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บทคดัย่อ 

วจิยัเร่ืองแนวทางในการปรับปรุงวธีิการจดัเรียงสินคา้แบบ3มิติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเรียงสินคา้ในตู ้        
คอนเทนเนอร์ บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัชลบุรี เป็นบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑท์างการ
แพทย ์ ประเภทเส้ือคลุมแพทยท่ี์ใชใ้นหอ้งผา่ตดั (Surgical Gowns) แผน่คลุมผา่ตดั (Surgical Gowns) และพลาสเตอร์ปิดแผล
ผา่ตดั (Conventional Wound Care) ซ่ึงวสัดุทางการแพทยต์อ้งเป็นวสัดุท่ีปลอดเช้ือ จึงใชตู้ค้อนเทนเนอร์ในการขนส่ง เพราะ
หลงัจากท่ีบรรจุสินคา้เสร็จ จะตอ้งมีการส่งตูค้อนเทนเนอร์ไปฆ่าเช้ือ ก่อนท่ีจะท าการส่งออกไปยงัปลายทาง โดยการฆ่าเช้ือตู้
คอนเทนเนอร์ท่ีบริษทั ใชมี้ 2 แบบ ไดแ้ก่ การฆ่าเช้ือดว้ยแก๊สเอทธิลีนออกไซด ์(Ethylene Oxide Gas) และการฆ่าเช้ือดว้ยการฉาย
รังสีแกมมา (Gamma irrdiation) 

หลงัการปรับปรุงวธีิการจดัเรียงสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ท่ีท าการส่งออกของบริษทั ซ่ึงสามารถบรรจุสินคา้ในตู ้     

คอนเทนเนอร์ไดม้ากกวา่เดิมจาก 927 กล่อง/ตูค้อนเทนเนอร์ เป็น 935 กล่อง/ตูค้อนเทนเนอร์ และโดยผูว้จิยัไดป้รับปรุงวธีิการ

จดัเรียงสินคา้แบบ3มิติ โดยใชโ้ปรแกรม Stackbuilder เขา้มาช่วย จากการปรับปรุงวธีิการจดัเรียงสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของ

ผูว้จิยั สามารถบรรจุสินคา้ไดม้ากกวา่ท่ีพนกังานในแผนกโลจิสติกส์ไดท้  าการปรับปรุงไวแ้ลว้ จาก 935 กล่อง/ตูค้อนเทนเนอร์ 

เป็น 944 กล่อง/ตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมอลลิเก ้ เฮลท ์ แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัชลบุรี สามารถลดจ านวนตู้

คอนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ ลดค่าใชจ่้ายในการส่งออกสินคา้ได ้(Cost Saving) 

บทน ำ (INTRODUCTION) 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการจดัเกบ็ และจดัเรียงสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

2. เพ่ือลดช่องวา่งในตูค้อนเทนเนอร์ ท่ีใชข้นส่งสินคา้ โดยการออกแบบการจดัเรียงสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจดัเรียงสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ และลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล คุณฤทธิรณ  เกียรติสุด ต าแหน่ง Assistant warehouse manager 

แผนก Logistics บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษากระบวนการจดัเรียงสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากบทความ งานวจิยั 

และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการใชโ้ปรแกรม เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันากระบวนการ

จดัเรียงสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีรวมทั้งส้ิน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

4. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัจงัหวดัชลบุรี 
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา  

1. จดัเรียงสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ไดเ้ป็นระเบียบ ลดช่องวา่งในตูค้อนเทนเนอร์  

2. เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจดัเรียงสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์  

3. ลดจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

- แนวคิดเก่ียวกบัโลจิสติกส์ การน าระบบโลจิสติกส์ เขา้มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากการลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายขององคก์ร และการแข่งขนัท่ีสูง ดงันั้นตน้ทุนโลจิสติกส์จึงเป็นส่ิงส าคญัตวัหน่ึง ท่ีสามารถเป็นตวัก าหนด 
ความอยูร่อดในหลายๆองคก์ร ถา้องคก์รใดสามารถลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ได ้ องคก์รจะมีผลก าไรมากข้ึน (AEC 
LOGISTICS, 2564) 

- แนวคิดเก่ียวกบัตูค้อนเทนเนอร์ ในการขนส่งวสัดุทางการแพทยต์อ้งเป็นวสัดุท่ีปลอดเช้ือ บริษทั มอลลิเก ้ เฮลท ์ แคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จึงใชตู้ค้อนเทนเนอร์ในการขนส่ง เพื่อความสะอาด และหลงัจากท่ีบรรจุสินคา้เสร็จ จะตอ้งมีฆ่า
เช้ือสินคา้ท่ีผลิตและกล่องสินคา้ เพื่อท าใหป้ลอดเช้ือ (STERILIZATION)  การบรรจุสินคา้ใส่ตูค้อนเทนเนอร์จะท าให้
ง่ายและสะดวกต่อการฆ่าเช้ือ ก่อนท่ีจะท าการส่งออกสินคา้ไปยงัปลายทาง และการขนส่งในตูค้อนเทนเนอร์โดยการ
จดัเรียงสินคา้อยา่งเป็นระเบียบ และมีการรัดปิดตูท่ี้เหมาะสม จะช่วยลดการเกิดความเสียหายต่อสินคา้ขณะขนส่งได ้

- แนวคิดเก่ียวกบัการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ วสัดุทางการแพทยต์อ้งเป็นวสัดุท่ีปลอดเช้ือ จึงใชตู้ค้อนเทนเนอร์ใน
การขนส่ง เพื่อความสะอาด หลงัจากท่ีบรรจุสินคา้เสร็จ จะตอ้งมีการฆ่าเช้ือสินคา้ท่ีผลิตและกล่องสินคา้ เพื่อท าให้
ปลอดเช้ือ (STERILIZATION)  ก่อนท่ีจะท าการส่งออกไปยงัปลายทาง การบรรจุสินคา้ใส่                ตูค้อนเทนเนอร์จะ
ท าใหง่้ายและสะดวกต่อการกระบวนการฆ่าเช้ือ บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใชมี้ 2 แบบ ไดแ้ก่ การ
ฆ่าเช้ือดว้ยแก๊สเอทธิลีนออกไซด ์และการฆ่าเช้ือดว้ยการฉายรังสีแกมมา  

2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. การหาค าตอบเหมาะสมท่ีสุดในการจดัเรียงสินคา้เพ่ือท าใหต้น้ทุนการเช่าตูค้อนเทนเนอร์ ต ่าท่ีสุด 

ปริญญ ์ สุรศกัด์ิศิลป (2544) ใชค้วามรู้ทางวชิาการมาประยกุตแ์ละพฒันา เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัวางบรรจุ

ภณัฑล์งในตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงส่งผลใหค้่าใชจ่้าย ในการขนส่งต ่าลง ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดมีความไดเ้ปรียบและยงั

สามารถป้องกนัความผดิพลาดในการออกแบบการจดัวางบรรจุภณัฑล์งในตูค้อนเทนเนอร์  

2. จะจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์อยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ How to Manage an Effective Packaging Logistics? 
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ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจวบ เพ่ิมสุวรรณ (2551) การจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพกเ็พ่ือใหกิ้จกรรมโลจิ

สติกส์ในฐานะเป็นกลไกท่ีจะท าใหร้ะบบโลจิสติกส์มีการขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบรรจุภณัฑท่ี์ดีจะท า

หนา้ท่ีปกป้องใหสิ้นคา้ใหถึ้งมือผูบ้ริโภคปลายทางอยา่งปลอดภยั  

3. การพฒันาโปรแกรมช่วยแกปั้ญหาการจดัเรียงกล่องผลิตภณัฑล์งในตูสิ้นคา้ดว้ยวธีิการระบบภูมิคุม้กนัเสมือน      ภู

พงษ ์พงษเ์จริญ (2555) พฒันาโปรแกรมท่ีการประยกุตใ์ชว้ธีิการระบบภูมิคุม้กนัเสมือน วธีิพาร์ทิเคิลสวอมออฟติไม

เซชัน่ และวธีิจีเนติกอลักอริทึม เพ่ือช่วยแกปั้ญหาการจดัเรียงกล่องผลิตภณัฑเ์ขา้ไปในตูสิ้นคา้  

4. การแกปั้ญหาการบรรจุผลิตภณัฑใ์นสามมิติ  วิชาญ ชยัจ ารัส และ พฤษภ ์บุญมา (2554) เร่ืองการแกปั้ญหาการบรรจุ

ผลิตภณัฑใ์นสามมิติ งานวจิยัน้ีจึงเสนอวธีิแก ้ ปัญหาการวางบรรจุภณัฑล์งตู ้ คอนเทนเนอร์ในสามมิติเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ี ของตูค้อนเทนเนอร์พร้อมทั้งค  านึงถึงความปลอดภยัของบรรจุภณัฑร์ะหวา่งการขนส่ง  

5. การหาค าตอบเหมาะสมท่ีสุดในการจดัเรียงสินคา้ ปริญญ ์สุรศกัด์ิศิลป (2555) เร่ืองการหาค าตอบเหมาะสมท่ีสุดใน

การจดัเรียงสินคา้ เพ่ือใหเ้กิดการหาค าตอบในปัญหาการออกแบบการจดัวางบรรจุภณัฑล์งในตูค้อนเทนเนอร์

เพ่ือใหมี้ค่าใชจ่้ายในการขนส่งต ่าท่ีสุด และซอฟแวร์ในการออกแบบการจดัวางบรรจุภณัฑล์งในตูค้อนเทนเนอร์ท่ี

เหมาะสมกบับริษทั  

วธีิกำรวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

1. ขั้นตอนการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสอบถาม และการสังเกต  
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2.2 ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2564 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

3. ปัญหาท่ีพบ ในการบรรจุสินคา้ส าเร็จรูปใส่ตูค้อนเทนเนอร์ เพ่ือท าการส่งออกของบริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั มีพ้ืนท่ีเหลือในตูค้อนเทนเนอร์  ท าใหเ้กิดความสูญเปล่าข้ึน  

4. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  น าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีส่งออก เช่น จ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชท้  าการส่งออกสินคา้ 

และจ านวนเงินท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ ในปี พ.ศ. 2564 มาท าการเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลง 

ผลกำรศึกษำ (RESEARCH FINDING) 

1. การจดัเรียงกล่องสินคา้แบบเดิม ท าการเรียงกล่องแบบแนวขวางทุกกล่อง  

จ านวน 4 คอลมัน์ และ 29 แถว เรียงกล่อง 8 ชั้น  

ซ่ึงสามารถจดัเรียงสินคา้ในตูไ้ด ้จ านวน 927 กล่อง 

 

 

2. การจดัเรียงสินคา้ท่ีปรับปรุงโดยพนกังานในแผนกโลจิสติกส์  

เรียงกล่องแนวขวางจ านวน 4 คอลมัน์ และ 28 แถว เรียงกล่อง 8 ชั้น  

และในแถวท่ี 29 ไดท้  าการเปล่ียนการเรียงกล่องสินคา้ 

จากแนวขวางเป็นแนวตรงในแถวท่ี 29 เป็นจ านวน 4 แถวและแนวขวาง 1 แถว 

 

 

3. การออกแบบโดยผูว้ิจยั โดยผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Stackbuilder เขา้มาช่วยในการออกแบบการจดัเรียง กล่องสินคา้ 

รหสั 5102182-00  เปล่ียนการเรียงกล่องสินคา้ โดยการเรียงกล่องสินคา้เป็นแนวขวางจ านวน 2 คอลมัน์ 29 แถว เป็น

แนวตรง 3 คอลมัน์ จ านวน 20 แถว 
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อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

1. ดา้นการท างาน สามารถจดัเรียงกล่องสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม เพราะ
สามารถปร้ินเอกสารรูปแบบการจดัเรียงออกมาจากโปรแกรม Stackbuilder ท าใหพ้นกังานท่ีท าหนา้ท่ีจดัเรียงกล่อง
สินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์สามารถศึกษารูปแบบการจดัเรียงท่ีออกแบบไว ้และวางแผนการจดัเรียงได  ้

2. ดา้นปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

2.1 จ านวนกล่องสินคา้ เม่ือเปล่ียนรูปแบบการจดัเรียงท าใหส้ามารถบรรจุกล่องสินคา้ไดม้ากกวา่เดิม ดงัน้ี 
 การจดัเรียงกล่องสินคา้แบบเดิม     927 กล่อง 
 การจดัเรียงสินคา้ท่ีปรับปรุงโดยพนกังานในแผนกโลจิสติกส์  935 กล่อง 
 การปรับปรุงวธีิการจดัเรียงกล่องสินคา้ของผูว้จิยั     944 กล่อง 

2.2 จ านวนตูค้อนเทนเนอร์ สามารถบรรจุสินคา้ไดม้ากกวา่เดิม จ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชล้ดลง  ดงัน้ี 
 การจดัเรียงกล่องสินคา้แบบเดิม     374 ตู ้
 การจดัเรียงสินคา้ท่ีปรับปรุงโดยพนกังานในแผนกโลจิสติกส์  371 ตู ้
 การปรับปรุงวธีิการจดัเรียงกล่องสินคา้ของผูว้จิยั     368 ตู ้

3. ดา้นค่าใชจ่้าย ลดจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีตอ้งใชใ้นการขนส่งได ้ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการขนส่งลดลง ดงัน้ี 
 การจดัเรียงกล่องสินคา้แบบเดิม     235,620,000 บาท 
 การจดัเรียงสินคา้ท่ีปรับปรุงโดยพนกังานในแผนกโลจิสติกส์   233,730,000 บาท 
 การปรับปรุงวธีิการจดัเรียงกล่องสินคา้ของผูว้จิยั     231,840,000 บาท 

กติติกรรมประกำศ 
 รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เร่ือง แนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัเรียงสินคา้แบบ3มิติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจดัเรียงสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เกิดข้ึนจากท่ีผูว้จิยัไดเ้ขา้ฝึกสหกิจศึกษาใน

แผนกโลจิสติกส์ ของบริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้

ดว้ยความกรุณาจาก ดร. อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ อาจารยท่ี์ปรึกษาการปฏิบติัสหกิจศึกษา ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา และแนะน า

แนวทางในการท ารายงาน ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ พนกังานในแผนกโลจิสติกส์ทุกท่าน ท่ีคอยใหค้วามร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใหค้  าปรึกษา 

และค าแนะน ามากมายท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัสหกิจศึกษา และเป็นประโยชน์แก่งานวจิยัฉบบัน้ี 

สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้ตอ้งการศึกษา ตลอดจนเป็น

ประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ต่อไป 

                                          นางสาวกลัยรัตน์ แสนสุขพิพฒัน์ผล 
      มหาวิทยาลยับูรพา 
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