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บทคัดย่อ
		 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้าให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้มากขึ้น โดยการปรับปรุง
การขนถ่ายกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร ผู้วิจัยท�ำการศึกษาสภาพการท�ำงานปัจจุบันเทียบเคียงกับการขนถ่ายกล่อง
น�้ำมันปาล์มประเภทอื่น พร้อมกับใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท�ำไม ท�ำไม เพื่อหาสาเหตุท่ีท�ำให้การจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุง
ขนาด 1 ลิตร เพื่อขนย้ายไปยังคลังสินค้ามีจ�ำนวนกล่องน้อยกว่ากล่องน�้ำมันปาล์มแบบอื่น เมื่อทราบสาเหตุดังกล่าว จึงด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุง ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุทที่ ำ� ให้การจัดเรียงกล่องน�ำ้ มันปาล์มแบบถุงได้นอ้ ยกว่ากล่องน�ำ้ มันปาล์มแบบอืน่ มี 3 สาเหตุ
ได้แก่ 1. สาเหตุด้านคุณภาพของกล่องน�้ำมันปาล์ม คือ กล่องยุบหรือแตก 2. อุปกรณ์และความปลอดภัยในการขนถ่ายล�ำเลียง
3. ความสามารถของพนักงานในการจัดเรียงน�้ำมันปาล์มแบบถุงในการปรับปรุง ผู้วิจัยทดลองจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุง
ตามความสูงระดับต่างๆ เทียบเคียงกับการจัดเรียงผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มแบบอื่น พร้อมตรวจสอบปัญหาจากสาเหตุทั้ง 3 คือ
พิจารณาคุณภาพหลังปรับปรุง ความปลอดภัยในการขนถ่ายล�ำเลียง และความสามารถในการจัดเรียงของพนักงาน พบว่าไม่เกิด
ปัญหาดังกล่าว ผลการวิจยั พบว่าสามารถจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 9 ชัน้ 72 กล่อง จากเดิม
7 ชั้น 56 กล่อง เพิ่มขึ้น 16 กล่อง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57
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Abstract
The objective of this research was to improve the warehouse efficiency in which a larger quantity of
inventory can be stored by adjusting the transfer processes of 1-litre palm oil bag containers. The current
working conditions were investigated and compared with the process of other types of palm oil containers.
The study employed Why-Why analysis technique to find out the causes that resulted in the lower number
of transferable 1-litre palm oil bag containers. The results showed that there were three causes, including
1. Issue related to the quality of palm oil containers such asdamage or broken containers; 2. Issue related to
equipment and safety of the transfer processes and 3. Issue related to the ability of workers to sort palm oil
containers. During the improvement process, tests were conducted by rearranging the1-litre palm oil bag
containers at each level. No problem was noted on the above-mentioned three issues and the palm oil bag
containers could be arranged from the original 7 levels, 56 containers to 9 levels, 72 containers, which
represented an increase by 16 containers or 28.57 percent.
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1. บทน�ำ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมให้ความส�ำคัญด้านต้นทุนการผลิต
คุณภาพและการส่งมอบ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นที่
พึงพอใจของลูกค้า คลังสินค้าจึงจัดได้วา่ มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
เนื่องจากคลังสินค้าเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและ
ลูกค้า ท�ำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที สามารถสร้างระดับการบริการที่เป็นที่พึงพอใจ
แก่ลูกค้า การให้บริการของคลังสินค้าโดยทั่วไปแล้ว คลังสินค้า
มีหน้าที่รับสินค้า เตรียมบรรจุภัณฑ์ใหม่ การจัดเตรียมพื้นที่
ส�ำหรับสินค้าทีพ่ ร้อมจัดส่ง การจัดเรียงสินค้า รวมถึงการเตรียม
สินค้าเพือ่ การจัดส่ง อย่างไรก็ตามหากขาดการบริหารจัดการทีด่ ี
ส่งผลท�ำให้กจิ การมีตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้ รวมถึงหากมีการจัดเก็บสินค้า
ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลท�ำให้ใช้เวลาในการจัดเก็บและค้นหา
เป็นเวลานาน รวมถึงสูญเสียโอกาสในการขายสินค้า การจัดการ
คลังสินค้า (Warehouse management) เป็นการจัดการ
ในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อ
กิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด�ำเนินธุรกิจ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด�ำเนินการเป็น
ระบบให้ คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ
การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการด�ำเนินงาน
เพื่อให้ต้นทุนการด�ำเนินงานต�่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่
จากพื้นที่ [1] เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการจัดการ
โลจิสติกส์ โดยผ่านกิจกรรมย่อย เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คลังสินค้า เช่น การเลือกประเภท การเลือกขนาด การเลือก
ท�ำเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้า การวางแผนการเคลื่อนย้าย
สินค้าภายในคลังสินค้า รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการบริหารคลังสินค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดระยะ
ทางในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด การใช้พื้นที่และ
ปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการขนถ่าย
วัสดุ (Material Handling) เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นย้าย วัตถุดบิ สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
ส�ำเร็จรูปภายในโรงงานหรือภายในคลังสินค้าโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ลดระยะทางในการเคลือ่ นย้าย เพือ่ ให้มตี น้ ทุนในการจัดการ
ต�่ำที่สุด ในการวิเคราะห์การขนถ่ายวัสดุนั้น มีองค์ประกอบที่
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ วัสดุ วิธีการ และการเคลื่อนที่ [2]
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินค้าให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น สามารถลดต้นทุน
ด้านคลังสินค้า ผู้ประกอบการไม่จ�ำเป็นต้องเช่าคลังสินค้าเพิ่ม
กรณีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ ลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นในการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยการประยุกต์การวิเคราะห์
ท�ำไม ท�ำไม เพือ่ หาสาเหตุในการขนถ่ายวัสดุทไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าซึ่งเป็นการขนถ่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยงานคือ ฝ่ายผลิตและฝ่ายคลังสินค้า

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คือ
การวางแผนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา สะดวก มีความ
พร้อมในการจัดจ่ายของได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การด�ำเนินงาน
ในคลังสินค้ารวมถึงให้มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่ต�่ำ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานคลังสินค้า มีงานวิจัยหลายงาน
ได้ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า เช่น มีการ
วางแผนการจัดเก็บสินค้าโดยแบ่งพื้นที่เป็น ABC ตามกลุ่มของ
สินค้าควบคู่กับการวางผังคลังสินค้าใหม่ [3] นอกจากนี้แล้ว
ยังมีการปรบปรุงผังคลังสินค้าใหม่ ควบคู่ไปกับการน�ำระบบ
ระบุต�ำแหน่งสินค้า [4] เพื่อลดเวลาในการค้นหาสินค้า
การขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) [5] เป็นกรรมวิธีที่
ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ
จนกระทั่งเป็นสินค้า โดยองค์ประกอบในการพิจารณาในการ
ขนถ่ายวัสดุได้แก่ การเคลือ่ นที่ (Motion) เวลา (Time) ปริมาณ
ในการขนถ่าย (Quantities) และเนื้อที่ที่จะใช้อุปกรณ์ส�ำหรับ
การขนถ่าย (Space) การขนถ่ายวัสดุ ประกอบด้วยหน้าที่หลัก
2 ประการคือ
1. งานเคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
2.		 งานเก็บพัสดุ คือ การเก็บพักวัสดุในขั้นตอนการผลิต
ตลอดจนการเก็บผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปก่อนที่จะส่งมอบให้แก่
ลูกค้าขอบเขตการขนถ่ายวัสดุสามารถแบ่งได้เป็น 7 ขอบเขต
ดังนี้
1) การขนย้ายบริเวณพื้นที่ท�ำงาน
2) การขนย้ายภายในสายการผลิต
3) การขนย้ายระหว่างสายการผลิต
4) การขนย้ายระหว่างฝ่ายในโรงงาน
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5) การขนย้ายระหว่างโรงงาน
6) การขนย้ายระหว่างองค์กร
7) การขนย้ายในระบบการขนส่งการวิเคราะห์
การขนถ่ายวัสดุ [6] มิได้หมายถึงการก�ำจัดการขนถ่ายวัสดุ
ให้หมดไป หากแต่พยายามจะลดปัญหาให้น้อยลง เพื่อท�ำให้
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1) ลดต้นทุน
2) เพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน
3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
4) ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการขาย
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการวิเคราะห์ทำ� ไม ท�ำไม
[7] เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
ให้ได้พบต้นตอ หรือรากเหง้าทีแ่ ท้จริง และทีส่ ำ� คัญคือเพือ่ น�ำไป
สู่การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ�้ำของปัญหาต่อไปมีงานวิจัย
จ�ำนวนมากที่น�ำเครื่องมือการวิเคราะห์ท�ำไม ท�ำไม เพื่อหา
สาเหตุของปัญหาและหาแนวปฏิบัติส�ำหรับการปรับปรุงต่อไป
[8, 9, 10]

เพื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ท�ำไม
ท�ำไม เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และท�ำการทดลองเพื่อ
ปรับปรุงหาวิธีการใหม่
4.		 การปรับปรุงกระบวนการ เป็นขั้นตอนการน�ำวิธีการ
ที่ได้จากการทดลองหรือทดสอบมาปฏิบัติเพื่อให้สามารถน�ำไป
ใช้ปฏิบัติได้จริง
5.		 สรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปผลการด�ำเนินงานวิจัย

4. ผลการศึกษา

1. การเลือกงาน กิจการด�ำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จ�ำนวน
2 ชนิด จ�ำนวน 5 รายการ คือ น�้ำมันปาล์มแบบบรรจุถุงและ
แบบบรรจุขวด โดยแบบบรรจุถุงมี 1 รายการ คือ แบบบรรจุ
ถุงขนาด 1 ลิตร และแบบบรรจุขวดมี 4 รายการคือ แบบบรรจุ
ขวดขนาด 0.25, 0.5, 1 และ 2 ลิตร ผู้วิจัยท�ำการศึกษาวิจัย
โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา โดยพิจารณายอดขาย
เฉลี่ยแยกตามผลิตภัณฑ์ดังตารางที่ 1 (ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
ย้อนหลัง 2 ปี)
ตารางที่ 1 ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนแยกตามผลิตภัณฑ์
ย้อนหลัง 2 ปี

3. วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
กล่าวคือ เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการปฏิบัติงานโดยใช้
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อระบุถึงปัญหาและแก้ไขปัญหา
งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ โดยด�ำเนินการวิจยั ทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยจุดมุง่ หมาย
ส�ำคัญของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ มุ่งหมายที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านประจ�ำให้ดขี นึ้ การวิจยั ในครัง้ นี้
มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การเลือกงานในการศึกษาวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ท�ำการ
ศึกษาและเลือกงานตามความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
คัดเลือกงานจากยอดขายของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ด�ำเนินงานของผลิตภัณฑ์
2. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ของสถานประกอบการ เป็นการ
ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบันของกิจการ กระบวนการ
ขนถ่ายล�ำเลียง
3.		 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการขนถ่าย
เป็นขั้นตอนการประยุกต์เครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

จากตารางที่ 1 พบว่าผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด
1 ลิตร มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด ดังนั้นเองผู้วิจัยจึง
เลือกผลิตภัณฑ์แบบถุงขนาด 1 ลิตรส�ำหรับการปรับปรุงและ
กระบวนการที่ต้องการศึกษาปรับปรุง พบว่าทุกผลิตภัณฑ์มี
กระบวนการเหมือนกันทั้ง 3 กระบวนการคือ
1.		 การบรรจุ
2.		 การขนย้าย
3.		 การจัดเก็บ
ผู้วิจัยศึกษากระบวนการบรรจุ ขนย้ายและจัดเก็บ ของทั้ง 5
ผลิตภัณฑ์
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กระบวนการบรรจุของทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ พบว่าในส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบขวด ขนาด 0.25, 0.5, 1 และ 2 ลิตร
ไม่มีความแตกต่าง ในกระบวนการบรรจุ ส่วนแบบถุงขนาด
1 ลิตร มีความแตกต่างเพียงบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุ และ
เครื่องจักรที่ใช้ส�ำหรับการบรรจุ
กระบวนการขนย้ายของทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยท�ำการ
ศึกษาสภาพปัจจุบนั ในการด�ำเนินการขนถ่ายล�ำเลียงผลิตภัณฑ์
โดยการขนถ่ายล�ำเลียงนี้เริ่มต้นจากพนักงานน�ำกล่องที่บรรจุ
ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วปิดเทปใสแล้วจัดเรียงลงบนพาเลทที่
เตรียมไว้ เพื่อขนย้ายไปยังคลังสินค้าต่อไป โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
1.		 จัดเรียงผลิตภัณฑ์ลงบนพาเลทจ�ำนวนการจัดเรียงต่อชัน้
และจ�ำนวนชั้นขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์

3.		 ขนย้ายรถลากพาเลทเปล่ากลับมายังพืน้ ทีบ่ ริเวณปิดฝา
กล่อง (พืน้ ทีร่ อขนย้ายไปยังคลัง) เตรียมขนย้ายพาเลททีม่ กี ล่อง
บรรจุนำ�้ มันปาล์มครบจ�ำนวนแล้ว ตามจ�ำนวนการขนย้ายกล่อง
น�้ำมันปาล์มแต่ละประเภทสามารถสรุปปริมาณการขนย้ายใน
แต่ละพาเลท ได้ดังรูปที่ 3 และตารางที่ 2

A) 0.5 ลิตร

B) 1 ลิตร

C) 0.25 ลิตร

D) 2 ลิตร

รูปที่ 1 การจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร
2.		 ขนย้ายพาเลทที่จัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแล้วไปยัง
คลังสินค้า ด้วยรถลากพาเลท ดังรูปที่ 2

E) 1 ลิตร แบบถุง
รูปที่ 2 การขนย้ายพาเลทไปยังคลังสินค้า

รูปที่ 3 การจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบต่างๆ
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพการจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์ม
เพื่อการขนย้ายล�ำเลียงไปยังคลังสินค้า

ไม่เป็นระดับ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนย้าย ท�ำให้เกิด
การโค่นล้มของกล่องระหว่างการขนย้าย
3. การศึกษาหาแนวทางการปรับปรุง
การค้นหาแนวทางการปรับปรุงผู้วิจัยท�ำการศึกษาหาสาเหตุ
ของปัญหาเพือ่ หาแนวทางการปรับปรุงการขนถ่ายน�้ำมันปาล์ม
แบบถุงขนาด 1 ลิตร ผู้วิจัยท�ำการค้นหาสาเหตุของปัญหา โดย
ใช้การวิเคราะห์ ท�ำไม ท�ำไม (Why Why Analysis) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ ท�ำไม ท�ำไม เพื่อค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา
ทำไม
การจัดเรียง
กลอง
น้ำมันปาลม
แบบถุง
ถึงมี
ความสูง
นอยกวา
แบบอื่น

จากรูปที่ 3 และตารางที่ 2 พบว่าผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์ม
แบบถุง 1 ลิตร มีจำ� นวนชัน้ และความสูงรวมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่น ดังนั้นเอง จึงท�ำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์ม
แบบถุงขนาด 1 ลิตร ในกระบวนการขนย้ายเพือ่ ท�ำการปรับปรุง
2. ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันของน�้ำมันปาล์มแบบถุง
ขนาด 1 ลิตร มีดังนี้
				 2.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าในคลัง
							 2.1.1 ระยะเวลาที่สนิ ค้าอยูใ่ นคลังสินค้าเฉลี่ย คือ
10 วัน พบว่าไม่มีของเสียเกิดขึ้นในคลังสินค้า ประเภทกล่อง
ยุบหรือแตก
							 2.1.2 ระยะเวลาทีส่ นิ ค้าอยูใ่ นคลังสินค้ามากทีส่ ดุ
คือ 15 วัน พบว่าไม่มีของเสียเกิดขึ้นในคลังสินค้า ประเภท
กล่องยุบหรือแตกที่เกิดจากการวางซ้อนทับกันของกล่อง
				 2.2 ปริมาณการผลิตน�้ำมันปาล์มแบบถุงเป็นแบบไม่
แน่นอน ระหว่าง 20-30 พาเลท ต่อวัน
				 2.3 ลักษณะพื้นที่ในการขนถ่ายล�ำเลียงจากบริเวณ
บรรจุไปยังคลังสินค้า พบว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบ ไม่ขรุขระ

เพราะ
แบบถุง
จำนวน
7 ชั้น
มีน้ำหนัก
รวมใกลเคียง
กับ
ผลิตภัณฑ
ชนิดอื่น

ทำไม
พิจารณา
น้ำหนัก
รวมโดย
ไมได
พิจารณา
ถึง
ปจจัยอื่น

จำนวนชั้น
มากขึ้น
น้ำหนักรวม
มากขึ้น
สงผลตอ
คุณภาพของ
กลองในชั้นลาง
(กลองยุบ
หรือแตก)
จำนวนชั้น
มากขึ้น
น้ำหนักรวม
มากขึ้น
สงผลตอ
อุปกรณ
การขนถายและ
ความปลอดภัย
ในการขนถาย
ลำเลียงไปยัง
คลังสินคา
อาจเกิดการ
โคนลม
จำนวนชั้น
มากขึ้น
น้ำหนักรวม
มากขึ้น
สงผลตอการ
จัดเรียงของ
พนักงาน
สำหรับชั้น
ดานบน
ไมสามารถ
จัดเรียง
ซอนสูงขึ้นได
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ผู้วิจัยท�ำการศึกษาและทดลองเพื่อน�ำผลที่เกิดจากการ
ระดมสมองร่วมกันกับพนักงานปฏิบัติการ ผู้บริหารคลังสินค้า
และนักวิจัย จากค�ำตอบของการวิเคราะห์ ท�ำไม ท�ำไม เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงตามค�ำตอบตามประเด็นต่างๆ ทั้ง 3
ประเด็น ดังนี้
ค�ำตอบที่ 2. จ�ำนวนชั้นมากขึ้น น�้ำหนักรวมมากขึ้น ส่งผล
ต่อคุณภาพของกล่องในชัน้ ล่าง คือ ประเด็นสาเหตุดา้ นคุณภาพ
ของกล่อง (กล่องยุบหรือแตก)
ค�ำตอบที่ 2. จ�ำนวนชั้นมากขึ้น น�้ำหนักรวมมากขึ้น ส่งผล
ต่ออุปกรณ์การขนถ่ายและความปลอดภัยในการขนถ่ายล�ำเลียง
ไปยังคลังสินค้า คือ ประเด็นสาเหตุด้านอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในการขนถ่ายล�ำเลียง
ค�ำตอบที่ 3. จ�ำนวนชั้นมากขึ้นน�้ำหนักรวมมากขึ้น ส่งผล
ต่อการจัดเรียงของพนักงานในชั้นด้านบนคือ ประเด็นสาเหตุ
ด้านความสามารถของพนักงานในการยกเพื่อจัดเรียง
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จากค�ำตอบทั้ง 3 ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบ/ทดลอง ค้นคว้า
หาข้อมูล เพือ่ พิจารณาความเป็นไปได้ในการขนย้ายกล่องน�ำ้ มัน
ปาล์มแบบถุงขนาด 1ลิตร ให้ได้มากกว่า 7 ชั้น ใน 3 ประเด็น
ข้างต้น
ประเด็นค�ำตอบที่ 1. จ�ำนวนชัน้ มากขึน้ น�ำ้ หนักรวมมากขึน้
ส่งผลต่อคุณภาพของกล่องในชั้นล่าง ผู้วิจัยท�ำการออกแบบ
การทดลองโดยการสุ่มงานแบบมีระบบ คือ ทุกๆ 20 พาเลท
จะมีการจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร จัดเรียง
ซ้อนกัน 11 ชัน้ (ความสูงรวม 165 เซนติเมตร ความสูงมากทีส่ ดุ
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท) จากขนถ่ายจากบริเวณบรรจุ
ไปยังคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บโดยท�ำการทดลอง จ�ำนวน 30 ครั้ง
เป็นระยะเวลา 15 วัน (ระยะเวลามากที่สุดที่สินค้าอยู่ในคลัง
สินค้า) เพื่อหาปริมาณของเสียประเภทกล่องยุบหรือแตก
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มจ�ำนวน 11 ชั้น เพื่อขนย้ายและจัดเก็บไปยังคลังสินค้า

232

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561

ผลการทดลองจ�ำนวน 30 ครั้ง 41 พาเลท ครั้งละ 15 วัน
(ระยะเวลามากทีส่ ดุ ทีส่ นิ ค้าอยูใ่ นคลังสินค้า) ไม่ปรากฏของเสีย
ประเภทกล่องยุบ ฉีกขาดหรือแตก ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร
วางซ้อนกล่องจ�ำนวน 11 ชั้น
สรุปประเด็นค�ำตอบที่ 1 จ�ำนวนชั้นมากขึ้นน�้ำหนักรวม
มากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของกล่องในชั้นล่าง สามารถสรุป
ได้ว่าสามารถวางกล่องน�้ำมันปาล์มจ�ำนวน 11 ชั้น ระยะเวลา
15 วันโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของกล่องน�้ำมันปาล์ม ดั้งนั้น
จึงสามารถจัดเก็บน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร จ�ำนวน 9
ชั้นต่อพาเลทในคลังสินค้า ได้โดยไม่มีผลกระทบจากปัญหา
ด้านคุณภาพของกล่อง
ประเด็นค�ำตอบที่ 2 จ�ำนวนชั้นมากขึ้นน�้ำหนักรวมมากขึ้น
ส่งผลต่ออุปกรณ์การขนถ่ายและความปลอดภัยในการขนถ่าย
ล�ำเลียงไปยังคลังสินค้า ประเด็นค�ำตอบนี้ผู้วิจัยท�ำการศึกษา
ใน 2 ประเด็นดังนี้
			 1. ประเด็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ เป็นการ
เปรียบเทียบน�้ำหนักการขนย้ายผลิตภัณฑ์จากสภาพปัจจุบัน

ดังข้อมูลตารางที่ 3 คุณลักษณะทางกายภาพในการขนถ่าย
ล�ำเลียง พบว่าปัจจุบัน สามารถขนย้ายกล่องน�้ำมันปาล์มแบบ
ขวด ขนาด 1 ลิตร จ�ำนวน 70 กล่อง น�้ำหนักรวม 840 กิโลกรัม
ดังนั้นเองหากจัดเรียงน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร จ�ำนวน
9 ชั้น มีน�้ำหนักรวม 831.6 กิโลกรัม ซึ่งมีน�้ำหนักน้อยกว่าแบบ
ขวด 1 ลิตร ท�ำให้ผู้วิจัยมั่นใจว่าการจัดเรียงจ�ำนวน 9 ชั้น
จะไม่มีผลต่อการขนย้ายกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร
แต่อย่างใด เนื่องจากใช้อุปกรณ์ขนย้ายชุดเดียวกัน
ประเด็นที่ 2 การศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง จาก
ผลการทดลองในตารางที่ 4 พบว่า การขนถ่ายล�ำเลียงจาก
บริเวรบรรจุไปยังคลังสินค้า ส�ำหรับผลิตภัณฑ์น้�ำมันปาล์ม
แบบถุง ขนาด 1 ลิตร จ�ำนวน 11 ชั้น จ�ำนวน 30 ครั้ง พบว่า
ไม่มีการโค่นล้มระหว่างการขนถ่ายล�ำเลียง
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าน�้ำมันปาล์มแบบถุง ขนาด 1 ลิตร
สามารถจัดเรียงให้มคี วามสูง 9 ชัน้ มีนำ�้ หนักรวม 831.6 กิโลกรัม
โดยสามารถขนส่งและเคลื่อนย้ายล�ำเลียงโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออุปกรณ์ เนื่องจากเปรียบเทียบการขนส่ง แบบถุงขนาด
1 ลิตร จ�ำนวน 9 ชั้น 72 กล่อง ได้รวม 831.6 กิโลกรัม อีกทั้ง
ไม่มกี ารโค่นล้มระหว่างการขนถ่ายล�ำเลียงเนือ่ งจากผลการวิจยั
ด้วยการทดลองจัดเรียงจ�ำนวน 11 ชั้น เพื่อขนถ่ายล�ำเลียงจาก
บริเวณบรรจุไปยังคลังสินค้า ไม่มีการโค่นล้ม
สรุปประเด็นค�ำตอบที่ 2 จ�ำนวนชั้นมากขึ้นน�้ำหนักรวม
มากขึ้นส่งผลต่ออุปกรณ์การขนถ่ายและความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายล�ำเลียงไปยังคลังสินค้า สามารถสรุปได้ว่าสามารถ
ขนถ่ายล�ำเลียงน�้ำมันปาล์มแบบถุง ขนาด 1 ลิตร จ�ำนวน 9 ชั้น
ไม่ส่งผลต่ออุปกรณ์การขนถ่าย 1 และความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายล�ำเลียงไปยังคลังสินค้า
ประเด็นค�ำตอบที่ 3 จ�ำนวนชั้นมากขึ้นน�้ำหนักรวมมากขึ้น
ส่งผลต่อการจัดเรียงของพนักงาน ส�ำหรับชั้นด้านบน ผู้วิจัย
ท�ำการศึกษาข้อมูลการจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์ม ดังตารางที่ 5
พบว่า ความสูงที่สูงที่สุดในการจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มใน
ปัจจุบนั ทีพ่ นักงานสามารถวางซ้อนกันได้ พิจารณาจากความสูง
ที่สูงที่สุดของน�้ำมันแต่ละประเภทลบออกจากความสูงของ
กล่องน�้ำมันประเภทนั้น หรือสามารถพิจารณาได้จากความสูง
รวมของชั้นก่อนสูงที่สุดในแต่ละประเภทเปรียบเทียบกัน
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ตารางที่ 5 ความสูงรวมของกล่องน�้ำมันปาล์มในชั้นก่อน
ชั้นสูงสุด

จากตารางที่ 5 พบว่าความสูงรวมของกล่องน�้ำมันปาล์ม
ในชั้นก่อนชั้นสูงสุด ปัจจุบันคือ 120.6 เซนติเมตร ดังนั้นการ
จัดเรียงน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร ซ้อนกัน 9 ชั้น โดย
ชั้นที่ 8 จะมีความสูงรวม คือ 120 เซนติเมตร ซึ่งต�่ำกว่าความ
สูงรวมของผลิตภัณฑ์แบบขวดขนาด 0.25 ลิตร ที่ชั้นก่อนชั้น
สูงสุด คือ 120.6 เซนติเมตร อีกทั้งน�้ำหนักต่อกล่องของแบบถุง
ขนาด 1 ลิตร มีน�้ำหนัก 11.55 กิโลกรัม ซึ่งมีน�้ำหนักน้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ดั้งนั้น ด้วยพนักงานชุดเดียวกันจึงสามารถ
ยกกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุง เพื่อจัดเรียงซ้อนกันในชั้นที่ 9
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของพนักงานในการจัด
เรียงกล่องในชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด
ดังนั้นจากการทดลองและรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการ
ขนถ่ายล�ำเลียง จากประเด็นค�ำตอบจากการวิเคราะห์ ท�ำไม
ท�ำไม ทั้ง 3 ประเด็นค�ำตอบ เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถปรับปรุงการ
ขนถ่ายล�ำเลียงโดยให้สามารถจัดเรียงน�ำ้ มันปาล์มแบบถุงขนาด
1 ลิตร วางซ้อนกันได้ 9 ชั้น โดยไม่มีผลกระทบทั้ง 3 ประเด็น

5. สรุปผล

สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ
ศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพคลังสินค้า โดยการปรับปรุง
การขนถ่ายล�ำเลียงของกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร
ผู้วิจัยท�ำการศึกษาค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยการวิเคราะห์
ท�ำไม ท�ำไม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการจัดเรียงกล่องน�้ำมัน
ปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้วิจัยทราบ
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สาเหตุของการจัดเรียงกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร
ที่มีจ�ำนวนชั้นและความสูงรวมน้อยกว่าแบบอื่นแล้ว จึงได้น�ำ
สาเหตุดังกล่าว 3 สาเหตุ คือ
			 1. คุณภาพของกล่องน�้ำมันปาล์มด้านล่าง
			 2. อุปกรณ์และความปลอดภัยในการขนถ่ายล�ำเลียง
			 3. ความสามารถของพนักงานในการยกเพื่อจัดเรียง
ส�ำหรับก�ำหนดการทดลอง รวมถึงหาข้อมูลเพือ่ การปรับปรุง
โดยสาเหตุด้านคุณภาพของสินค้าในกล่องด้านล่างที่ถูกวาง
ซ้อนพบว่าเดิมผลิตภัณฑ์วางซ้อนกันเพียง 7 ชั้น แต่จากการ
ทดลองสามารถวางซ้อนกันได้ความสูงผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
เปรียบเทียบ 11 ชั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกล่อง
บรรจุ ซึ่งท�ำให้สามารถสรุปได้ว่าหากจัดเรียง 9 ชั้น คุณภาพ
ของกล่องด้านล่างจะไม่มีปัญหาเช่นกัน สาเหตุด้านที่ 2 การ
ขนถ่ายล�ำเลียงผู้วิจัยท�ำการทดลองวางซ้อนกัน 11 ชั้น และ
ขนถ่ายล�ำเลียงจากบริเวณบรรจุไปยังคลังสินค้าจ�ำนวน 30 ครัง้
ไม่พบปัญหาการโค่นล้มระหว่างการขนถ่าย อีกทัง่ ความสามารถ
ของอุปกรณ์ในการขนถ่ายล�ำเลียงสามารถใช้งานได้เนื่องจาก
น�ำ้ หนักในการขนถ่ายรวมยังน้อยกว่าน�ำ้ หนักการขนถ่ายล�ำเลียง
ผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งท�ำให้สามารถสรุปได้ว่าหากจัดเรียง 9 ชั้น จะ
สามารถขนถ่ายล�ำเลียงจากบริเวณบรรจุไปยังคลังสินค้าโดย
ไม่มีปัญหาในการโค่นล้มและปัญหาของอุปกรณ์ในการขนถ่าย
ล�ำเลียง สาเหตุด้านที่ 3 ความสามารถของพนักงานในการ
จัดเรียงน�้ำมันปาล์มแบบถุงให้ได้จ�ำนวน 9 ชั้น พบว่าความสูง
รวมก่อนชั้นสุดท้ายที่สูงที่สุดคือ 120.6 เซนติเมตรและน�้ำหนัก
ในการยกคือ 12.4 กิโลกรัม ส�ำหรับน�้ำมันปาล์มแบบขวด
ขนาด 0.25 ลิตร ซึ่งมีความสูงมากกว่า ชั้นที่ 8 คือ 120
เซนติเมตร และน�้ำหนักของน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด ความสูง
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ลิตร คือ 11.55 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่า
แบบขวด ขนาด 0.25 ลิตร ดังนั้นท�ำให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน
สามารถ ยกกล่องน�้ำมันปาล์มแบบถุงขนาด 1 ลิตร เพื่อจัดเรียง
9 ชั้นได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกล่อง, อุปกรณ์
และความปลอดภัยในการขนถ่ายล�ำเลียงและความสามารถ
ของพนักงานในการยกเพื่อจัดเรียง
ผลการปรับปรุงจากเดิมการจัดเรียงน�้ำมันปาล์มแบบถุง
ขนาด 1 ลิตร ได้จ�ำนวน 7 ชั้น 56 กล่อง สามารถปรับปรุงได้
จ�ำนวน 9 ชัน้ 72 กล่อง สามารถเพิม่ จ�ำนวนกล่องในการขนถ่าย
ล�ำเลียง 1 เที่ยว จ�ำนวน 16 กล่องหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.57
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