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บทคัดยอ 
  
           การศึกษาปญหาและการแกไขปญหา แผนกคลังสินคาและจัดสง บริษัท MMM จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและลดตนทุนท่ีไมจําเปนในกระบวนการทํางานรับเขา จัดเก็บ สงมอบ เพ่ือตอบสนองความ
คาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ปจจุบันแผนกคลังสินคามีปญหาการทํางาน 5 ปญหา 

1. ปญหาดานแรงงานขาดแคลน  
สาเหตุทุกกิจกรรมในการทํางานแผนกคลังสินคาและจัดสง จะใชแรงงานทํางานเปนหลักตั้งแตข้ันตอนการ รับเขา จัดเก็บ 
สงมอบ สินคา ในสวนของงานรับเขา จัดเก็บ สงมอบคอนเทนเนอรจะใชแรงงานงานถึง 75 คน ลักษณะงานตองแบกสินคา 
50 กก.เพ่ือจัดเรียงลงชะลอม และ โหลดเขาตูคอนเทนเนอร เปนงานท่ีหนัก แรงงานท่ีทํางานนี้จะเปนแรงงานจากประเทศ
กัมพูชา และ พมา (ประเทศไทยคนทํางานนอย) แนวทางการแกไขแรงขาดแคลน ผูวิจัยไดออกแบบปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน โดยเลือกหุนยนต(Robot)มาทดแทนแรงงานแบกจัดเรียงน้ําตาลลงชะลอม50กก.เลือกเครื่อง Auto Wrap 
พลาสติกหุมสินคา ทดแทนแรงาน เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บจากการกองกับพ้ืน เปนจัดเก็บแบบ Selective Rack รองรับ
การสงมอบแบบ FIFO เลือกรถโฟลคลิฟทงาหมุน (Inverta Pull Clamp) มาทดแทนแรงงานแบกโหลดตูคอนเทนเนอร 
สรุปจากปรับปรุงกระบวนการทํางานแบบใหม จะใชแรงงาน 12 คน จะสามารถลดแรงงานได  63 คน/วัน @ 435 บาท/
วัน  ทํางาน 312 วัน/ป เปนเงิน   8,550,360 บาท/ป   

2. ปญหาความผิดพลาดในการจด Lots Number ของสินคา 
สาเหตุแผนกคลังสินคา รับสินคาเขาระบบโดย TAG. ข้ันตอนการจายสินคาใชวิธีการจด Lots Number ท่ีกระสอบน้ําตาล
จํานวน 14 ตัวอักษร สงผลใหเกิดขอมูลผิดพลาดสงไปใหลูกคาแนวทางการแกไขความผิดพลาดในการจด Lots Number 
ผูวิจัยไดออกแบบปรับปรุงกระบวนการทํางาน ระบบ Barcode มาประยุกตใชกับธุรกิจน้ําตาล และ ออกแบบสรางระบบ 
Barcode ใหสามารถทํางานไดท้ังงาน รับ-จายสินคา รวมไปถึงออกเอกสารรับรองคุณภาพสินคา COA และ สามารถ Hold 
สินคาท่ีไมพรอมสงมอบ เพ่ือปองกันสงมอบสินคาไมไดคุณภาพใหลูกคา สรุปการทํางานของระบบ Barcode สามารถลด
ข้ันตอนในการทํางานจากเดิม 11 ข้ันตอน เหลือ 6 ข้ันตอน ลดลง 5 ข้ันตอน สามารถลดเวลาในการสงมอบแตละเท่ียว ชวง
รอเอกสาร COA ใบรับรอง จาก 5 นาที เหลือ 3 นาที ลดลง 2 นาที และ ไมสงสินคาผิดใหลูกคา 
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3. อุปกรณการทํางานคลังสินคาชํารุดเสียหาย (งาของรถโฟลคลฟิท) 
สาเหตุของงารถโฟลคลิฟทหักบอยเกิด 5 ครั้ง/ป จากการวิเคราะหปญหางาของรถโฟลคลิฟท เกิดจากลักษณะการทํางานท่ี
ผิดประเภทโดยใชงากลับ ตอนท่ีทํางานยกสินคาทําใหงาของรถโฟลคลิฟทหักมีความเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุแนวทางการแกไข
ไมใสงากลับดานผูวิจัยออกแบบอุปกรณเสริมใหมใหสามารถทํางานประสิทธิภาพไดดีและไมชํารุดเสียหายและตรวจสอบ 
Check Sheet อุปกรณเสริม ทุกวันกอนการทํางานสรุปหลังจากการแกไขปญหา ไมพบปญหางาโฟลคลิฟทหัก  ไมพบ
ปญหาอุบัติเหตุจากโฟลคลิฟท และ รถโฟลคลิฟทสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ สามารถลดคาใชจายได 16,000 
บาท/ป (รถโพลคลิฟทไมไดทํางานตองจายคาเชาวันละ 1,600 บาท/วัน ระยะเวลาในการเปลี่ยนงา 2 วัน งารถโฟลคลิฟท
หัก 5 ครั้ง/ป) 

4. ความปลอดภัยในการทํางานตกจากท่ีสูง  
สาเหตุพนักงานเก่ียวชะลอมตกจากกองน้ําตาล และ พนักงานขับรถบรรทุกตกจากรถบรรทุกน้ําตาลเกิดจากไมมีอุปกรณ
สวมใสในการทํางานท่ีสูง สงผลใหเกิดอุบัติเหตุจากท่ีสูงแนวทางการแกไข ความปลอดภัยในการทํางานตกจากท่ีสูง ตกจาก
กองน้ําตาล และรถบรรทุกโดยการติดตั้ง Safety Sling (หลักการทํางานเหมือนเข็มขัดนิรภัยในรถยนต) เผื่อเวลาท่ีพนักงาน
พลัดตกจากท่ีสูง รางกายของพนักงานจะไมถึงพ้ืนสรุปหลังจากการแกไขปญหา ไมพบปญหาอุบัติเหตุตกจากท่ีสูง 

5. พ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพอตองจัดเก็บเกิน 90% ของพ้ืนท่ีจัดเก็บ  
สาเหตุพ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพอเกิดจากไมไดทําตารางการ Balance แผนการผลิต  ขนยาย และ จัดเก็บ สงผลกระทบ 
Layout จัดเก็บไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีออกแบบวางไว วางทับเสนทาง บางครั้งตองรื้อน้ําตาลดานในจายทําใหเสียเวลามี
โอกาสสงมอบลูกคาลาชากรณีคลังสินคาเต็มตองขนยายไปจัดเก็บคลังนอก ( 70 บาท/ตัน/เดือน) แนวทางแกไขจัดทํา
ตารางการ Balance แผนการผลิต  ขนยาย และ จัดเก็บ จัดทําทุก Week และดูวาปริมาณน้ําตาลเกิน Capacity การ
จัดเก็บหรือไม ถาเกินตองขนยายไปฝากเก็บคลังนอก คลังสหไทย สรุปหลังจากการแกไขปญหา ไมพบปญหาน้ําตาลพ้ืนท่ี
จัดเก็บไมเพียงพอ 

 
1.   บทนํา 
          กลุมบริษัท MMM จํากัดถือกําเนิดครั้งแรกในป พ.ศ. 2489 ท่ีตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดย
เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก ท่ีผลิตน้ําเชื่อมเขมขนสงขายใหโรงงานผลิตน้ําตาลทรายสูการพัฒนาเปน
อุตสาหกรรมโรงงานท่ีสามารถผลิตน้ําตาลทรายไดเองในป พ.ศ. 2499 และตอมาไดขยายกิจการโรงงานเพ่ือรองรับความ
ตองการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางไมหยุดยั้ง จนกลายเปนผูผลิต และสงออกน้ําตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย 
      สินคาของบริษัท MMM จํากัดผานกรรมวิธีการผลิต และตรวจสอบคุณภาพดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และระบบการ
ประกันความปลอดภัยในการบริโภคแบบอัตโนมัติ อีกท้ังยังไดรับการปรับสภาพความชื้นไมเกาะเปนกอนกอนสงถึงมือ
ลูกคา จึงมีคุณภาพสูง และเปนท่ียอมรับของลูกคา รวมท้ังผูบริโภค ท้ังภายใน และนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังมีข้ันตอน
การบรรจุ และรูปแบบการจัดสงสินคาท่ีหลากหลายสามารถนําสงสินคาไดอยางรวดเร็ว และตอบสนองความตองการของ
ลูกคาอยางลงตัว 
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2.   ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

                ณัฐพล   กําจรจริะพันธ ,(2556), การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง  “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บสินคา 
และวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท AA Steel (ประเทศไทย) จํากัด” ไดทําการศึกษาปญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการการจัดเก็บ
สินคาและวัตถุดิบท่ีไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดรับผลกระทบมาจากการติดตั้งเครื่องจักรใหมในพ้ืนท่ีเดิมของโรงงาน ทําใหพ้ืนท่ี
ในการจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบมีนอยลงสาเหตุดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของบริษัท ดังนั้นผูศึกษาจึง
ไดนําความรูดานโลจิสติกสมาชวยในการปรับปรุงการจัดเก็บสินคาและ  
วัตถุดิบใหมประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขในเรื่องความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีการจัดเก็บ 
 

 3. วิธีการศึกษา 
     การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และ
เพ่ือกําหนดกลยุทธิ์ในกระบวนการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาภายในองคกร  ปจจุบันแผนกคลังสินคามีปญหาในการ
ทํางาน และไดเก็บขอมูลมาวิเคราะหเปนกราฟพาเรโตตามกราฟประกอบดานลาง 
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ข้ันตอนการทํางานของแผนกคลังสินคา 

 
 
 
กระบวนการ รับ-จาย คลังสินคาแบบอัตโนมัติ 
1.  Robot Arm 2.  Auto Wrap 3.  Bar Code 4.  Selective Rack 5.  Automatic Forklift  
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ปญหาการทํางานของแผนกคลังสินคา 
1.   ขาดแคลนแรงงาน  
กระบวนการทํางานข้ันตอนท่ี 2 แรงงานแบกจัดเรียงน้ําตาลลงชะลอม เพ่ือแกไขปญหาดานแรงงานขาดแคลน ผูวิจัยได
เลือกหุนยนต (Robot) มาทดแทนแรงงานแบกน้ําตาล 50 กก. จัดเรียงลงชะลอมพรอมท้ังสามารถพัน Wrap พลาสติกหุม
สินคาเพ่ือปองกันฝุนละออง 
 
Line แบกน้ําตาล 50 kg. Refine และ Super  

 
 
Line Wrap น้ําตาล 50 kg. Refine และ Super 

 
 
การจัดเก็บน้ําตาลแบบเรียงกอง เพ่ือแกไขปญหาการจายน้ําตาลแบบ FIFO และ รองรับการใชงานรวมกับ Auto 
Forklift 
กระบวนการทํางานข้ันตอนท่ี 4  การจัดเก็บน้ําตาลแบบเรียงกอง เพ่ือแกไขปญหาการจายน้ําตาลแบบ FIFO ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบ Selective Rack  



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

6       

 
การคลุมกองน้ําตาลดวยพลาสติกใส 
กระบวนการทํางานข้ันตอนท่ี 5  การคลุมกองน้ําตาลดวยพลาสติกใส เพ่ือแกไขปญหาฝุนละออง เพ่ือคุณภาพสินคาท่ีดี 
ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการ พัน Wrap พลาสติกหุมสินคาสามารถลดแรงงานได 3 คน 
 

 
 
แรงงานแบกโหลดตูคอนเทนเนอร  
กระบวนการทํางานข้ันตอนท่ี 6 แรงงานแบกโหลดตูคอนเทนเนอร เพ่ือแกไขปญหาดานแรงงานขาดแคลน ผูวิจัยไดเลือก 
รถโฟลคลิฟทงาหมุน (Inverta Pull Clamp) มาทดแทนแรงงานแบกโหลดตูคอนเทนเนอร 
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สรุปการแกปญหาแรงงานขาดแคลน 
ลดแรงงานได  63 คน/วัน @ 435 บาท/วัน  ทํางาน 312 วัน/ป เปนเงิน   8,550,360 บาท/ป   
 

 
 
ศึกษาเครื่องมือท่ีสามารถใชทดแทน 
2.   การจด Lots  No. ผิดพลาด 
กระบวนการทํางานข้ันตอนท่ี 3  รับสินคาเขาระบบ TAG. เพ่ือแกไขปญหาการจด Lots  No. ผิดพลาดสงไปใหลูกคา ลด
ข้ันตอนและเวลาในการทํางาน ผูวิจัยไดเลือก ระบบ Barcode มาประยุกตใชกับธุรกิจน้ําตาล และ ออกแบบสรางระบบ 
Barcode ใหสามารถทํางานไดท้ังงาน รับ-จายสินคา รวมไปถึงออกเอกสารรับรองคุณภาพสินคา COA และ สามารถ Hold 
สินคาท่ีไมพรอมสงมอบ เพ่ือปองกันสงมอบสินคาไมไดคุณภาพใหลูกคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ระบบเดิม ภาพประกอบ แรงงาน ระบบใหม่ ภาพประกอบ แรงงาน แรงงานลดลง

1
พนักงานแบกจัดเรียงนํ�าตาลลง

ชะลอม
15

Robot Arm สําหรับเรียงนํ�าตาล

บนพาเลท
6 -9

2 จัดเก็บนํ�าตาลแบบเรียงกอง 6
Wrap นํ�าตาลพาเลท

0 -6

3 คลุมกองนํ�าตาล 3
จัดนํ�าตาล Selective Rack 

(FIFO)
0 -3

4 พนักงานแบกโหลดตู้คอนเทนเนอร์ 51
Auto metric Forklift  Load 

6 -45

-63รวมลดแรงงานได้ทั�งหมด
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ปญหาการทํางานของแผนกคลังสินคา 
3. อุปกรณการทํางานคลังสินคาชํารุดเสียหาย เชน โฟลคลิฟทเสียเกิดจากสาเหตุงาหักบอยเกิดจากสาเหตุงาหัก 5 ครั้ง/ป 
จากการวิเคราะหปญหางาของรถโฟลคลิฟทหัก เกิดจากลักษณะการทํางานท่ีผิดประเภทโดยใชงากลับ ตอนท่ีทํางานยก
สินคาทําใหงาของรถโฟลคลิฟทหักดังภาพผลกระทบของปญหา มีความเสี่ยงท่ีจะสงมอบสินคาใหลูกคาลาชา หรือ ไมทัน 
อาจเกิดอุบัติเหตุ 
 

 

การปรับปรุงแกไขอุปกรณการทํางานของคลังสินคาชํารุดเสียหาย  งาของรถโฟลคลิฟทโดยการแกไขไมใสงากลับดาน

ออกแบบอุปกรณเสริมใหมใหสามารถทํางานประสิทธิภาพไดดีและไมชํารุดเสีย สรุป หลังจากการแกไขปญหา ไมพบปญหา

งาโฟลคลิฟทหัก  ไมพบปญหาอุบัติเหตุจากโฟลคลิฟท โฟลคลิฟทสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ 
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4. ความปลอดภัยในการทํางานตกจากท่ีสูงตกจากกองน้ําตาล และ ตกจากรถบรรทุกน้ําตาล 
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การปรับปรุงแกไขความปลอดภัยในการทํางานตกจากท่ีสูง ตกจากกองน้ําตาลโดยการติดตั้ง Safety Sling 

 
 
5.  พ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพอจัดเก็บเกิน 90% ของพ้ืนท่ีจัดเก็บ สงผลกระทบ Layout จัดเก็บไมเปนไปตามมาตรฐานท่ี
ออกแบบวางไว วางทับเสนทาง บางครั้งตองรื้อน้ําตาลดานในจายทําใหเสียเวลามีโอกาสสงมอบลูกคาลาชา กรณีคลังสินคา
เต็มตองขนยายไปจัดเก็บคลังนอก 
 

 
 
การปรับปรุงแกไขจัดทําตารางการ Balance แผนการผลิต  ขนยาย และ จัดเก็บ จัดทําทุก Week และดูวาปริมาณน้ําตาล
เกิน Capacity การจัดเก็บหรือไม ถาเกินตองขนยายไปฝากเก็บคลังนอก คลังสหไทย 
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สรุปผลการวิจัยโครงการ รับ-จายสินคาแบบอัตโนมัติ 

 
 
สามารถใชทรัพยากรและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน เพ่ิมความรวดเร็วในการสงมอบ (Speed of 
Service) สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยมุงเนนท่ีการ ตอบสนองความตองการของลูกคาจะตองรวดเร็ว และ
ถูกตองโดยเฉพาะการตอบสนองแบบใหบริการ หรือ ตอบสนองกับลูกคาทันที (Real Time) เพ่ิมภาพลักษณใหกับองคกร 
 
4. บรรณานุกรม 
ณัฐพล กําจรจิระพันธ ,(2556), การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัด เก็บสินคา และวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท AA Steel (ประเทศไทย) จํากัด 


