนนิสัย
3.3 การใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย
สลิลทิพย สินธุสนธิชาติ (2557) สีและเครื่องหมายความปลอดภัยนับเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเพื่อ
ความปลอดภัยอีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันอยางแพรหลาย ทั้งในสถานประกอบการ หนวยงานและองคกรตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ แบงเปนขอๆ ไดดังนี้
1.
เตือนใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหามและการบังคับตางๆ
2.
เตือนใหทราบถึงขอปฏิบัติในการปองกันอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
3.
บอกตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณดับเพลิง อุปกรณปฐมพยาบาล
4.
บอกขอมูลและทิศทางใหผูปฏิบัติงานและผูมาเยี่ยมชมสถานที่ไดทราบ
ในแต ละประเทศจะมี ม าตรฐานของสี แ ละเครื่อ งหมายเพื่ อความปลอดภั ย ที่ กํ าหนดโดยองค กรต างๆ
มากมาย อาจมีรายละเอียดแตกตางกันบาง แตที่จะกลาวถึงเฉพาะสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม มอก. 635 เล ม 1 ถึ ง 2-2529 ของสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งกําหนดขึ้นโดยอาศัยเอกสาร ISO 3864 -1984 ขององคการระหวางประเทศวา
ด ว ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) และ BS 5378:Part 1-3(1980-1982)
ของสํ า นั ก งานมาตรฐานประเทศอั ง กฤษ(British Standard Institution : BSI) มาประกอบการพิ จ ารณาจั ด ทํ า
มาตรฐานขึ้นซึ่งมีขอบเขตที่สําคัญ คือ สีเพื่อความปลอดภัย รูปแบบของเครื่องหมายความปลอดภัย เครื่องหมายเสริม
ขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของสี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่ใชสื่อความหมายตางๆ แทนการใช
ขอความเพื่อจุดประสงคในการเตือนภัยหรือใหคําแนะนําในการปองกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ไม
รวมถึงเครื่องหมายที่ใชในการควบคุมการจราจร
สีเพื่อความปลอดภัย นั้นหมายถึงสีที่กําหนดในการสื่อความหมายเพื่อความปลอดภัย โดยกําหนด สี สีตัด
18

18

ความหมายและตัวอยางการใชงาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. นําขอมูลที่ไดจากเอกสาร ขอมูลภาคสนามและขอมูลที่บันทึกไวในการจดบันทึกมาถอดความ โดย
วิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา ซึ่งการวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการที่ดําเนิน
ไปพรอมๆกับการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชการสังเกตและทําการบันทึกขอมูลอยางละเอียด ในทุกแงทุกมุมเพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆดาน
2. หลังจากนั้นจึงนําขอมู ลที่ไดมาประมวลรวบรวมเป นหมวดหมู นํามาจัดระบบระเบี ยบ เชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตอง และเก็บขอมูลเสริมใหมีเนื้อหาที่สมบูรณ
3. นําขอมูลที่ไดตรวจสอบและเก็บขอมูลเสริมแลวทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะหตามขอบเขตดานเนื้อหาที่
กําหนด เพื่อนําไปสูการตีความหมายและตัวแปรตางๆ ที่มีในตอการปรับปรุงแผนผังคลังสินคารายงานผลการศึกษา
เสนอรายงานผลการศึกษาคนควาดวยนําเขานําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงบรรยายอธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห และมี
ภาพประกอบบางตอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหัวขอที่ศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลประเภทเอกสาร โดยการรวบรวมขอมูลตางๆนี้จะหาจากบทความ หนังสือวิชาการ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆที่กลาวถึง การจัดการพื้นที่คลังสินคา ความปลอดภัยในคลังสินคา รวมไปถึง
เอกสารที่เกี่ยวของกับขอมูลคลังสินคาของบริษัท ไดแก แผนผังการจัดพื้นที่คลังสินคา ขนาดพื้นที่ของคลังสินคาและ
การติดตั้งอุปกรณปองกันตางๆเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก การสํารวจเอกสาร การรวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความและเอกสารที่เกี่ยวของ
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บขอมูลดวยตนเอง การรวบรวมขอมูลโดยใชการสังเกต
เปนสังเกตการณการใชพื้นที่ภายในคลังสินคา ที่ไดปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บริษัท AA (ประเทศไทย) จํากัด
กม.30 เพื่อหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในการสังเกตดังนี้
1. พื้นที่ที่ใชในการติดตั้งชั้นวางสินคา อุปกรณจัดเก็บตางๆ
2. จํานวนและขนาดของอุปกรณ-วัสดุที่ใชในการจัดเก็บสินคา
3. กิจกรรมตางๆภายในคลัง
4. พื้นที่ที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษ
- จุดหรือทาขนถายสินคา
- รถยกไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม
- หองจัดเก็บวัสดุ
- การยก/การขนถายเคลื่อนยายสิ่งของดวยมือ
- สถานีชารจไฟฟา
วิธีการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวย Content Analysis โดยสังเกตการณ (Observation studies) จากการวิเคราะห
กระบวนการหรือกิจกรรม (Process or activity analysis) เพื่อศึกษากระบวนการทํางานในคลังสินคา
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ผลการวิจัย
1. แนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพื้นที่ภายในคลังสินคา
ภาพที่ 1 ตัวอยางเสนขอบเขตการสัญจรทางรถยกไฟฟาวิ่งทางเดินคนทํางานและขอบเขตการวางสินคากับพื้น

1.1การกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคา ชั้นวางสินคา ชั้นวางเครื่องมือ-อุปกรณและพื้นที่สัญจรสําหรับรถยกวิ่ง
ควรมี ก ารกํ า หนดเส น ขอบเขตในการวางสิ น ค ากั บ พื้ น ชั้ น วางสิ น ค า ชั้ น วางเครื่ อ งมื อ -อุ ป กรณ และ
เครื่องมือที่มาชวยในการดําเนินกิจกรรมและควรมีการกําหนดเสนขอบเขตพื้นที่สัญ จรสําหรับรถยกวิ่ง ตามพื้นที่ที่
กําหนดเปนเสนทางหลักอาจทาสี เชน สีเขียว สีขาว สีเหลืองหรือทําสัญลักษณตางๆ เพื่อใหทราบวาเปนถนนหลักใน
คลัง หามวางสินคาล้ําเขามาในถนน ในคลังสินคาขนาดใหญอาจทาสีสําหรับใชเปนทางสัญจรของคนทํางานเพื่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตางๆควรมีการปรับปรุง ซอมแซม ทาสีใหมหรือติดเทปเสนสีใหมหรือเสนที่มีการกําหนดขอบเขต
ในการวางสินคาไวแลวอยางสม่ําเสมอ ไมใหมีการเสื่อมสภาพหรือเลือนลางจางหายไป จนไมทราบหรือไมเห็นขอบเขต
พื้นที่เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดวางสินคาไมใหลนไปยังพื้นที่ในสวนอื่นๆ ไมเปนสิ่งกีดขวางทางเดิน ทาง
วิ่งรถฟอรคลิฟทหรือบนเสนทางสัญจร
สรุป : เปนแนวทางในการวางแผนออกแบบปรับปรุงกําหนดพื้นที่ภายในคลังสินคา เพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารเรื่องการใชพื้นที่ไดอยางคุมคา สะดวกตอขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบแผนในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นภายในคลังสินคา และการสัญจรภายในคลังสินคเป
า นระเบียบ แบงเปนสัดสวนที่
ใชในการสัญจรไดัเจนและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. แนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคา
2.1พื้นที่รับสินคาและพื้นที่จายสินคา
บริเวณโตะทํางานหรือจุดที่ไวติดตอการดําเนินการการรับหรือการจายสินคาควรนําอุปกรณ-เครื่องมือ
หลังจากการใชงานแลวนําเก็บในพื้นที่จัดเก็บหรือจัดวางเครื่องมืออุปกรณใหเรียบรอยวินัยพนักงานเปนเรื่องสําคัญ
ดังนั้น 5ส อยาใหขาด สะสาง สะอาด สําคัญการสรางจิตสํานึกถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบควรทํา
อยางตอเนื่องพนักงานทุกคนจะมีสวนรวม และรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงได
กําหนดเปาหมายในดานความปลอดภัยไวเปนหนึ่งในนโยบายในการทํางาน
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2.2 พื้นที่สถานีชารจไฟฟารถฟอรคลิฟท
ควรมีการกําหนดเสนระบุหมายเลขรถยกเพื่อใหทราบวามีรถคันใดที่ยังใชงานอยูและขอบเขตพื้นที่ชารจ
ไฟฟาและควรมีการปรับปรุง ซอมแซม ทาสีใหมหรือติดเทปเสนสีใหมหรือเสนที่มีการกําหนดขอบเขตในการวางสินคา
ไวแลวอยางสม่ําเสมอ ไมใหมีการเสื่อมสภาพ เลือนลางจางหายไป จนไมทราบหรือไมเห็นขอบเขตพื้นที่ ตองจัดอยูใน
บริเวณพื้นที่สามารถระบายอากาศไดดี มีปลั๊กสําหรับเสียบแทนชารจ เพราะอาจจะมีอันตรายจากไอของกรด การ
ระเหยของไฮโดเจนสามารถเกิดอันตรายจากการยกแบตเตอรี่กระแสไฟฟาซึ่งตองมีชั้นวางแบตเตอรี่และในการจัดเก็บ
อุปกรณ-เครื่องมือ สายไฟที่ใชชารจไฟฟาใหเปนระเบียบเรียบรอย ใชกิจกรรม 5 ส เขามาชวยใหพนักงานนั้นมีสวนรวม
และรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดลอมในพื้นที่ ตองทําการตรวจสภาพรถกอนใชงานหรือหลังใชงานรวมทั้ง
ตรวจสายไฟหรือสายชารจไฟฟา ปลั๊กไฟในการเสียบชารจมีการติดตั้งที่ปลอดภัยหรือไม เปนประจําเพราะอาจเกิด
กระแสไฟฟารั่วไหลได และเปาฝุนไสกรองตางๆของรถที่ตนเองไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบกอนที่จะปฏิบัติงาน
ทุกวันพรอมทั้งบันทึกรายละเอียดการตรวจสภาพรถทั้งหมดในแตละวันลงในเอกสารใบตรวจสอบอุปกรณและเชื้อเพลิง
ตางๆและสงใหกับหัวหนาคลังสินคาตรวจสอบและตองแจงถึงความเสียหายทันทีซึ่งเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับ
รถฟอรคลิฟทที่ตนเองไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบทันทีและควรติดปายเตือนระวังวัตถุไวไฟ
สรุป : เปนแนวทางในดานความปลอดภัยของพนักงานภายในคลังสินคาโดยใหพนักงานนั้นมีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดลอมในพื้นที่มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือพื้นที่ที่
ตองใชความระมัดระวังในการชารจไฟฟาที่ชัดเจนเพื่อใหไดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและ

เพื่อสนับสนุนสงเสริมดานความปลอดภัยของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการดําเนินการสํารวจพื้นที่คลังสินคาเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหานี้ เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางเลือก
ในอนาคต หากผูที่สนใจโครงงานนี้จะนําไปใชประโยชนหรือใชงานไดจริงในภายภาคหนา ผูศึกษาจึงทําการศึกษาถึง
บริษัทที่รับเหมาทาสีตีเสนจราจร ทาสีพื้นที่โรงงาน ทาสีเฉพาะทางดานพื้นที่คลังสินคา โดยมีบริษัทที่ไดทําการติดตอ
สอบทราบ ทั้งดาน ราคา ระยะเวลาในการดําเนินงานและคุณภาพของสี โดยมี 3 บริษัท ดังนี้
ตารางที่ 1อัตราคาบริการของบริษัทรับเหมาทาสี
ราคา

ระยะเวลา

รับประกัน
คุณภาพ

บริษัท A

720,000

14 วัน

1 ป

บริษัท B

780,000

10 วัน

1 ป

บริษัท C

600,000

15 วัน

15 วัน

ใหคําปรึกษากอนการใหบริการและมี
บริการหลังการขายคือซอมสีฟรีใน
ระยะเวลาทีร่ ับประกัน
ใหคําปรึกษาและทดสอบคุณภาพของสี
กอนการใหบริการและรับประกัน
มาตรฐานคุณภาพ
เขาซอมงานระหวางงานอยูในการ
รับประกันของบริษัทภายใน 15 วัน
ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
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โดยพื้นที่คลังสินคา ประมาณ 4,000 ตารางเมตร
บริษัท A ใหราคาเมตรละ 180 บาท ใชระยะเวลาทําประมาณ 14 วัน รับประกันคุณภาพของสีการใช
งาน 1 ป และใหคําปรึกษากอนการใหบริการและมีบริการหลังการขายคือซอมสีฟรีในระยะเวลาที่รับประกัน
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
ในการปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาครั้ งนี้ เป น การศึ ก ษาการใช งานพื้ น ที่ ก ารออกแบบปรับ ปรุ ง พื้ น ที่ ภ ายใน
คลังสินคา ใหมีความสะดวกและสนับสนุนตอกิจกรรมภายในคลังสินคาและสามารถกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการทํางาน
และเขตความปลอดภัยได โดยนําแนวคิด ทฤษฏี การออกแบบคลังสินคาและหลักการตางๆมาประยุกตใช เพื่อศึกษา
หาแนวทางในการออกแบบ กําหนดเสนทาง กําหนดพื้นที่การทํางานภายในคลังสินคา ไดแก การดําเนินการสํารวจไป
ในพื้นที่ตามจุดสําคัญตางๆพรอมทั้งสังเกตพื้นที่ภายในคลังสินคาใชปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆและทําการบันทึก
ขอมูลอยางละเอียด แนวคิดการจัดการพื้นที่คลังสินคาแนวคิดการวางผังการใชเนื้อที่ของคลังสินคา ทฤษฎีที่ใชในการ
ปรับปรุงพื้นที่คลังสินคาและการใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัยตาม มอก. 635มาเปนเครื่องมือในการกา
แนวทางและขอเสนอแนะในการ “แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่คลังสินคา ดวยทฤษฎีการควบคุมโดยสายตาและการใช
มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย”
ผลจากการศึกษาทําใหสามารถหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ภายในคลังสินคาของบริษัท AA (ประเทศ
ไทย) จํากัด กม.30ไดคือ การกําหนดเสนขอบเขตในการวางสินคา ชั้นวางสินคา เครื่องมือ-อุปกรณการกําหนดเสนพื้นที่
สัญจรเปนทางหลักสําหรับรถยกสินคาวิ่งและของพนักงาน การวางอุปกรณ-เครื่องมือ ใหเหมาะสม ใหอยูในพื้นที่ที่
จัดเก็บหรือจัดวางเครื่องมืออุปกรณการตีเสนระบุหมายเลขรถยกเพื่อใหทราบวามีรถคันใดที่ยังใชงานอยูและขอบเขต
พื้นที่ชารจไฟฟา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารเรื่องการใชพื้นที่ไดอยางคุมคา สะดวกตอขั้นตอนการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแบบแผนและมีความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆและพนักงานที่ปฎิบัติงานภายใน
คลังสินคา แลวยังสามารถสรางภาพลักษณที่เปนมาตรฐานตามแบบสากลไดอีกดวย
ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากคลังสินคา บริษัท AA (ประเทศไทย) จํากัด กม.30 เปนสาขายอยที่เพิ่งขยายสาขาและเพิ่งยาย
คลังสินคาไดไมนาน ทําใหการบริหารหรือการจัดการยังไมสมบูรณแบบ
2. เนื่องจากโครงงานนี้ ตองใชงบประมาณจํานวนมากและอํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับผูบริหารสูงสุด
เทานั้น(สํานักงานใหญ)
3. เนื่องจากงานวิจัยนี้ ไมสามารถทดลองไดในสถานที่และสถานการณปฏิบัติงานจริง จึงยังไมทราบผลลัพธ
ที่แนชัดและการใชประโยชนที่แทจริง เปนเพียงแนวคิดเทานั้น
4. หากนํางานวิจัยนี้ไปใชประโยชนในอนาคต จะตองผานการปรึกษาและรับรองดานโครงสรางตัวอาคาร
คลังสินคาและดานการออกแบบที่ถูกตองจากวิศวกรผูเชียวชาญ

ภาคบรรยาย 136

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

เอกสารอางอิง
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2557).การจัดการพื้นที่คลังสินคา. กรุงเทพฯ:บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด .
ธนิต โสรัตน.(2552). คูมือการจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา.กรุงเทพฯ:บริษัท ประชุมทอง พริ้นดิ้ง จํากัด.
ศุภนิธิ เรืองทอง. (2552). Visual Control ใน 5ส. วันที่คนขอมูล21 สิงหาคม2560,จาก…….
……. จาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1507&read=true&count=true
สมศักดิ์ แดงติ๊บ. (2559). Lean Manufacturingการผลิตแบบลีน. วันที่คนขอมูล9 สิงหาคม2560,จาก……. …….
……. http://stang.sc.mahidol.ac.th/kb/?p=539
.สลิลทิพย สินธุสนธิชาติ. (2557). การใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย.วันที่คนขอมูล19 สิงหาคม2560,
........จาก http://www.pttplc.com/th/Products-Services/Consumer/For-Vehicle/NGV/PTT-NGV/
……. Documents
อาทิตย ศรีแกว.(2556). กิจกรรม 5 ส. วันที่คนขอมูล11 สิงหา 2560, จากhttp://web.sut.ac.th
……. /ccs/5s/meaning.html
ThaiDisplay. (2553).การบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management).วันที่คนขอมูล
……. 25 สิงหาคม2560,จาก http://www.thaidisplay.com/content-8.htm

ภาคบรรยาย 137

