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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ลดของเสี ยที่ เกิ ดในการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป และการออกแบบระบบการ
จัดเก็บสิ นค้าของโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ ไรซ์ กรณี ศึกษา โดยใช้หลักการของแผนภูมิเหตุและผลในการวิเคราะห์
ปั ญหา และใช้หลักการช่องทางแบบเข้าก่อน-ออกก่อน และการจัดการคลังสิ นค้า ในการออกแบบระบบการจัดเก็บ
สิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า หลังจากการปรับปรุ งระบบการจัดเก็บในคลังสิ นค้า สามารถลดของเสี ยที่เกิดจากการจัดเก็บ
ลงได้ร้อยละ 0.166 ต่อเดือน และจัดเก็บสิ นค้าได้มากขึ้น มีการใช้พ้ืนที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สามารถระบุได้ว่า
นมถุงใดผลิตก่อนหรื อหลัง และไม่มีสินค้าตกค้างคงคลัง ในส่ วนของการบริ หารจัดการได้กาหนดผูด้ ูแลรับผิดชอบ
และขั้นตอนการปฏิ บ ัติงานที่ ชัดเจน มี การจัดทาแบบฟอร์ มป้ ายสถานะผลิ ตภัณฑ์ในคลังสิ นค้า พบว่า พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนและควบคุมคลังสิ นค้าได้อย่างมีมาตรฐานมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการคลังสิ นค้า โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ ช่องทางแบบเข้าก่อน-ออกก่อน

ABSTRACT
This research aims to reduce waste in the storage process of finished products and design of the
warehouse management of pasteurized milk plant case study. This research has applied the cause-and-effect
diagram to analysis and identify waste in the process, principle of first-in first-out (FIFO) and warehouse
management to design of warehouse management system. The results showed that after improving the storage
system in the warehouse, it was possible to reduce storage waste by 0.166% per month and store more goods using
maximum space. Being able to identify the manufacturing date of the milk package and no expired inventory. As
for the management, the supervisors and operating procedures are clearly defined. Each product is labeled
according to the product’s status. In terms of management, the responsible supervisors and operating procedures
are clearly defined. As a result, employees can follow the procedures and manage the warehouse to a more
standardized level.
Keywords: Warehouse Management, Milk Pasteurization Factory, First-in First-out: FIFO
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1. บทนา
โรงงานกรณี ศึกษาเป็ นโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ ไรซ์บรรจุห่อและส่ งจาหน่าย จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า
โรงงานยังไม่มีระบบการจัดเก็บสิ นค้าที่ผลิตเสร็ จ กล่าวคือ เมื่อผลิตนมพาสเจอร์ ไรซ์บรรจุห่อเสร็ จแล้ว พนักงานจะ
นานมที่บรรจุห่อมาวางลงบนพื้นในห้องเย็น ทาให้เกิดปั ญหานมที่อยูด่ า้ นล่างถูกทับถมอยู่ เมื่อพนักงานต้องการเบิก
นมไปส่ งจาหน่ าย ก็จะเปิ ดห้องเย็นแล้วนานมที่อยูด่ า้ นบนขึ้นรถจนครบจานวนที่ตอ้ งการ และเมื่อมีการผลิตนมชุด
ใหม่ พนักงานก็จะนานมที่ผลิตเสร็ จใหม่มาวางในห้องเย็น ซึ่ งหมายความว่านมที่ผลิตก่อนยังคงอยูด่ า้ นล่างของพื้น
ห้องเย็นและถูกทับถมอยูต่ ่อไป ทาให้มีการค้างของนมที่ผลิตอยูใ่ นคลังสิ นค้าหลายวัน เกิดปั ญหาการหมดอายุของ
นม และปั ญหาถุงนมแตกซึ่ งเกิดจากการทับถม
จากปัญหาข้างต้น พบว่า โรงงานกรณี ศึกษาไม่มีระบบการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป ทาให้เกิดปั ญหาทั้งในส่ วน
ของปั ญหาของเสี ยเนื่ องจากหมดอายุ และปั ญหาในด้านการบริ หารจัดการพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น
จึ งมี แนวคิดที่ จะพัฒนาระบบการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ปของโรงงานกรณี ศึกษา เพื่อลดปั ญหาของเสี ยที่ เกิดขึ้น และ
พัฒนาระบบการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ปโดยออกแบบตาแหน่ งการจัดวางสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า กาหนดหน่ วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อลดของเสี ยที่เกิดในการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ปของโรงงานกรณี ศึกษา
2) เพือ่ ออกแบบระบบการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ปของโรงงานกรณี ศึกษา
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การจัดการคลังสิ นค้า เป็ นการควบคุมและวางแผนในการใช้พ้ืนที่ ในการจัดเก็บให้ได้ประโยชน์สูงที่ สุด
จัดการให้เครื่ องมืออุปกรณ์ รวมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ในคลังสิ นค้า ทางานได้เหมาะสมกับหน้าที่ในแต่ละ
งาน เพื่อให้กระบวนการทางานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น ปลอดภัย สามารถเข้าถึงสิ นค้าได้รวดเร็ ว มีระยะทางและ
ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสั้นที่สุด ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย รวมถึงการป้ องกันสิ นค้าจากการลักขโมย
อุบตั ิเหตุ หรื อสภาพดินฟ้ าอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสงแดด หรื อฝน เป็ นต้น (เหรี ยญ บุณดีสกุลโชค, 2552; ปรี ชา จาปา
รัตน์ และไพศาล ชัยมงคล, 2527)
ชลาลัย ตันติจิรสกุล และ ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ (2562) ได้ปรับปรุ งการจัดวางสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
แบบ ABC มีการแบ่งกลุ่มให้ง่ายต่อการจัดวาง Location ตามความเคลื่อนไหวมากน้อยของสิ นค้าและระยะทางในการ
ดาเนิ นงาน ได้แก่ กลุ่มสิ นค้า A (สิ นค้าเด็กและวัยรุ่ น) กลุ่มสิ นค้า B (เสื้ อผ้าวัยรุ่ นและเสื้ อผ้าสตรี ) และกลุ่มสิ นค้า C
(สิ นค้ารองเท้าและสิ นค้าที่ระลึก) โดยงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบการจัดแผนผังคลังสิ นค้า มี การกาหนดโซน Location
เป็ นตัวกาหนดทิ ศทางในการเดิ นหยิบสิ นค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่ งจะช่วยในการจัดเก็บสิ นค้าเข้าพื้นที่ ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ตในการหยิบ สิ นค้าและมี ค วามคล่อ งตัวการท างาน ลดเวลาในการค้นหาสิ นค้า เป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
เพียงจันทร์ โกญจนาท (2564) ได้นาหลักการจัดการคลังสิ นค้าและการวิเคราะห์ จัดกลุ่ มสิ นค้า มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนผังการจัดพื้นที่การจัดเก็บกล่องกระดาษ จานวน 3 รู ปแบบ จากการประเมินแผนผัง
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ด้วยวิธีการให้คะแนนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า รู ปแบบที่เหมาะสมที่สุด มีการจัดเก็บกล่องกระดาษเป็ น
โซนตามลาดับความสาคัญของการใช้กล่อง ทาให้สามารถระบุได้วา่ กล่องที่ตอ้ งการอยูใ่ นตาแหน่งใด โดยรู ปแบบนี้
สามารถรองรับการจัดเก็บได้สูงสุ ด 88,440 กล่อง จัดวางได้ 174 พาเลท และใช้พ้ืนที่ในแนวราบ 104.16 ตารางเมตร
ซึ่ งเป็ นการใช้พ้นื ที่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น และมีความสามารถรองรับการจัดเก็บในอนาคตที่มากขึ้นได้
4. การดาเนินการวิจัย
4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานกรณี ศึกษา
ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจัยนี้ ได้แก่ ข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ ปริ มาณการผลิ ต คลังสิ นค้า และ
รู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ทาการศึกษาคือ นมพาสเจอร์ ไรซ์ (บรรจุ ถุง) เป็ นนมที่ ผ่านการฆ่าเชื้ อที่อุณหภูมิ 63-65 องศา
เซลเซี ยสเป็ นเวลา 30 นาที หรื ออุณหภูมิ 72-75 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 15-20 วินาที การพาสเจอร์ ไรซ์ น้ ี ทาลาย
จุลินทรี ยไ์ ด้ 95-99% แต่จุลินทรี ยท์ ี่ ทนต่อความร้ อนได้ดีหรื อประเภทสร้ างสปอร์ อาจรอดชี วิตอยู่ได้ ดังนั้น การ
ขนส่ งและเก็บรักษานมพาสเจอร์ ไรซ์ จึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่ งครัดเพราะความร้อนที่ใช้ในการผลิตไม่
สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้หมด กฎหมายจึ งกาหนดว่า “นมปรุ งแต่งชนิ ดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ ไรซ์ตอ้ งเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซี ยสตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบ้ ริ โภค” (ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข,
2556) เพื่อป้ องกันการเพิ่มจานวนจุ ลินทรี ยท์ ี่ หลงเหลื อจากการผลิ ตจนอาจก่ ออาการอาหารเป็ นพิษเช่ นปวดท้อง
ท้องเสี ย คลื่นไส้อาเจียน เป็ นต้น
ปริ มาณการผลิต 21,000 ถุงต่อวัน
คลังสิ นค้าที่ใช้ในการจัดเก็บมีลกั ษณะเป็ นห้องเย็น ขนาดกว้าง 2.45 เมตร ยาว 12.2 เมตร และสู ง 2.90 เมตร
มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว เป็ นห้องโล่ง ไม่มีช้ นั หรื ออุปกรณ์สาหรับวาง
รู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้า เมื่ อผลิ ตนมพาสเจอร์ ไรซ์ บรรจุ ห่อเสร็ จแล้ว พนักงานจะนานมที่ บรรจุ ห่อใส่
ถุงพลาสติกมัดปากถุง (ถุงละ 25 ห่ อ) มาวางลงบนพื้นห้องเย็น เมื่อพนักงานต้องการเบิกนมไปส่ งจาหน่ าย ก็จะเปิ ด
ห้องเย็นแล้วนาถุงที่อยู่ดา้ นบนขึ้นรถจนครบจานวนที่ตอ้ งการ และเมื่อมีการผลิตนมชุดใหม่ พนักงานก็จะนานมที่
ผลิตเสร็ จใหม่ใส่ หอ้ งเย็นโดยวางด้านบนทับของที่ผลิตก่อนหน้าไปเรื่ อยๆ
4.2 ปั ญหาที่พบในการจัดเก็บนมพาสเจอร์ ไรซ์
โรงงานไม่ มี ร ะบบการจัด เก็ บ สิ น ค้า ไม่ มี ก ารก าหนดพื้ น ที่ ก ารจัด เก็ บ และไม่ มี ป้ ายหรื อ ส่ ง ที่ บ่ ง บอก
ประเภท-รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และเนื่ องจากไม่มีการเรี ยงลาดับการจัดเก็บ ทาให้ไม่สามารถบอกได้วา่ นมถุงใด
ผลิตก่อนหรื อหลัง และ ไม่สามารถบอกได้วา่ นมถุงใดเพิ่มผลิตเสร็ จหรื อใกล้หมดอายุ เนื่ องจากพนักงานนานมที่ผลิต
เสร็ จใหม่ใส่ ห้องเย็นโดยวางด้านบนทับของที่ผลิตก่อนหน้า ทาให้มีการค้างของนมที่ผลิตอยูใ่ นคลังหลายวัน ทาให้
ใกล้วนั หมดอายุหรื อหมดอายุ ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักของการเกิดของเสี ยเนื่ องจากนมหมดอายุ นอกจากนี้ พบว่า มีปัญหา
การเกิดของเสี ยเนื่ องจากถุงนมแตก ซึ่ งมีสาเหตุจากการที่พนักงานเก็บนมถุงในห้องเย็น โดยการวางกองทับกันมาก
เกินไป
จากปั ญหาที่พบในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของคลังสิ นค้าที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถทาแผนภูมิเหตุและผล
หรื อแผนผังก้างปลา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาหรื อผลกระทบที่ประสบอยูไ่ ด้อย่างเป็ นระบบ แสดงดังรู ปที่ 1
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 720

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
วิ ีการ
วิ ีการ

ขาดการติดตามอบรม
ขาดการติดตามอบรม
ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความรับผิดชอบ

วิธีการยังล้าสมัยอยู่
วิธีการยังล้าความเย็
สมัยอยูน่ ไม่เพียงพอ
ความเย็นไม่เพียงพอ
พนักงานใหม่
พนักงานใหม่
ขาดความชานาญ
ขาดความชานาญ

พนักงาน
พนักงาน

นมหมดอายุ
นมหมดอายุ

(ก) แสดงแผนผังก้างปลาของปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากนมหมดอายุ
(ก)
แผนผังงก้ก้าางปลาของปั
จากนมหมดอายุ
(ก) แสดงแผนผั
งปลาของปัญ
ญหาของเสี
หาของเสี ยยทีที่เ่เกิกิดดจากนมหมดอายุ
วิ ีการ
วิ ีการ

นมทับถมกันมากเกินไป
นมทับถมกันมากเกินไป

วิธีการจัดวางไม่ถูกต้อง
วิธีการจัดวางไม่ถูกต้อง

ถุงนมแตก
ถุงนมแตก

พนักงานมักง่าย
พนักงานมักง่าย

พนักงาน
พนักงาน

ขาดความรับผิดชอบในการทางาน
ขาดความรับผิดชอบในการทางาน

(ข) แผนผังก้างปลาของปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากถุงนมแตก
(ข) แสดงแผนผังก้างปลาของปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากถุงนมแตก
(ข) แสดงแผนผังก้างปลาของปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากถุงนมแตก
รู ปที่ 1 แผนผังก้างปลาของปั ญหานมหมดอายุ (ก) และปัญหาถุงนมแตก (ข)
4.3 การออกแบบระบบการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป
เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น งานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบระบบการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป ประกอบด้วย 3 ส่ วน
ใหญ่ๆ คือ 1) ออกแบบรู ปแบบและตาแหน่งการจัดวางสิ นค้า 2) การกาหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน และ 3) การออกแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 ออกแบบรู ปแบบและตาแหน่งการจัดวางสิ นค้า
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาคือนมพาสเจอร์ ไรซ์ ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุส้ ันและแน่ นอน หากทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ไว้ในคลังสิ นค้านานเกินไป จะทาให้เกิดเป็ นของเสี ยคือเป็ นนมที่ใกล้หมดอายุหรื อหมดอายุ ดังนั้นในการ
ออกแบบตาแหน่งการจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในคลังสิ นค้าจึงจาเป็ นต้องยึดหลักเข้าก่อน-ออกก่อน (First In – First Out)
เป็ นหลักสาคัญ นอกจากนี้ ผลิ ตภัณฑ์คือนมบรรจุ ถุง ซึ่ งมี การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ไม่ แข็งแรง หากมี การทับถมกันเป็ น
จานวนมากเกินไปจะเป็ นสาเหตุให้เกิดถุงนมแตก ซึ่ งเป็ นของเสี ยอีกประเภทหนึ่ ง ดังนั้นในการออกแบบการจัดเก็บ
สิ นค้าจึงมีการกาหนดลักษณะการหี บห่ อและการจัดวางผลิตภัณฑ์ในลังพลาสติกในปริ มาณที่กาหนด คือ 125 ถุงต่อ
ลัง โดยลังพลาสติกที่ที่ใช้บรรจุนมมีขนาดกว้าง 0.36 เมตร ยาว 0.56 เมตร สู ง 0.32 เมตร ใช้พ้ืนที่ในการจัดวางคิดเป็ น
0.0645 ตารางเมตรต่อ 1 ใบ จากนั้นจึงนาลังพลาสติกนี้ ไปวางในคลังสิ นค้าที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์
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เมื่ อวิเคราะห์ขนาดของคลังสิ นค้าที่ ใช้เก็บผลิตภัณฑ์ที่เป็ นห้องเย็น พบว่า มี ทางเข้าออกเพียงทาง
เดี ยว มี ขนาดกว้าง 2.45 เมตร ยาว 12.2 เมตร สู ง 2.90 เมตร นั่นคื อ มี พ้ืนที่ ที่สามารถจัดเก็บนมพาสเจอร์ ไรซ์รวม
79.605 ตารางเมตร ในขณะที่ปริ มาณความต้องการในการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์คานวณจาก ยอดผลิตต่อวัน 21,000
ถุ ง เก็บสิ นค้าไว้ไม่ เกิ น 3 วัน นั่นคื อ ปริ มาณความต้องการพื้นที่ ที่ ตอ้ งการต่ าสุ ดเท่ ากับ 63,000 ถุ ง หรื อ 504 ลัง
(63,000 ถุง หารด้วย 125 ถุงต่อลัง)
ดังนั้น งานวิจยั จึงได้ทาการออกแบบการจัดวางลังพลาสติกที่บรรจุนมพาสเจอร์ ไรซ์ในคลังสิ นค้า
ตามข้อกาหนดและปริ มาณความต้องการในการจัดเก็บข้างต้น ดังนี้
1. เป็ นการจัดวางลังพลาสติกที่ที่ใช้บรรจุนมมีขนาดกว้าง 0.36 เมตร ยาว 0.56 เมตร สู ง 0.32 เมตร
ใช้พ้นื ที่ในการจัดวางคิดเป็ น 0.0645 ตารางเมตรต่อ 1 ใบ
2. การซ้อนของลังพลาสติกบรรจุนมได้ตาแหน่งไม่เกิน 6 ลัง
3. ปริ มาณความต้องการพื้นที่ที่ตอ้ งการต่าสุ ดเท่ากับ 63,000 ถุง หรื อ 504 ลัง
4. สามารถแสดงลาดับการเข้าก่อน-หลังของลังพลาสติกที่บรรจุนมพาสเจอร์ ไรซ์ในแต่ละครั้งได้
5. ยึดหลักเข้าก่อน-ออกก่อน (First In – First Out)
จากข้อกาหนดข้างต้น ได้ทาการออกแบบการเรี ยงลาดับการจัดวางลังพลาสติกบรรจุ สินค้าภายใน
คลังสิ นค้า 4 แบบ จากนั้น พิจารณาเลือกการจัดวางลังพลาสติกบรรจุนมในคลังสิ นค้ารู ปแบบที่เหมาะสมกับโรงงาน
กรณี ศึกษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากการวางผังที่สามารถบรรจุนมได้มากที่สุดและมีความสะดวกในการหยิบและ
การเข้าถึงลังที่ ใช้เก็บผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ซึ่ งจากการคานวณประกอบการจัดวางผังทั้ง 4 รู ปแบบ พบว่า รู ปแบบที่ 1
สามารถบรรจุ ผลิตภัณฑ์ได้ 74,250 ถุง รู ปแบบที่ 2 สามารถบรรจุ ผลิตภัณฑ์ได้ 96,000 ถุง ในขณะที่ รูปแบบที่ 3
สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ 112,500 ถุง และรู ปแบบที่ 4 สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ 78,750 ถุง แต่เนื่องจากรู ปแบบ
ที่ 2 และ รู ปแบบที่ 3 สามารถจัดวางผลิตภัณฑ์ได้จานวนมากแต่เหลือทางเข้าออกของสิ นค้าน้อย ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึง
นาเสนอรู ปแบบการจัดวางที่ 4 คือ จัดเรี ยงโดยการหันลังแนวยาว กาหนดทางเดินแนวกลางคลังสิ นค้า มาใช้ในการ
วางผังการจัดวางลังพลาสติกในคลังสิ นค้านี้

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

รู ปที่ 2 รู ปแบบการจัดวางสิ นค้าทั้ง 4 แบบ
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4.3.2 การกาหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และลดปริ มาณของเสี ยที่อาจเกิดขึ้น
จากการจัดเก็บนมพาสเจอร์ ไรซ์ภายในคลังสิ นค้า จึงได้มีการกาหนดหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้า ดังนี้
1) แผนกจาหน่าย/ขนส่ ง กาหนดให้หวั หน้าแผนกจาหน่าย/ขนส่ ง มีหน้าที่ ดังนี้
- ควบคุ ม การปฏิ บ ัติ งานของพนักงานจ าหน่ าย/ขนส่ งให้เป็ นไปตามแผนงานที่ ก าหนดและหา
วิธีแก้ไขปั ญหาทันทีในกรณี ที่พบว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งมีปัญหา
- จัดเก็บนมพาสเจอร์ ไรซ์เข้าคลังสิ นค้า โดยปฏิบตั ิตามเอกสารอย่างถูกต้อง
- บันทึกและลงชื่อในแบบฟอร์ มการบันทึกจานวนผลิตภัณฑ์เข้าคลังสิ นค้า แบบฟอร์ มการตรวจสอบ
อุณหภูมิคลังสิ นค้า และแบบฟอร์มป้ ายแสดงสถานะผลิตภัณฑ์ จากนั้น มอบให้หวั หน้าแผนกผลิตตรวจสอบ
2) แผนกผลิต กาหนดให้หวั หน้าแผนกผลิต มีหน้าที่ดงั นี้
- ตรวจสอบการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในแบบฟอร์ ม การบัน ทึ ก จ านวนผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ข้า คลัง สิ น ค้า และ
แบบฟอร์ มการตรวจสอบอุณหภูมิคลังสิ นค้า ที่พนักงานแผนกจาหน่าย/ขนส่ งนาเสนอ
โดยมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าแสดงดังรู ปที่ 3 แสดง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้ากรณี ศึกษา
จัดเตรี ยมพื้นที่จดั เก็บผลิตภัณฑ์เก่า
ก่อนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ใหม่
โดย: พนักงานแผนกจาหน่าย/ขนส่ง

จัดเรี ยงและเก็บผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าคลังสิ นค้า
โดยควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 8  C
โดย: พนักงานแผนกจาหน่าย/ขนส่ง
ติดป้ ายแสดงสถานะผลิตภัณฑ์
โดย: พนักงานแผนกจาหน่าย/ขนส่ง
บันทึกอุณหภูมิหอ้ งเย็นลงในแบบฟอร์ม
โดย: พนักงานแผนกจาหน่าย/ขนส่ง
การบันทึกข้อมูล
โดย: หัวหน้าแผนกผลิต

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้ากรณี ศึกษา
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4.3.3 การออกแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของการจัดเก็บนมพาสเจอร์ ไรซ์ของพนักงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ
และลดปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากการเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้านานเกินไปจนใกล้หมดอายุ งานวิจยั นี้ จึงได้ออกแบบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.3.2 ได้แก่ แบบฟอร์ มการบันทึก
จานวนผลิตภัณฑ์เข้าคลังสิ นค้า และแบบฟอร์ มป้ ายสถานะผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั ได้กาหนดวิธีการ
บันทึ กแบบฟอร์ มในแต่ละเอกสาร เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานให้สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
5. ผลการวิจัย
การวัดผลการปรั บปรุ งทาโดยการวัดผลเชิ งคุณภาพ เป็ นการเปรี ยบเที ยบสภาพการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์
ก่อนและหลังการการดาเนิ นงาน และการวัดผลเชิงปริ มาณ เป็ นการเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์ของเสี ยก่อนและหลังการ
การดาเนินงาน
ผลการปรับปรุ งเชิงคุณภาพ พบว่า จากพื้นที่ภายในคลังสิ นค้าของเดิม ซึ่ งจัดวางนมกองกลื่นกลาด ไม่เป็ น
ระเบียบ และไม่สามารถบอกได้ว่านมถุงใดเพิ่งผลิตเสร็ จ หรื อใกล้วนั หมดอายุ หรื อหมดอายุ หลังจากได้ปรับปรุ ง
ระบบการจัดวางในคลังสิ นค้าทาให้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บนมพาสเจอร์ ไรซ์ มีพ้ืนที่ที่ใช้ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น ทาให้เก็บสิ นค้าได้มากขึ้นอีกด้วย และโดยระบบการจัดการเข้าก่อนออกก่อนและการติดป้ ายกากับ ทาให้สามารถ
ระบุได้วา่ นมถุงใดผลิตก่อนหรื อหลัง หรื อนมถุงใดเพิ่งผลิตเสร็ จหรื อใกล้วนั หมดอายุ และพบว่าไม่มีสินค้าตกค้างคง
คลัง ในส่ วนของการบริ หารจัดการ ได้ทาการกาหนดผูด้ ูแลรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และการ
จัดทาแบบฟอร์ มป้ ายสถานะผลิ ตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าสาหรั บคลังเก็บสิ นค้านั้น แสดงให้เห็ นว่าพนักงานสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดเรี ยงสิ นค้าได้มากขึ้น และสามารถนาแบบฟอร์ มป้ ายสถานะผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้าควบคุมคลังสิ นค้าได้อย่างมีมาตรฐานในการทางานที่ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้น
ผลการปรับปรุ งเชิงปริ มาณ พบว่า ก่อนดาเนิ นการปรับปรุ งโรงงานมีเปอร์ เซ็นต์ของเสี ยที่พบจากการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าเท่ากับร้อยละ 0.169 ต่อเดือน และหลังจากดาเนิ นการปรับปรุ งพบว่า มีของเสี ยที่เกิดจากการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าเท่ากับร้อยละ 0.003 ต่อเดือน ซึ่ งลดลงร้อยละ 0.0166 ต่อเดือน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ มีเป็ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพตาแหน่งการจัดวางสิ นค้าในคลังสิ นค้าของโรงงานผลิตนมพาส
เจอร์ ไรซ์กรณี ศึกษา เพื่อลดของเสี ยที่เกิดจากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของพื้นที่การจัดวาง
สิ นค้าภายในคลังสิ นค้า จากการศึกษา พบว่า สภาพก่อนการปรับปรุ ง คลังสิ นค้าของโรงงานมีตาแหน่งการจัดวาง
สิ นค้าภายในคลังสิ นค้าที่ ไม่เป็ นระบบ ทาให้ไม่มีการเรี ยงลาดับการจัดเก็บนม ไม่สามารถบอกได้ว่านมถุงใดผลิต
ก่อนหรื อหลัง และไม่สามารถบอกได้ว่านมถุงใดเพิ่งผลิตเสร็ จ หรื อใกล้วนั หมดอายุ หรื อหมดอายุซ่ ึ งถือว่าเป็ นของ
เสี ย นอกจากนี้ การที่พนักงานเก็บนมที่ผลิตเสร็ จเข้าคลังสิ นค้า โดยวางซ้อนทับกัน ส่ งผลให้เกิดปั ญหาการเกิดของ
เสี ยเนื่องจากถุงนมแตก
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ในงานวิจยั นี้ ได้นาหลักการของด้านการจัดการคลังสิ นค้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การวาง
ตาแหน่ง (Location) และออกแบบรู ปแบบและตาแหน่งการจัดวางสิ นค้า ใช้แนวคิดของช่องทางแบบเข้าก่อน-ออก
ก่อน (First-in, First-out: FIFO Lane) เป็ นวิธีการควบคุมสิ นค้าคงคลัง เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าคงคลังที่เก่าที่สุด (First
in) จะเป็ นชิ้นแรกที่จะถูกนาไปใช้ก่อน ตลอดจนการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และเอกสาร
ต่างๆ ที่ส่งผลให้การดาเนินงานภายในคลังมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การวัดผลการปรั บปรุ งทาโดยการวัดผลเชิ งคุณภาพ เป็ นการเปรี ยบเที ยบสภาพการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์
ก่อนและหลังการการดาเนินงาน พบว่า หลังจากการปรับปรุ งระบบการจัดวางในคลังสิ นค้า ทาให้จดั เก็บสิ นค้าได้มาก
ขึ้น และมีการใช้พ้นื ที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สามารถระบุได้วา่ นมถุงใดผลิตก่อนหรื อหลัง และไม่มีสินค้าตกค้าง
คงคลัง ในส่ วนของการบริ หารจัดการ ได้กาหนดผูด้ ูแลรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และการจัดทา
แบบฟอร์ มป้ ายสถานะผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้า แสดงให้เห็นว่าพนักงานสามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดเรี ยงสิ นค้า
ได้ม ากขึ้ น และสามารถน าแบบฟอร์ ม ป้ ายสถานะผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นคลัง สิ น ค้า ใช้ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้
พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้า และควบคุมคลังสิ นค้าได้อย่างมีมาตรฐานมากยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของการวัดผลเชิงปริ มาณ เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของเสี ยก่อนและหลังการปรับปรุ ง พบว่า
ก่อนการปรับปรุ งมีของเสี ยที่พบจากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าร้อยละ 0.169 ต่อเดือน และหลังการปรับปรุ ง
มีของเสี ยที่เกิดจากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าร้อยละ 0.003 ต่อเดือน ซึ่ งสามารถลดของเสี ยลงร้อยละ 0.166
ต่อเดือน
โดยสรุ ปผลที่ได้จากการดาเนินโครงงานนี้ ช่วยให้โรงงานกรณี ศึกษาสามารถ
1) ลดปริ มาณของเสี ยจากการจัดเก็บ และ ช่วยเพิ่มจานวนการจัดเก็บสิ นค้าได้เพิ่มมากขึ้น
2) การจัด เก็ บ สะดวกและสามารถค้น หาได้ส ะดวก และสามารถลดเวลาในการเก็ บ ลดขั้น ตอนการ
ปฎิบตั ิงาน
จากการดาเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะจากการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) ควรมีการติดตามผลและเก็บข้อมูลการเก็บรักษาสิ นค้าต่อจานวนวันที่เหมาะสมหลังจากที่ นาระบบเข้า
ก่อนออกก่อน (First-in, First-out: FIFO) ที่ได้ปรับปรุ งใหม่ จากนั้นควรมีการนาข้อมูลที่ได้ดงั กล่าวมาปรับปรุ งระบบ
การจัดเก็บสิ นค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2) เนื่ องจากพนักงานยังเคยชินกับการปฏิบตั ิงานในลักษณะเดิมอยู่ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการอบรมชี้แจงให้
พนักงานเข้าใจถึงระบบใหม่อีกครั้งหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นทางการ
3) ควรมีการนาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในแบบฟอร์ มต่างๆ ของหน่วยงานไปวิเคราะห์และประมวลผลใน
เชิงลึกต่อไป
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