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บทคดัย่อ 

 โครงงานน้ีมี จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาและจัดการระบบการจัดส่งสินค้าโดยได้

ท  าการศึกษาและเก็บขอ้มูลเพื่อที่จะหาสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการการจดัส่ง

สินคา้ของบริษทัธุรกิจเหล็กดี จ  ากดั เน่ืองจากมีการสั่งสินคา้กบัทางบริษทัเป็นจ านวนมากและเกิด

เหตุการณ์ความล่าชา้และความผดิพลาดในการจดัส่งจึงไดท้  าการหาสาเหตุโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์

ปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่แทจ้ริงและสรุปได้ว่าในขั้นตอนการเตรียมสินคา้ที่จะน าขึ้นรถนั้นมีความ

ล่าช้าในขั้นตอนการท างานและในขั้นขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่ท  าให้เกิดความล่าช้าด้วย

เช่นกนัและเม่ือวเิคราะห์หาสาเหตุที่แทจ้ริงท าใหเ้ห็นวา่เกิดจากการจบัเก็บสินคา้ที่ไม่มีความชดัเจน

และการท างานที่ท  าใหเ้กิดความล่าชา้อีกส่ิงหน่ึงคือการนบัสินคา้เพือ่ส่งขึ้นรถเน่ืองจากตอ้งนับทีละ

ชุดๆละ 20-40 ช้ิน ตามขนาดและประเภทของสินคา้ โดยผูว้ิจยัมีเป้าหมายคือลดเวลาในการหา

สินคา้เพื่อเตรียมน าขึ้นรถส่งสินคา้จาก 40 นาที เหลือ 20 นาทีโดยเร่ิมจากส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น

พบวา่มีขั้นตอนการจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบปะปนกนัจึงท าใหย้ากต่อการคน้หา ดงันั้น จึงไดท้  า

การจดัแบ่งพื้นที่เป็นรายลูกคา้ พบว่าเวลาในการจดัเตรียมสินคา้จาก 70 นาที เหลือ 40 นาที หรือ

ลดลงไดถึ้ง 62% ท าใหท้างบริษทัมีประสิทธิภาพในการขนส่งมากขึ้นดว้ย 

 งานวิจยัน้ีสามรถลดตน้ทุนด้านแรงของโรงงานได้ 64282 บาทต่อปี ประสิทธิภาพ

ทางตรง คือ การลดเวลาการจดัส่งลง 14.88 บาท/เที่ยว ประสิทธิภาพในทางอ้อม คือ นอกจาก

ค่าใชจ่้ายลดลงและยงัท าใหส่้งไดเ้พิม่ขึ้นจากเดิม 12 เที่ยวเป็น 40 เที่ยว/วนั ท าให้บริษทัมีรายไดจ้าก

การส่งสินคา้ในแต่ละวนัเพิม่ขึ้นอีกประมาณ 30% 
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Abstract 

 The purpose of the project is to provide the development and management of logistics 

by gathering data in order to derive the root cause of problems occurred during the process. The 

sample company Well Steel Business CO.,LTD. is chosen based on the relevant aspects related to 

our study. The company currently experience an overload of order resulted in a slow and an error 

of delivery. After a thorough problem analysis, we conclude that the bottlenecks are in the stage 

of inspecting and transferring products in to the carrier. Also, the lack of clear directions in 

warehousing and slow products counting, 20-40 pieces by types and sizes a time, are blocking the 

company from effective operation. Our goal is to reduce time spent for searching products before 

transfer in to the carrier from 40 minutes to 20 minutes. We recognized that disorder arrangement 

has really affected. Hence, we tried separating the area by customers and succeed in lessening the 

time spent from 70 minutes to 40 minutes, 62% being reduced, allowing the company to operate 

more efficiently 

 This research can reduce the cost of the plant is 64,282 baht per year. This 

performance is to reduce the time of delivery to 14.88 baht / night. In addition, the indirect costs 

down and also sent up from 12 times to 40 times / day, the company's revenue from the delivery 

of the day increases by about 30%. 

 


