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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอันตราย  เนื่องจากการคัด

แยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพเดิมใช้วิธีคัดแยกและจัดเก็บโดยใช้พนักงานพิจารณา
คัดแยกและจดบันทึกลงในสมุดบัญชีรายการสินค้า (Check book) ที่เป็นกระดาษ เมื่อต้องการส่ง
มอบสินค้าก็ต้องมาเปิดค้นหาข้อมูลในสมุดซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากเสียเวลาอย่างมาก อาจก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดและความเสียหายได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้า
อันตรายขึ้นให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nation Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)  
ข้อก าหนดส าหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime 
Dangerous Goods Code : IMDG Code) และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงที่ท่าเรือกรุงเทพ โดย
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้สร้างจาก Microsoft Access ท างานร่วมกับฐานข้อมูลเรือและสินค้าท่ีเป็นไฟล์ 
Microsoft Excel ซึ่งสามารถใช้งานได้ท้ังบนระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาด้วย 

จากการปฏิบัติงานเดิมที่ไม่ได้น าโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายท่าเรือกรุง
เทพเข้ามาช่วยจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด 11ขั้นตอนใช้เวลาทั้งหมด 68.05นาที หลังจากการ
น าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาช่วยในการปฏิบัติงาน พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลงเหลือ 8 ขั้นตอน
ใช้เวลาเพียง 25.28 นาที ดังนั้น โปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและสามารถลดความสูญเปล่าจากการท างานได้ 42.77 นาที ซึ่งคิดเป็น 
62.85% นอกจากนี้ยังสามารถน าเอาแนวคิดไปปรับปรุงการท างานและเป็นโปรแกรมต้นแบบส าหรับ
คลังสินค้าอันตรายที่ท่าเรืออ่ืนๆได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

ในสภาพการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจจ าเป็นต้องลดต้นทุนใน
ให้ได้มากที่สุดทั้งในด้านโลจิสติกส์ และกระบวนการจัดการในธุรกิจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยในธุรกิจจากกรณีศึกษาด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาแรงงานต่างด้าวใน
ระบบซับคอนแทรคซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจก็คือ การจัดการเอกสารพนักงานไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ท าให้เอกสารประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวหมดอายุและไม่มีความเชื่อมโยงกันในซับพลายเชน ปัญหา
หลักคือการหมดอายุของเอกสาร ท าให้ไม่สามารถวางแผนการเดินทางไปยังชายแดนเพ่ือไม่ให้กระทบ
กับการผลิตของลูกค้าได้และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมารวมถึงผิดกฎหมายด้านการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งเอกสารแรงงานต่างด้าวนั้นมีอยู่ 4 อย่าง คือพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตท างาน และ การรับ
แจ้งอยู่เกิน 90 วัน จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ค่าปรับในแต่ละรายการเพ่ิมขึ้นทุกปี 
เนื่องจากแต่ละปีนั้นมีจ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งสถิติรวมค่าปรับทั้งหมด 3 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 
4,387,500 บาทดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้มีเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพนักงานให้ มี
ระบบติดตามวันหมดอายุเอกสารพนักงานรวมถึงปรับกลยุทธ์ขององค์กรโดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งซับพลายเชน และเพ่ือป้องกันค่าปรับที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย โดยขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการศึกษาปัญหาของระบบการท างานแบบเดิม 
ก าหนดความต้องการของระบบใหม่โดยระบบสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารและแจ้ง
เตือนล่วงหน้าตามที่ก าหนดไว้ทางอีเมล์และเอสเอ็มเอส และรวบรวมเอกสารประจ าตัวของพนักงาน
ไว้ในระบบเพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถเรียกใช้เอกสารได้ทันที จากนั้นพัฒนาระบบให้สามารถน ามาใช้ได้
จริง จากการศึกษาพบว่าหลังจากน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นั้นท าให้ลดระยะเวลาในการ
เรียกดูเอกสารของพนักงานได้เนื่องจากสามารถเรียกดูได้จากระบบทันที และสามารถวางแผนการ
ด าเนินงาน วางแผนและก าหนดระยะเวลาในการต่ออายุเอกสารกรณีต้องเดินทางไปชายแดนเพ่ือ
ไม่ให้กระทบกับการผลิตของลูกค้าเนื่องจากระบบสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตามก าหนดเวลาที่ตั้ง
ไว้ ท าให้การจัดการเอกสารของแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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