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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ลดความผิดพลาดในการจัดสงพัสดุไปยังศูนยซอมบํารุงอากาศ

ยานตางๆ 2) ลดตนทุนการจัดสงและลดระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเกิดการจัดสงผิดพลาด 3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดการพัสดุของศูนยกระจายสินคา ซึ่งการศึกษาน้ีเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยศึกษา

ขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากพนักงานแผนกบริหารพัสดุ (MMD) ดวยวิธีการ               

1) สังเกตการณ 2) การสัมภาษณ และ 3) การทดลอง และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาคนควา 

รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  

 จากการศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จึงไดใชแผนภูมิกางปลา (Fish Bone Diagram) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุท่ี

อาจกอให เกิดปญหากอนการปรับปรุง จากน้ัน หาแนวทางแกไขปญหาโดยนําทฤษฎีการจัดการคลังสินคา 

(Warehouse Management) มาใชในการควบคุมและบริหารจัดการพัสดุในคลังสินคาใหเปนไปอยางมีระบบเปน

อันดับแรก และนําทฤษฎีการบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) โดยมุงแสดงดวย

สติกเกอรสีและสัญลักษณตางๆภายในคลังสินคาเพ่ือใหพนักงานและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบและเขาใจสารสนเทศ

ตางๆ หลังจากน้ันนําทฤษฎี ECRs มาประยุกตใชโดยการกําจัด และการทําใหงาย พรอมท้ังใชหลักการ 5 ส เพ่ือเปน

มาตรฐานใหพนักงานภายในองคกรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ  

 ผลจากการศึกษา พบวา ประสทิธิภาพในการดําเนินงานดีข้ึน ท้ังในดานความถูกตองของพัสดุท่ีจัดสงไป

ยังศูนยซอมบํารุงตางๆ คือลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดลงไดถึง 19.87% นอกจากน้ัน ดานเวลาการปฏิบัติงานภายใน

คลัง ยังใชเวลาคนหาและหยิบกลองพัสดุแตละครั้งนอยลง 2.45 นาทีโดยเฉลี่ย คิดเปนประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 53.38% 

โดยประมาณ และสงผลใหตนทุนจากการจัดสงซ้ําซอนท่ีเกิดจากการจัดสงพัสดุผิดพลาดลดลง 9,700 บาท 

คําสําคัญ: การปรับปรุงประสิทธิภาพ, การสงมอบพัสดุ, คลังสินคา 
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Abstract 

 This research aims to study about 1 )  Reducing errors in parcel delivery to the repair 

center 2) Reducing the cost of delivery and reduce the time to increase when delivery error and 3) 

Increasing efficiency in parcel management of the distribution center. Which this study is a 

qualitative analysis. Study primary data from MMD’s employees by three ways 1) observation 2) 

interview 3) experiment. And study secondary data from research and academic documents. 

 The result of the study of data and how to gathering a primary data, secondary data 

and qualitative analysis, Use a Fish Bone Diagram to find out the relationship between a problem 

with causes that may be causing the problem before. Find solutions by the leading theory 

(Warehouse Management Used to control and manage parcels in the warehouse, as well as the first 

system and Visual Factory Management theory. By concentrating the different colors and symbols 

are displayed with a sticker inside the warehouse so that employees and stakeholders know and 

understand the various information technologies. Afterward, leading to the application of the theory 

by getting rid of ECRs to apply by eliminating and simplify. Finally, use 5S activity to a standard 

internal employee to act in the same direction in a systematic way. 

 Results from the study showed that improved operational efficiency in both the 

accuracy of the parcel delivery to various maintenance centers is to reduce shipping errors down to 

19.87%. In addition, the time to found and picked up a parcel box, each time less and less 2.45 

minutes by an average performance rising approximately 53.38%, and the resulting costs from 

duplicate delivery caused by the faulty shipment decrease 9,700 Baht. 

 

บทนํา 

 เน่ืองดวย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ใหบริการซอมบํารุงอากาศยานทางทหาร หนวยงานภาครัฐ-

เอกชน และเครื่องบินพาณิชยหลากหลายแบบ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีศูนยซอมบํารุงอากาศยานท้ังหมด 7 แหง ไดแก  

1. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 

2. ศูนยซอมอากาศยานกําแพงแสน จ.นครปฐม 

3. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.ลพบุรี 

4. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.สรุาษฏรธานี 

5. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.อุดรธานี 

6. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.พิษณุโลก และ 

7. ศูนยซอมบํารุงอากาศยานดอนเมอืง จ.กรุงเทพมหานคร  

 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด จึงไดนําระบบ Logistics เขามาสนับสนุนงานจัดสงพัสดุ เพ่ือความ

สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ในการจัดสงสินคาและพัสดุ เพ่ือกระจายไปยังศูนยซอมตางๆ ในการซอมแซมช้ินสวนและ

อุปกรณเครื่องบิน ไมวาจะเปนเครื่องบินทางทหาร หรือเครื่องบินเอกชน ซึ่งปญหาจากการจัดสงพัสดุผิดพลาดท่ีมักพบ

เมื่อกระจายพัสดุไปยังศูนยซอมฯตางๆ เกิดจากการไมมีระบบตรวจสอบความถูกตองของพัสดุกอนการจัดสงท่ีเปน

ระบบ รวมถึงการจัดการภายในคลังท่ีไมเปนระบบระเบียบ ทําใหสงผลตอกระบวนการดําเนินงานของศูนยซอมฯตางๆ 
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เชน การเกิดความลาชาในการซอมแซมช้ินสวนและอุปกรณเครื่องบิน เน่ืองจากตองรอพัสดุท่ีตองใชในการซอมแซม

ช้ินสวนและอุปกรณเครื่องบินท่ีถูกตอง รวมถึงทําใหเกิดตนทุนการขนสงพัสดุซ้ําซอนของบริษัทฯ ดังน้ัน หากบริษัทฯมี

การตรวจสอบความถูกตองกอนการจัดสง และสรางระบบการจัดการพัสดุอยางเปนระเบียบ ก็จะชวยใหอัตราความ

ผิดพลาดของการจัดสงพัสดุลดลง ลดตนทุนการจัดสงท่ีจะเพ่ิมข้ึนและลดระยะเวลารอคอยพัสดุหากเกิดกรณีจัดสงพัสดุ

ผิดพลาด นอกจากน้ียังชวยใหการปฏิบัติงานในการจัดการพัสดุของบริษัทเปนระบบ และมีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือลดความผิดพลาดในการจดัสงพัสดไุปยังศูนยซอมฯและหนวยผูใชตางๆ 

 2. เพ่ือลดตนทุนการจัดสงซ้ําซอนเมื่อมีการจัดสงผิดพลาด โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนและ

หลังการปรับปรุง 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุของศูนยกระจายสินคา โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

กอนและหลังการปรับปรุง 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. กลยุทธการจัดเก็บสินคา (STORAGE STRATEGY) ในคลังสินคา 

James และ Jerry (1998) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง The Warehouse Management Handbook; the 

second edition ในเรื่อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบงรูปแบบในการจัดเก็บสินคาน้ันออกเปน 

6 แนวคิด ซึ่งผูศึกษาไดนําแนวคิดบางแนวคิดมาใช คือ 17ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหนงตายตัว (Fixed Location 

System)17 โดยแนวความคิดในการจัดเก็บสินคารูปแบบน้ีคือ สินคาทุกชนิดหรือทุก SKU น้ันจะมีตําแหนงจัดเก็บท่ี

กําหนดไวตายตัวอยูแลว ซึ่งผูศึกษานํามาประยุกตใชโดย กําหนดพ้ืนท่ีสวนตางๆภายในคลังท่ีทําการศึกษาใหแนนอน

ชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหพัสดุภายในคลังท่ีทําการศึกษาปะปนกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. ทฤษฎีกางปลา 

แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) หรือ แผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) เปน

แผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหาน้ัน 

(Possible Cause) ซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรอง

เปนสาเหตุของกางหลัก จากการศึกษาและเก็บขอมูล พบวา สาเหตุสําคัญท่ีทําใหพนักงานในบริษัทจัดสงพัสดุไปยัง

ศูนยซอมฯผิดพลาด สามารถแสดงสาเหตุการเกิดปญหา ไดดังน้ี 
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รูปท่ี 1 แผนผังกางปลา(Fishbone Diagram) แสดงสาเหตุและปญหา 

 

3. การบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) 

การบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) เปนระบบท่ีใชสนับสนุนการ

ปรับปรุงผลิตภาพท่ัวท้ังโรงงานโดยครอบคลุมถึงปจจัยตาง ๆ โดยมุงแสดงดวยสัญญาณ แถบสี และสัญลักษณตาง ๆ 

ในสถานท่ีทํางาน เพ่ือใหพนักงานหรือผูเก่ียวของไดรับทราบและเขาใจสารสนเทศตาง ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว หลักการ

ของ Visual factory สามารถแบงไดเปน 2 อยางดังน้ี 

1. Visual Display เปนการแสดงสารสนเทศเพ่ือใหพนักงานในฝายงานหรือผูปฏิบัติงาน พ้ืนท่ีได

รับทราบ โดยมีการนําเสนอในรูปของแผนภูมิและกราฟ ดังเชน การใชกราฟ/แผนภูมิ เพ่ือแสดงยอดขายรายเดือน 

(Monthly Revenues) การแสดงขอมูลผลการปฏิบัติงาน  

2. Visual Control การควบคุมดวยการมองเห็น เปนวิธีควบคุมบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน

และควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง โดยนําเสนอขอมูลท่ีมีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายข้ึนดวยการแปลง

ขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง,ปาย,สติกเกอร,กระดาน,สัญลักษณ,ภาพและแผนภาพ เปนตน 

นอกจากน้ี Visual Factory ยังประกอบดวย 

1) การใชสัญญาณเสียง (Audio Signals) เพ่ือใชแจงเตือนปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรืออาจเรียกวา 

Sound Warning เชน การเกิดปญหาเครื่องจักรขัดของในสายการผลิต นอกจากน้ียังใชสําหรับการแจงเวลาเริ่มตนและ

หยุดพักการทํางาน 

2) สารสนเทศการมองเห็น (Visual Information) เพ่ือใชปองกันความผิดพลาด (Prevent Mistake) ท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมักแสดงดวยรหัส/แถบสี (Color Coding) หรือการใชเครื่องหมายแสดงระดับความ

ปลอดภัย (Safe Range) ดังเชน การใชแถบสีแสดงระดับนํ้ามันและการใชฉลากหรือสติกเกอรเพ่ือจัดแยกประเภท

ช้ินงานในสายการประกอบ 

ซึ่งผูศึกษานําเสนอขอมูลท่ีมีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายข้ึนดวยการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของปาย

ระบุตําแหนงและสติกเกอรแทนสัญลักษณหนวยผูใชตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การจัดทําปาย คือ การจัดทําปายบงช้ีตําแหนงของพัสดุในแตละสวน ซึ่งวิธีการแบงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทํา

ปายเพ่ือติดบงช้ีตําแหนงน้ัน โดยจะทําการติดปายบงช้ีตําแหนงไวท่ีบริเวณผนังเหนือ Pallet 
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2) การติดสติกเกอร คือ การติดสติกเกอรรูปวงกลมไวท่ีพัสดุแตละบรรจุภัณฑเพ่ือแยกสถานท่ีจัดสง

พัสดุตามสี โดยจัดแบงสีสติ๊กเกอรไวดังน้ี 

- ตาคลี  ใชสติกเกอรสีแดง 

- 601   ใชสติกเกอรสีมวง 

- กําแพงแสน  ใชสติกเกอรสีเขียว 

- ดอนเมือง  ใชสติกเกอรสีนํ้าเงิน 

- พิษณุโลก  ใชสติกเกอรสีแดงและสีเทา 

- อุดรธานี  ใชสติกเกอรสีเหลือง 

- สุราษฎรธานี  ใชสติกเกอรสีนํ้าตาล 

- ลูกคา  ใชสติกเกอรสีฟา 

4. หลักการ 5 ส 

กิจกรรม 5 ส คือกิจกรรมท่ีจะชวยสรางมาตรฐานเพ่ือใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกันโดยมี

การปฏิบัติอยางเปนระบบท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือปรับปรุงแกไขงานและรักษาสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหดีข้ึน ท้ังใน

สวนงานดานการผลิต และดานการบริการ ซึ่งนํามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรไดอีกทางหน่ึง 

กิจกรรม 5 ส น้ัน ส ทุกตัวจะถูกกําหนดคํานิยามไวเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ และนําไปสูการปฏิบัติได

อยางถูกตอง ซึ่งผูศึกษาไดนํามาประยุกตเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพภายในคลังดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปการนําหลักการ 5 ส มาใชดําเนินการปรับปรุง 

หลักการ 5 ส การดําเนินการปรับปรุง 

1. สะสาง 

- นําพาเลทไมที่ชํารุดเสียหายหรือที่ไมไดใชนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว 

- จัดเก็บอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชภายในคลังอยางเปนสัดสวน และเมื่อใชงานเรียบรอยแลวใหจัดเก็บ

เขาที่ที่จัดสรรไว 

- กรณีอุปกรณบางชิ้นที่มักไมนํามาใชงานจะเก็บไวในพื้นที่สําหรับเก็บอุปกรณ ไมนํามาวางกีด

ขวางพื้นที่ภายในคลัง 

2. สะดวก 

- จัดทําปายบงชี้ตําแหนงพัสดุที่จะทําการจัดสงตามหนวยผูใชและจัดแบงพื้นที่ภายในคลังอยาง

เปนสัดสวน และจัดเก็บพัสดุตามพื้นที่ที่ไดจัดแบงไว เพื่อใหสะดวกตอการคนหากลองพัสดุและงาย

ตอการปฏิบัติงานในกระบวนการขั้นตอนตางๆ 

- ติดสติกเกอรสีตามที่ไดทําการระบุไววาสีใดหมายถึงหนวยผูใชใดไวที่กลองพัสดุที่รอการจัดสง 

เพื่อใหงายตอการหยิบและคนหาเมื่อจะทําการจัดสง 

3. สะอาด 

- ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุจะตองเปดกลองพัสดุเพื่อตรวจความถูกตอง ซ่ึงทําใหอาจจะมีเศษ

โฟม เศษกระดาษและพลาสติกกันกระแทกออกมาจากกลองทําใหสกปรกได ดังนั้น หลังจากการ

ตรวจรับพัสดุเสร็จแลวควรตองเก็บกวาดเศษขยะดังกลาวทุกคร้ัง เพื่อทําใหพื้นที่ในคลังสะอาดและ

เปนระเบียบ 

- เนื่องจากคลังที่แหงนี้เพิ่งจะทําการปรับปรุงแลวเสร็จ ทําใหมีฝุนหลงเหลือจากการปรับปรุง 

ดังนั้นจึงควรหมั่นทําความสะอาดพื้นที่ภายในคลังและอุปกรณตางๆเชน รถhand lift พาเลทตางๆ 

อยางเปนประจํา เพื่อใหฝุนตางๆนอยลงและหมดไปในที่สุด 

4. สุขลักษณะ 

- คลังที่ทําการศึกษาจะเปดประตูคลังเฉพาะเวลาปฏิบัติงานหรือมีพัสดุรับเขาและสงออกเทานั้น 

จึงทําใหอากาศภายในคลังไมถายเท ดังนั้น จึงควรหมั่นเปดประตูคลังเพื่อใหอากาศถายเท ซ่ึง

นอกจากจะเปนผลดีตอสุขภาพของพนักงานแลว ยังเปนผลดีตอพัสดุตางๆที่จัดเก็บภายในคลังอีก

ดวย เพราะหากอากาศภายในคลังไมถายเท อาจสงผลตอพัสดุบางชนิดท่ีตองเก็บรักษาในพื้นที่ที่

ตองมีอากาศถายเทอีกดวย 

- ทุกคร้ังท่ีมีการตรวจรับพัสดุหรือปฏิบัติงานภายในคลัง พนักงานท่ีปฏิบัติงานควรใชอุปกรณ

ปองกัน เชน ถุงมือ หนากากอนามัย เนื่องจากบางคร้ังพัสดุหรืออุปกรณที่ไปสัมผัสจะมีสารที่เปน

พิษตอมนุษย หรือน้ํามัน หรือกลองพัสดุที่รมยาจากตางประเทศ และนอกจากนั้นเพื่อเปนการ

ปองกันอันตรายจากการสัมผัสส่ิงที่เปนพิษ จึงควรลางมือทําความสะอาดทุกคร้ังดวย 

5. สรางนิสัย 

- เมื่อทําการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือการติดปายบงชี้ตําแหนงพัสดุ การติดสติกเกอรสี 

ก็ควรที่จะจัดวางพัสดุที่ตรวจรับแลวตามหนวยผูใชที่ไดมีการจัดแบงไวและติดสติกเกอรสีทุกคร้ัง

เพื่อทําเปนสัญลักษณ เพื่อปองกันการจัดสงผิดพลาด 

- หมั่นทําความสะอาดพื้นที่ภายในคลัง หมั่นเก็บกวาดเศษขยะ เศษโฟม เศษกระดาษและ

พลาสติกกันกระแทกทุกคร้ังหลังการตรวจรับ 

- ลางมือทําความสะอาดทุกคร้ังหลังจากตรวจรับพัสดุหรือปฏิบัติงานภายในคลัง 

- ท้ังนี้เพื่อใหเปนการสรางลักษณะนิสัยและที่สําคัญคือตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

อยางเครงครัด เพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน 
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5. ทฤษฎี ECRS 

หลักการ ECRS คือหลักการท่ีสามารถนําไปใชในการลดความสูญเปลาลงไดเปนอยางดี ประกอบไปดวย การ

กําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และ การทําใหงาย (Simplify) โดยช่ือทฤษฎี 

ECRS มาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกท่ีกลาวไปในขางตน 

ซึ่งผูศึกษาไดนําบางสวนของทฤษฎีมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังน้ี 

- การกําจัด (Eliminate) โดยพิจารณาจากการหยิบพัสดุเพ่ือท่ีจะทําการลําเลียงข้ึนรถขนสง ซึ่งมีการ

ทํางานท่ีใชเวลาคอนขางนานในการคนหากลองพัสดุท่ัวท้ังคลังเพ่ือตรวจสอบวามีพัสดุท่ีจะสงไปยังหนวยผูใชปลายทาง

น้ันๆหลงเหลืออยูหรือไม ดังน้ัน จึงทําการกําจัดข้ันตอนการคนหากลองพัสดุท่ีทําใหเกิดการเพ่ิมระยะเวลารอคอยพัสดุ

ของหนวยผูใชปลายทางมากข้ึนดวยการกําหนดตําแหนงพ้ืนท่ีจัดเก็บสําหรับพัสดุท่ีทําการตรวจแลวใหแนนอนชัดเจน 

และเพ่ือเปนการไมตองขนยายพัสดุไปมาหากเกิดการวางปะปนกัน 

- การทําใหงาย (Simplify) โดยพิจารณาจากการหยิบพัสดุเพ่ือท่ีจะทําการลําเลียงข้ึนรถขนสงเชนเดียวกัน 

ดังน้ันผูศึกษาจึงทําการออกแบบเอกสารใบนําสงพัสดุ (Check List) เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบความถูกตองของพัสดุ

กอนการจัดสง อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความรวดเร็วในการคนหาพัสดุและเพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอนการจัดสงอีกดวย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอมลูจาก 

1. การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) 

 กลุมเปาหมาย คือ พนักงานแผนกบริหารพัสดุ (MMD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด จํานวน 4 คน 

เพ่ือใหทราบวิธีในการดําเนินงาน และปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

 วิธีท่ี 1 ใชวิธีสังเกตการณ (Observation) เปนขอมูลท่ีไดจากการติดตามหรือเฝาสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน

ในแตละข้ันตอนหรือศึกษาเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน เปนการสังเกตการณท่ีผูศึกษาไดสมัผสักับเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนโดยตรงดวยตนเอง 

 วิธีท่ี 2 ใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) เปนขอมูลท่ีไดจากการตอบคําถามของพนักงานแผนกบริหาร

พัสดุ (MMD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ถึงขอมูลในการทํางานและปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหไดรับรูถึงปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

 วิธีท่ี 3 ใชวิธีการทดลอง (Experiment)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานสงมอบพัสดุในแตละ

ครั้งและทําการจดบันทึกผลการสงมอบ จากน้ันสรุปผลของการทดลองวามีการสงมอบถูกตองครบถวนหรือไม 

2. การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ ( Secondary data ) 

 ไดมาจากการศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูลจากเอกสาร บทความ รายงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ คูมือ

การปฏิบัติงานและขอมูลจากอินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงมอบพัสดุอะไหลอากาศยาน 

เชน การเพ่ิมความถูกตองแมนยํา การลดระยะเวลาและความสูญเปลาในกระบวนการทํางานโดยทําการศึกษารวบรวม

ขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับโครงงาน และสามารถนําความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังกลาวมา

ใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการอยู 
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 ผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมลู โดยมีลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี  

 1. สํารวจและเก็บรวบรวมปญหาโดยท่ัวไปในการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาเลือกใชเปนขอมูลในการวิเคราะห 

 2. ทําการศึกษากระบวนการทํางาน รวมถึงลักษณะกิจกรรมของแตละข้ันตอนในการดําเนินงานตั้งแต 

กระบวนการรับพัสดุ กระบวนการจัดทําเอกสารตรวจรับพัสดุ กระบวนการตรวจรับพัสดุจนถึงกระบวนการจัดสงพัสด ุ

 ขั้นตอนในการศึกษา 

1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชการสังเกตการณ (Observation) จากการติดตามหรือเฝาสังเกตวิธีการ

ปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนท่ีเกิดข้ันในการทํางานและใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) ท่ีไดจากการสัมภาษณของ

พนักงานแผนกบริหารพัสดุ (MMD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ถึงกระบวนการทํางานในแตละข้ันตอน ปญหาท่ี

เกิดข้ึนและอุปสรรคในการทํางาน 

2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสาร และทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการจัดสงพัสดุ รวมถึงการสัมภาษณกระบวนการทํางานจากพนักงานในบริษัทฯ และการเก็บขอมูลการจัดสงท่ี

ผิดพลาดจากประวัติการจัดสงของทางบริษัทฯท่ีไดมีการเก็บรวบรวมไว ตั้งแต เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม จากน้ัน

นําขอมูลสวนน้ีมาวิเคราะหหาสาเหตุและปญหา และผลกระทบท่ีตามมา 

3. วิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานโดยใชทฤษฎีกางปลา 

4. วิเคราะหถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดการจัดสงผิดพลาด 

5. วิเคราะหผลการศึกษาท่ีไดเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

6. นําหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาใชเปนเครื่องมือพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

7. ติดปายบงช้ีตามหนวยผูใช บริเวณ Delivery Area เพ่ือใหทราบวาพัสดุในขอบเขตน้ีท่ีทําการแยก

สถานท่ีไวจะทําการจัดสงพัสดุไปหนวยผูใชใด 

8. จัดทําเอกสารใบนําสงพัสดุ (Check list) โดยติดไวบริเวณบนผนังเหนือพาเลทหรือช้ันวางพัสดุท่ีได

แยกตามศูนยซอมอากาศยาน 

9. ติดสติกเกอรรูปทรงวงกลมไวท่ีกลองพัสดุเพ่ือแยกสถานท่ีจัดสงพัสดุตามสีท่ีไดระบุไวโดยใชทฤษฎี

การควบคุมดวยสายตา Visual Control มาปรับปรุงเพ่ือลดระยะเวลาในการคนหากลองพัสดุและเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดสงพัสดุ 

10. เก็บรวบรวมขอมูลการบันทึกความถูกตองในการจัดสงพัสดุหลังการปฏิบัติงานตามแผน และ

เปรียบเทียบกับขอมูลการบันทึกเวลากอนปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

11. เปรียบเทียบขอมูลความถูกตองในการจัดสงพัสดุตั้งแตกระบวนการตรวจรับพัสดุไปจนถึงการเตรียม

จัดสงพัสดุกอนและหลังการปรับปรุง 

12. เขียนสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะ 

  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 

1. แผนภูมิกางปลา (Cause and Effect Diagram) ใชในการหาความสัมพันธระหวางปญหาและสาเหตุ

ท่ีอาจท่ีกอใหเกิดปญหาน้ันในแตละกระบวนการเพ่ือนํามาวิเคราะหวิธีการแกปญหาในข้ันตอนตอไป 

2. โปรแกรม Microsoft Excel ใชในการรวบรวมขอมูลกอนและหลังปรับปรุง 
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สรุปผลการวิจัย 

 หลังจากการปรับปรุงดวยเครื่องมือและทฤษฎีตางๆก็ไดทําการบันทึกและศึกษาการเปลี่ยนแปลงขอมูล

หลังการปรับปรุง แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลกอนการปรับปรุง ซึ่งผลการบันทึกหลังการปรับปรุงมีดังน้ี                       

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลประวัติการจัดสงพัสดุผิดพลาดของบริษัทฯกอนและหลังการปรับปรุง 

 เดือน 

ก.ค. – ส.ค. (ครั้ง) ก.ย. – ต.ค. (ครั้ง) 

หนวยผูใช 

ตาคล ี 3 1 

601 1 0 

กําแพงแสน 1 0 

ดอนเมือง 0 1 

พิษณุโลก 0 0 

อุดรธานี 0 0 

สุราษฎรธานี 1 0 

ลูกคาและอ่ืนๆ 0 0 

รวม 6 2 

 

 

 ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบขอมูลการจัดสงพัสดุผิดพลาดของบริษัทฯกอนและหลังการปรับปรุง 

  

 จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงขอมูลประวัติและการเปรียบเทียบขอมูลการจัดสงพัสดุ

ผิดพลาดของบริษัทฯกอนและหลังการปรับปรุง จากเดิมคือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีการจัดสงพัสดุผิดพลาด

ท้ังหมด 6 ครั้ง เมื่อทําการแกไขปรับปรุงดวยเครื่องมือและทฤษฎีตางๆ สงผลใหการจัดสงพัสดุในเดือนกันยายนและ

เดือนตุลาคมลดลงเหลือเพียง 2 ครั้ง ซึ่งลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดไปไดท้ังหมด 4 ครั้ง เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต จะ

สามารถลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดลงไดถึง 19.87%  

 

 

 

 

  การจัดสงท้ังหมด 

(คร้ัง) 

การจัดสงผิดพลาด 

(คร้ัง) 

การจัดสงพัสดุ

ผิดพลาด (%) 

เดือน 
ก.ค. – ส.ค. 21 6 28.57 % 

ก.ย. – ต.ค. 23 2 8.70 % 

การจัดสงพัสดุผิดพลาดลดลง (คร้ัง) 4 

การจัดสงพัสดุผิดพลาดลดลง (%) 19.87 % 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบเวลาการคนหาและหยบิกลองพัสดุในแตละครั้งท่ีมีการจัดสงพัสดุกอนและหลงัการปรับปรงุ 

 เวลาคนหาพัสดุเฉลี่ย 

กอนการปรับปรุง 

เวลาคนหาพัสดุเฉลี่ย 

หลังการปรับปรุง 

เวลาคนหาพัสดุเฉลี่ย

ลดลง 

ประสิทธิภาพท่ี

เพ่ิมขึ้น (%) 

เวลาท่ีใชคนหา 

(นาที) 
4.59 2.08 2.45 53.38% 

  

 ตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงขอมูลเวลาการเปรียบเทียบเวลาการคนหาและหยิบกลองพัสดุในแตละครั้งท่ีมี

การจัดสงพัสดุกอนการปรับปรุงและหลงัการปรบัปรุง จากเดิมกอนการแกไขปรับปรุงใชเวลาเฉลี่ย 4.59 นาที เมื่อแกไข

ปรับปรุงดวยเครื่องมือและทฤษฎีตางๆ ใชเวลาเฉลี่ย 2.08 นาที ซึ่งลดเวลาการใชลง 2.45 นาที เมื่อคิดเปน

ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน จะเพ่ิมข้ึน 53.38% โดยประมาณ 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบตนทุนคาจัดสงพัสดุกอนและหลังการปรับปรุง 

 ตนทุนการจัดสงท้ังหมด (บาท) ตนทุนการจัดสงซํ้าซอน (บาท) 

เดือน 
ก.ค. - ส.ค. 58,670 13,850 

ก.ย. - ต.ค. 45,720 4,150 

ประหยัดตนทุนได (บาท) 9,700 

ประหยัดตนทุนตอป ได 

(บาท/ป) 
≈ 84,000 บาทตอป* 

*กรณีเฉลี่ยเดือนละประมาณ 7,000 บาท 

 ตารางท่ี 4 เปนขอมูลการเปรียบเทียบตนทุนคาจัดสงพัสดุกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง จาก

เดิมในชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมท่ีมีตนทุนการจัดสงซ้ําซอน 13,850 บาท เมื่อปรับปรุงแลว ในชวงเดือน

กันยายนและสิงหาคมมีตนทุนการจัดสงซ้ําซอนเหลือเพียง 4,150 บาท หมายความวาสามารถประหยัดไปได 9,700 

บาท ซึ่งหากในอนาคตมีการพัฒนาจากอยางตอเน่ืองจากงานวิจัยน้ี จะทําใหไมเกิดการจัดสงซ้ําซอนกรณีจัดสงพัสดุ

ผิดพลาด สงผลใหตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนไมเกิดข้ึนอีกดวย 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการสงมอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด มี

วัตถุประสงคเพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดสงพัสดุไปยังศูนยซอมฯและหนวยผูใชตางๆ เพ่ือลดตนทุนการจัดสงและ

ลดระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเกิดการจัดสงผิดพลาด และ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุของศูนยกระจายสินคา 

การศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษาเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและอาคารสถานท่ี ยกตัวอยางเชน การ

ทํางานดวยความถนัดของพนักงาน และคลังท่ีทําการศึกษาเพ่ิงจะปรับปรุงดานโครงสรางแลวเสร็จไดไมนาน เปนตน          

ผูศึกษาจึงไดทําการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับพัสดุและกระบวนการจัดสงพัสดุ โดยใชเครื่องมือและทฤษฎีตางๆเขา

มาแกไขปญหา ซึ่งทฤษฎีท่ีใชก็คือ ใชทฤษฎีการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) เพ่ือจัดแบงพ้ืนท่ี

ภายในคลังใหชัดเจน แบงพ้ืนท่ีสวน Delivery Area ตามหนวยผูใช และแบงพ้ืนท่ีบนพาเลท เพ่ือใหงายตอการคนหา

กลองพัสดุ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดสง และประสิทธิภาพการจัดเก็บพัสดุในคลัง ใชทฤษฎีการบริหาร

โรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) เพ่ือจัดทําปายระบุตําแหนง และติดสติกเกอรสีไวท่ี
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กลองพัสดุท่ีตรวจรับแลว ใชหลักการ 5 ส เพ่ือใหคลังท่ีทําการศึกษาสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เปนการสงเสริมให

งายตอการปฏิบัติงาน และสงเสริมสุขลักษณะใหแกพนักงานและอาคารสถานท่ี ใชทฤษฎี ECRS โดยใชการกําจัด 

(Eliminate) เพ่ือกําจัดเวลาท่ีกอใหเกิดความสูญเปลาในการทํางาน และใชการทําใหงาย (Simplify) โดยการออกแบบ

เอกสารใบนําสงพัสดุ (Check List) เพ่ือใหการปฏิบัติงานในข้ันตอนตรวจสอบความถูกตองกอนการจัดสงงายข้ึน และ

เพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน พบวา สามารถลดการจัดสงผิดพลาดไดท้ังหมด 4 ครั้ง คือจากเดิม

ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจัดสงพัสดุผิดพลาด 6 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้ง ในชวงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 

เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต จะสามารถลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดลงไดถึง 19.87% นอกจากน้ัน ยังใชเวลาคนหาและหยิบ

กลองพัสดุในแตละครั้งนอยลง จากเดิมในชวงกอนการปรับปรุง คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ใชเวลาคนหาพัสดุ

เฉลี่ย 4.59 นาที เมื่อทําการปรับปรุงแลว ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ใชเวลาคนหากลองพัสดุลดลงเหลือ

เพียง 2.08 นาที น่ันหมายถึงลงลง 2.45 นาทีโดยเฉลี่ย คิดเปนประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 53.38% โดยประมาณ  

หากมองในดานตนทุนการจัดสง ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม มีตนทุนคาจัดสงรวม 2 เดือน คือ 58,670 

บาท และตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนกรณีจัดสงพัสดุผิดพลาด 13,820 บาท เมื่อทําการปรับปรุง ปรากฏวาตนทุนคาจัดสง

ในเดือนกันยายนและตุลาคมรวม 2 เดือน คือ 45,720 บาท และตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนกรณีจัดสงพัสดุผิดพลาด 4,150 

บาท เมื่อเทียบกับชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะสามารถประหยัดไปได 9,700 บาท ซึ่งหากอนาคตไดปฏิบัติงาน

ตามการปรับปรุงจากท่ีกลาวมาดานบน จะมีแนวโนมทําใหไมเกิดการจัดสงซ้ําซอน สงผลใหตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนไม

เกิดข้ึน นอกจากน้ียังสงผลใหประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในดานการปฏิบัติงาน ดานลดเวลาการดําเนินการ และดานตนทุนท่ี

ลดลงไดหากบริษัทฯพัฒนาตอยอดจากการปรับปรุงในการศึกษาครั้งน้ี 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

ควรมีการอบรมพนักงานอยางเปนประจําเพ่ือใหทิศทางการปฏิบัติงานภายในแผนกบริหารพัสดุเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสรางวินัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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