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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการปรับปรุงกระบวนการโหลดสินคาของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติกแหงหน่ึง ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุง

แผนการจัดการทรัพยากรการโหลดสินคาข้ึนใหมเพ่ือใหการโหลดสินคาข้ึนรถขนสงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวดเร็วและ

มีตนทุนลดลง เปนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหดีท่ีสดุ  โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆจาก

ข้ันตอนการทํางานท้ังหมด  จํานวนสินคาท่ีมีการขนสงในชวงเวลาตางๆ  การเขาออกของรถขนสงสินคาท้ัง 3 คลังสินคา 

แลวนํามาวิเคราะหและแกปญหาในชวงท่ีมีภาระงานมาก มรีถขนสงสินคาเขามาเปนจํานวนมาก ทําใหการปฏิบัติงานการ

โหลดสินคาข้ึนรถขนสงลาชา เกิดการรอคอยของรถขนสงสินคาเปนระยะเวลานาน หรือในบางชวงบางคลังสินคามีภาระ

งานนอย จํานวนรถขนสงสินคาเขาออกนอย ทําใหมีการสูญเปลาวางงานเน่ืองจากจํานวนทรัพยากรมากเกินความจําเปน

ตอภาระงาน ปญหาเหลาน้ีเกิดจากการกําหนดจํานวนทรัพยากรและกําลงัคนคงท่ีตลอดเวลา  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงปรับปรงุ

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรการโหลดสินคาท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการจัดแบงตามความผัน

แปรของภาระงานหรือจํานวนรถเขา ซึ่งสามารถแบงไดเปนสามแผนดวยกัน คือ แผนท่ี 1 ชวงจํานวนรถขนสงมาก  แผน

ท่ี 2 ชวงจํานวนรถขนสงปกติ แผนท่ี 3 ชวงจํานวนรถขนสงนอย ผลปรากฏวา คลังสินคา 1 และคลังสินคา 2 ซึ่งใชแผน

แบบเดียวกันสามารถทําการโหลดสินคาไดรวดเร็วข้ึน สวนคลังสินคา 3 ท่ีมีทรัพยากรอยูมากเกินไปน้ันเราสามารถยาย

ทรัพยากรน้ันมาปฏิบัติงานในคลังสินคา 1 และ 2 ไดในชวงเวลาท่ีจํานวนรถขนสงเขาออกมาก  โดยท่ีบริษัทไมจําเปนตอง

มีการจางงานเพ่ิม ซึ่งจะชวยลดตนทุนการจางงานคนใหม และลดตนทุนการจางทํางานเกินเวลาลงได จากการปฏิบัติตาม

แผนท่ีวางไว พบวา แผนท่ี 1 ชวงจํานวนรถมาก เราสามารถลดตนทุนได 60,000 บาทตอเดือน แผนท่ี 2 ชวงจํานวนรถ

ปกต ิสามารถลดตนทุนได 90,000 บาทตอเดือน และแผนท่ี 3 ชวงจํานวนรถต่ํา เราสามารถลดตนทุนได 120,000 บาท
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Abstract 

 This research is to improve the loading process efficiency in the well-known Polypropylene 

manufacture and trading company. The new loading resource planning and management was proposed 

to improve the loading process efficiency, reduce cost and have better limited resource management. 

During the research, we gathered the information and analyzed from the number of vehicles, the 

amount of resources and the details in working process in all 3 warehouses. We found that the number 

of incoming in trucks is the main factor to be considered. Due to high number of incoming trucks, it 

caused the delay in loading process because of limited resources and when the number of trucks is 

low, it caused the wasting time in waiting for the freight trucks. So all these problems happened 

because of the fixed resource in each warehouse all the time. The improved resource planning based 

on varied loading requirement was summarized to enhance loading efficiency. With the resource 

planning and control method, three timeframes with efficient resource plans in loading processes were 

implemented.  Warehouse 1 and 2 use the same plans and can improve the loading process time well. 

As the warehouse 3 that had extra resource when they had lower number of incoming trucks, we can 

transfer them to work at warehouse 1 and 2 without hiring new workers and find new resources. With 

this resource planning and management for the loading process in all 3 warehouses, it can save 

efficiently 60,000 Baht per month during the high number of trucks, 90,000 Baht per month during the 

normal number of trucks and 120,000 Baht per month during the low number of trucks. 
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