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บทคัดยอ 

ปจจุบันการซ้ือขายสินคาออนไลนหรือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองทำใหธุรกิจคา
ปลีกขนาดเล็ก กลาง และใหญตางใหความสนใจและปรับตัวใหเขากับธุรกิจออนไลนกันมากขึ้น สงผลใหระบบจัดการคลังสินคาของธุรกิจคาปลีก ตองปรับ
กระบวนการทำงานภายในคลังเพื่อใหรองรับปริมาณสินคาที่เพิ่มสูงข้ึนรวมถึงการจัดการพื้นที่ในคลังสินคาเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินคาออนไลนแหงหนึ่ง โดยการใชแบบจำลองสถานการณดวยโปรแกรม Arana Simulation มา
ชวยในการจัดการปญหาท่ีเกิดขึ้นในคลังสินคาออนไลน โดยมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการ 3 ดานไดแก 1) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงาน
หยิบสินคา 2) จัดทำพื้นที่สำหรับสินคาหมุนเวียนรวมเร็ว (Fast Pick Area) และ 3)  ปรับลดกระบวนการที่เปนคอขวดของระบบ นอกจากนี้ยังไดทำการ
ออกแบบตารางการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อลดตนทุนการจายคาแรงลวงเวลา โดยสถานการณการปรับปรุงดังกลาวไดนำไปวิเคราะหดวยแบบจำ ลอง
เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพของแผนงานที่ปรับปรุง ผลการศึกษาพบวาบริษัทสามารถลดอัตราการจายคาแรงลวงเวลาไดถึงลดลงถึง 26% ทำใหบริษัทประหยัด
เงินคาจางไดถึง ปละ 445,164 บาท ผลการศึกษาจะนำไปใชเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานตอไปในอนาคต 

 
คำสำคัญ: การจัดการคลังสินคา, คลังสินคาออนไลน, การจำลองสถานการณ,  โปรแกรม ARENA, สินคาหมุนเวียนรวมเร็ว  
 

Abstract 
 Recently, the E-commerce business in Thailand has growth substantially which attracts small, medium, large-size business 
to start doing the online business for their merchandizes.  The E-commerce warehouse has significantly impacted by the fast growth 
rate and the variety of products. The objective of this study is to improve the efficiency of the E-commerce warehouse of a large-
scale retailer using the simulation software tool, ARENA. Three processes in the warehouse that are improved in our study including 
1) Picking Process 2) Fast Pick Area Picking Process and, 3) Bottleneck Process.  Besides, the schedules for the workers in the 
warehouse are revised so that they can reduce the over-time (OT) that are usually implemented in the case study. The results 
indicate that the improved scenario could reduce the OT cost approximately 26% or 445,164 Baht/Year. The improved plan is 
promising and will be suggested for implementing in the E-commerce warehouse 
 
Keywords: Warehouse Management, E-Commerce Warehouse, Simulation, ARENA, Fast Pick Area 
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1. บทนำ 
   ปจจุบันการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตในการนำเอาไปใช

ในการเพิ่มชองทางการซื้อขายสินคาออนไลน หรือที่เรียกกันวาธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส(e-Commerce) ตามขอมูลของสำนักงานสถิติ
แหงชาติ พบวาตั้งแต พ.ศ.2548 เปนตนมา มีการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรที่มีการใชงานอินเตอรเน็ตในทุก ๆ  ป จากการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องมือที่ใชสำหรับติดตอสื่อสาร 
รวมไปถึงระบบเครือขายสัญญาณตาง ๆ  ทำใหการติดตอสื่อสารทำงาน
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในป พ.ศ. 2559 หรือในปจจุบันนี้ คำ
วา e-Commerce อาจไมใชสิ่งที่เปนเรื่องใหมสำหรับใครหลาย ๆ คน 
และการสั่งซื้อสินคาผานระบบออนไลน หรือ อินเตอรเน็ตที่เมื ่อกอน
อาจถูกมองวามีความยุงยาก และขาดความนาเชื่อถือ แตในปจจุบัน
มุมมองของผูบริโภคตอการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตในเรื่องดังกลาวได
เปลี่ยนไป การซื้อขายสินคาออนไลนหรือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(e-Commerce) เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง คลังสินคาที่ใชรองรับสินคา
จำเปนตองมีการพัฒนาทั้งดานกายภาพและกระบวนการในการจัดเก็บ
และหยิบเพื ่อทำใหการจ ัดการภายในคลังส ินค าออนไลนน ั ้น มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและสามารถสนองความตองการของผูบริโภคที่มี
ปริมาณสูงมากขึ้น  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานใน
คลังสินคาออนไลนดวยแบบจำลองสถานการณโดยมุงเนนการปรบัปรุง 
3 ดานไดแก 1) การปรับปรุงกระบวนการของพนักงานในการหยิบ
สินคา 2) จัดทำพื้นที่สำหรับสินคาหมุนเวียนรวมเร็ว (Fast Pick Area) 
และ 3)  ปรับลดกระบวนการที่เปนคอขวดของระบบ โดยงานวิจัยได
พัฒนาแบบจำลองสถานการณ ARENA เพื่อวิเคราะหหากระบวนการที่
ทำใหประสิทธิภาพของคลังสินคาดีข ึ ้นโดยผลลัพธที ่ ไดทำใหลด
คาใชจายในการจางงานพนักงานลวงเวลาและกระบวนการที่จัดใหมยัง
ผานเกณฑชี ้ว ัดประสิทธิภาพโดยแผนการปรับปรุงสามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานของคลังสินคาดังกลาวตอไปในอนาคต 
 

1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินคาท่ี

ประสบปญหาในปจจุบันของคลังสินคาออนไลนแหงหนึ่ง 
2. เพ ื ่ อศ ึกษาป ญหาและอ ุปสรรคท ี ่ เก ิ ดข ึ ้ นในแต ละ

กระบวนการการทำงานหยิบสินคาของคลังสินคาออนไลนและเสนอ
แนวทางในการแกปญหาทั้งในดานพื้นที ่กายภาพและกระบวนการ
ภายในคลังสินคาออนไลน 

3. เพื่อพัฒนาแบบจำลองสถานการณเพื่อใชในการวิเคราะห
ประสิทธิภาพของการจัดการพ้ืนที่ทางกายภายกระบวนทำงาน 

4. เพ่ือนำผลวิเคราะหที่ไดไปสูการปฏิบัติจริงซ่ึงจะชวยใหการ
ทำงานของคลังสินคามีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 

2. กระบวนการที ่เกี ่ยวของกับคลังสินคาออนไลนและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) 

การซื ้อสินคาทางออนไลน (Online Shopping) เรียกวา
เปน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) หมายถึง การทำธุรกรรม
ผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสในทุกชองทางที ่เปนอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
อ ินเทอร  เน ็ตและระบบเคร ือข ายคอมพ ิว เตอร   การพาณิชย

 
1 Wikipedia – การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. สืบคนเมื่อ 27 มิถุนายน 62 ,  

อิเล็กทรอนิกสสามารถกระทำผานโทรศัพทเคลื ่อนที ่ การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน การโฆษณาในอินเทอรเน็ต 
แมกระทั่งซื้อขายออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทของความสำคัญของ
องคประกอบทางธุรกิจลง1  

2.2 คลังสินคา (Warehouse Management) 

การจ ัดการคล ั งส ินค  า  (Warehouse Management) 
หมายถึง การรับสินคาเพื่อจัดเก็บและหยิบเพื่อจัดสงสินคาใหผูรับเพื่อ
กิจกรรมการขาย เปาหมายหลักในการบริหารดำเนินธุรกิจเพื่อใหเกิด
ความคุมคากับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบ
สินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพ่ือใหตนทุนการ
ดำเน ินงานต่ำท ี ่ส ุด และการใช ประโยชน เต ็มท ี ่จากพื ้นท ี ่   ซ่ึง
กระบวนการตาง ๆ ในคลังสินคาจะมีดังตอไปน้ี 

2.2.1 การรับสินคา (Goods Receiving) กระบวนการรับ
สินคาน้ันเริ่มจาก การไดรับการติดตอ จากทางผูคา หรือเจาของสินคาที่
จะตองทำการขอจองรอบการเขารับสงสินคา ตามชวงเวลาท่ีไดตกลงกับ
เจาหนาที่ เพือ่ใหทางหนวยงานเกีย่วขางไดดำเนินการจัดเตรียมความ
พรอมตาง ๆ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันกับ
ขั้นตอนอื่น ๆ ของแตละกระบวนการตาง ๆ ภายในคลังสินคา  

2.2.2 การจัดเก็บสินคา (Put-away) เปนกระบวนการ
ที่คอนขางสำคัญ เนื่องจากกระบวนการน้ีหากมีการจัดเก็บท่ีผิดพลาด 
จะสงผลตอคุณภาพความรวดเร็วในการใหบริการแกลกูคาออนไลนได 
และยังสงผลกระทบอื่น ๆ ตามมา ดังน้ัน ขั้นตอนของการจัดเก็บจะตอง
มีระบบบริหารคลังสินคาออนไลนจำเปนจะตองเขามาชวยในการ
ตรวจสอบความถูกตอง   

2.2.3 การหยบิสินคา (Picking Order) เปน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของ กับการหยิบสินคาใหกับลูกคา (Outbound 
Process) ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการที่สำคัญ เพราะกระบวนการน้ีจะมี
ตนทุนของการดำเนินการคลังสินคาถึง 55% ของตนทุนการจัดการ
คลังสินคาท้ังหมด 

2.2.4 การตรวจสอบและการบรรจุสินคา (Checking 
and  Packing) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจากสินคาหยิบเพื่อ
เตรียมบรรจุลงกลอง เปนกระบวนการสำหรับตรวจสอบคุณภาพสินคา
ตาง ๆ  เชนตรวจสอบสี ขนาด รวมไปถึงเช็คสภาพความเสียหายจาก
ภายนอก โดยที่กระบวนการทำงานนี ้ จะถูกบันทึกการทำงานของ
พนักงาน ดวยกลองวงจรปด เพื่อใชเปนขอมูลในกรณีถูกรองเรียนจาก
ลูกคา 

2.2.5 การจัดสงสินคา (Shipping) เปนกระบวนการ
จัดสงสินคาตามความตองการของลูกคา ซ่ึงเปนกระบวนการสุดทาย
ของการทำงานในคลังสินคาออนไลนที่รวมรวมสินคาเพื่อสงออกไปยัง
ลูกคาดวยกระบวนการขนสง  

 

2.3 พื้นที่สำหรับสินคาหมุนเวียนรวมเร็ว (Fast Pick Area) 

 คือพื้นที่สำหรับใชจัดเก็บสินคาที่มีการหมุนเวียนเร็ว หรือมีการ
หยิบบอย ๆ  ซึ่งอาจจะเปนสินคาที่ไดรับความนิยมจากลูกคา หรือเปน
สินคาที่ทางบริษัทตองการที่จะจัดทำโปรโมชั่น ซึ่งสินคาเหลานี้จะถูก
นำมาไว ที ่พ ื ้นที ่ ที ่อยู ใกลกระบวนการตอไปมากที ่ส ุดเพ ื ่อให ลด

https://th.wikipedia.org/wiki/การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคา การจัดการพื้นที่สำหรับสินคา
หมุนเวียนเร็วนี้ถือเปนกระบวนการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกบั
คลังสินคา 

 2.3.1  กลยุทธการเลือกเก็บสินคาสำหรับพื้นท่ีสำหรับ
สินคาหมุนเวียนรวมเร็ว (Fast Pick Area) การคัดเลือกสินคาท่ีจะนำมา
ไวที่พื้นท่ีสำหรับสินคาหมุนเวยีนเร็วนั้น นอกจากจะคำนึกขนาดสินคาท่ี
ตองมีขนาดเล็ก มีอัตราการหมุนเวียนทีสู่ง ยังรวมไปถึงการนำเอาทฤษฎี
บทท่ีวา “Law of Non, Min, All” โดยมีความหมายดังตอไปน้ี Law of 
All หมายถึงการนำสินคารายการน้ันเขามาเก็บในพื้นที่สินคาหมุนเวียน
เร็ว (Fast Pick Area) ก็จะตองนำมาเก็บไวทั้งหมด, Law of Min 
หมายถึง ถาจะตองนำสินคารายการนั้นเขามาเก็บในพื้นท่ีสินคา
หมุนเวียนเร็ว Fast Pick Area   ก็จะตองเปนสินคาที่ใชพื้นท่ีนอยท่ีสุด, 
และ Law of Non หมายถึงสินคาบางรายการน้ันจะไมถูกจัดเกบ็ใน
พื้นท่ีเฉพาะสำหรับสินคาหมุนเวยีนเร็ว Fast Pick Area  

 2.3.2 ขั้นตอนการหาสินคาสำหรับจัดเก็บในพื้นที่ Fast Pick 
Area หลักการที่จะใชในการเลือกหาสินคา และการการคำนวนหาคา
ประสิทธิภาพในการจัดวางสินคา จากขอมูลตาง ๆ  ท่ีเก็บมาไดสารถทำ
ไดดังน้ี เม่ือ 

iP  คือความถ่ีในการหยิบสินคาของรายการท่ี i 

iD  คือจำนวนพาเลทที่ถูกหยิบแบบเต็มพาเลท 

iL  คือจำนวนช้ันวางท่ีนอยที่สุดที่ตองการของสินคาที่ i 

S  คือ คาเฉลี่ยของเวลาท่ีประหยัดจากการไปหยิบสินคาท่ีพื้นท่ีสำรอง 
(Reserved Area) กับการหยิบที่ FPA 

rC ค ือ ค า เฉล ี ่ย เวลาท ี ่ ใช  ในการหย ิบส ินค าท ี ่  Reserve area 
 โดยท ี ่ สมการของการหา FPA จะต องได ค  า  LE (Labor 
Efficiency ) สูงที่สุดแสดงดังนี้ 

( ) /i r i iLE SP C D L� �                                    (1) 

 

2.4   ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) 

 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) สำหรับคลังสินคา
ออนไลนถูกกำหนดดวย นโยบายการบริหารงานจากผูบริหารของบริษทั
ฯ โดยกำหนดใหสินคาจะตองพรอมจัดสงใหกับลูกคาภายในไมเกิน 3 
วันหลังจากมีคำสั่งซื้อเขามาในระบบคลังสินคา (WMS) อยูที่ไมเกิน 
95% ใน 1 ป โดยท่ีไดกำหนดให 

iO  คือจำนวนรายการสั่งซ้ือสินคาออนไลนที่สามารถดำเนินการสำเร็จ
ภายในเวลา 3 วัน 

yO  คือจำนวนรายการส่ังซ้ือสินคาออนไลนที่เกิดขึ้นใน 1 ปของ
คลังสินคาแหงนี้ 

i yKPI O O�                                                 (2)

ดวยเหตุผลของการกำหนด KPI ดังกลาวมาจาก ปจจุบัน
การทำงานของคลังสินคาออนไลนจะทำงานในวันจันทรถึงวันศุกร และ
จะตอบสนองตอคำสั ่งซื ้อสินคาของลูกคาอยู ที ่ชวงเวลา 7:30 น. – 

16:30 น. ของแตละวัน ดังนั ้นจะทำใหเกิดปญหาหากมีคำสั ่งซ้ือ
สินคาเขามาในชวงเวลาหลัง 16:30 น. ในวันศุกร จะทำใหคำสั่งซื้อถูก
ตอบสนองในจันทร ทำใหเกิดชวงเวลาที่วางถึง 2 วัน 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแบบจำลองทางคอมพิวเตอรในหนวย
บริการและโลจิสติกส 

 สำหรับตัวแบบจำลองสถานการณในหนวยบริการและโล
จิสตติกสในโรงงานและคลังสินคาประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีแถวคอย 
(Queuing Theory)  โดยการจำลองสถานกาณตองกำหนด 1) รูปแบบ
การใหบริการซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ มากอนไดรับบริการกอน (Frist 
Come First Served :FCFS) และ มาทีหลังไดรับบริการกอน (Last 
Come First Served :LCFS) 2) รูปแบบการแจกแจงความนาจะเปน
ของจำนวนลูกคาที่เขามารับบริการ (Arrival) 3) รูปแบบการแจกแจง
ความนาจะเปนของชวงระยะเวลาระหวางการมาของลูกคา ซ่ึงงานวิจัย
ที่สอดคลองไดแก [7-9] ผลของงานวิจัยดังกลาวใชตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
หลักไดแก แถวคอย  (Queue Length) เวลารอคอยเฉลี่ย (Average 
waiting time) เวลารวมเฉล่ียของระบบ (Total system time) การใช
ประโยชน (Utilization) รวมไปถึงสามารถใชแบบจำลองสถานการณใน
การว ิเคราะหหาความสามารถสูงส ุดในการใหบร ิการของระบบ 
(Capacity)  

2.6 งานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการวิเคราะหขอมูลนำเขาของตัว
แบบจำลอง 

การไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนำมาใชในตัวแบบจำลองจะมีวิธีการ
ไดมาแตกตางกัน เชน กลุมประชากร ชวงเวลาในการเก็บ ซึ่งแตละ
งานวิจัยขอมูลก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป โดยเฉพาะขอมูล
เวลาการใหบริการ (Service time) หรือ เวลาปฏิบัติงาน (Process 
time) กอนจะนำขอมูลไปใชจริงตองทำการทดสอบความเชื่อมั่น และ
วิเคราะหรูปแบบการกระจายตัวของขอมูล ซึ่งสวนใหญนิยมใช วิธีการ
ทดสอบสมมติฐานการกระจายตัวของความนาจะเปนของขอมูล 
(Goodness of Fit test) ซึ ่งทดสอบได 2 วิธี คือ 1) วิธีการทดสอบ
โคโมโทรอฟ-สเมียรนอฟ (Kolmogorov-Smirnov Test : K-S Test) 
ใชทดสอบกรณีขอมูลมีนอยกวา 50 ขอมูล 2) วิธีการทดสอบไคสแควร 
(Chi-Square Test) ใชทดสอบกรณีขอมูลมากกวา 50 ขอมูล และจะ
ยอมรับ H0 เมื ่อ P-Value ของไคสแควรมีคามากกวา 0.05 (ระดับ
นัยสำคัญ ณ ชวงความเชื่อมั่น 95%) ซึ่งการทดสอบนี้สามารถใชผาน
เครื่องมือในตัวแบบจำลองเชน Input Analyzer เปนตน [10], [11], 
[12] 

 

3. การดำเนินงานวิจัย 

3.1 ปญหาท่ีพบเจอในคลังสินคาออนไลนป 2018 

 จากรายงานผลปฏิบ ัต ิงานตลอดป 2018 ของคลังส ินคา

ออนไลน พบวาในปที่ผานมา ยอดขายสินคาออนไลนของทางบริษัทมี

จำนวนยอดขายที่เพิ่มมากข้ึนในแตละเดือนเฉล่ียแลว 22 % ตอเดือน 
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ภาพที่: 1 เปรียบเทียบการส่ังซ้ือสินคาออนไลนในแตละเดือนป 2018  

 

 และเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกเดือน จึงสงผล
กระทบตอกระบวนการทำงานของกระบวนการหยิบสินคา Outbound 
Process ในหลายๆดานไดแก 

 3.1.1 ระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาที่ไมเปนไปตามการ
วัดผล (Low KPI) เนื่องจากกระบวนการหยิบสินคามีขีดจำกัดในการ
ใหบริการในแตละวัน จึงสงผลใหกระบวนการไมสามารถดำเนินการ
เสร็จสิ้นภายในวัน หรือดำเนินการใหเสร็จตามระยะเวลาที่อยูใน KPI 
ของการวัดผล 

Day of 
Outbound 

No. of 
Order 

% 

Less than 1 day 3,187 2.21% 
Process 1 day 34,558  24.01% 

Process 2 days 54,927  38.16% 
Process 3 days 16,712  11.61% 
Process 4 days 8,933  6.21% 
Process 5 days 7,349  5.11% 

Process 6 days 6,100  4.24% 
Process 7 days 3,918  2.72% 
Process 8 days 3,045  2.12% 
Process 9 days 2,151  1.49% 

Process 10 days 1,468  1.02% 
Process 11 days 792  0.55% 
Process 12 days 465  0.32% 
Process 13 days 199  0.14% 

Process 14 days 129  0.09% 
Total 143,933  

ภาพที่: 2 รายงานจำนวนวันในกระบวนการหยบิสินคาของแตละคำ
สั่งซ้ือในป 2018 ที่ผานมา  

 3.1.2 เกิดตนทุนในการจางงานนอกเวลางานที่สูง เมื่อไมสามารถ
ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีวางไว (KPI) จึงทำใหคลังสินคาทำการ
เปดชั่วโมง OT. ในแตละวันเพื่อใหกระบวนการสามารถดำเนินการให
แลวเสร็จไดมากท่ีสุด จึงสงผลใหในแตละเดือนคลังสินคาออนไลนแหงน้ี
มีการจางงานนอกเวลาทำงานตอเดือนเฉลี่ยอยูที่ 140,216 บาท/เดือน 

3.2 ลักษณะทางกายภายของคลังออนไลน 

 ลักษณะทางกายภาพ หรือ Layout ของคลังสินคาออนไลนแหง
นี้จะมีลักษณะเปน สี่เหลี่ยมผืนผาโดยมีพื้นที่บริการจัดเก็บสินคาอยูที่
ประมาณ 9,500 ตรม. โดยมีรูแบบการปฏิบัติงานเปนลักษณะ I flow ที่
จ ุดร ับส ินค า  ( Inbound) และจ ุดนำส ินค าออกจากคล ังส ินคา 
(Outbound) จะอยูตรงขามกัน โดยสภาพแสดงตามรูปดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่: 3 โซนการจัดเกบ็สินคาตาง ๆ  

 เน่ืองจากคลังสินคาออนไลนแหงนี้คอนขางมีพื้นท่ีในการจัดเก็บ
สินคากวางใหญ จึงมีการแยกประเภทการจัดเก็บสินคา ดังตอไปน้ี 

 3.2.1 สินคาขนาดเล็กทั่วไป เปนสินคาท่ีมีจำนวนตอ sku สูงท่ีสุด
ที่จัดเก็บในคลังสินคาแหงนี้ โดยจะมีโซนจัดเก็บไดแก zone B-C-D-E-
F-G-H-I-J ครอบคลุมพื้นท่ีภายในคลังสินคาออนไลนถึง 60% ซ่ึงเมื่อใน
แตละโซนมีคำสั่งหยิบสินคา (Picking list) เกิดข้ึนพนักงานประจำโซน
จะทำการหยบิสินคาลงตะกรา ประจำโซนและเดินนำไปวางไวที่
สายพานลำเลียง (Conveyor) เพื่อนำสินคาไปยังจุดท่ีเปนการรวมสินคา 
(Combine Station) กอนการสงตอไปยังจุดตอไป 

 3.2.2 สินคาขนาดใหญ เปนท่ีคาท่ีตองจัดเก็บแยกออกมาจาก 
zone ปกติเนื่องจากตองใชพื้นท่ีจัดเกบ็ตอ Location คอนขางกวาง 
โดยสินคาจะจัดเก็บอยูที่ zone K-L และสินคาขนาดใหญจะใชรถยก 
(Forklift) ในการนำสินคาไปยังจุด ตรวจสอบและบรรจุ (QC & 
Packing) โดยสินคาจะไมถูกนำไปรวมกับสินคาช้ินเล็กหากมีคำสั่งซ้ือ
เขามารวมกบัสินคาช้ินเล็ก 

 3.2.3 สินคาควบคุม เปนสินคาท่ีตองการควบคุมพิเศษ เชนสินคา
ที่จะตองควบคุณอุณหภูมิใหคงที่ตลอดเวลา หรือ สินคาท่ีมีมูลคาสูง 
ตองกรจัดเก็บดวยหองจัดเก็บนิรภยั ซ่ึงสินคาเหลาน้ีจะไดรับการจัดเก็บ
อยูในโซนท่ีมีการควบคุมการทำงานของพนักงานเปนพิเศษ และมกีาร
บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานดวยกลองวงจรปด สินคาเหลาน้ีจะ
ถูกจัดเก็บอยูใน zone A ทั้งหมดท่ีกระจายอยูใน 2 จุดของคลังสินคา
แหงนี้ ซ่ึงกระบวนการหยิบสินคาจะมีลกัษณะคลายกบัการหยิบสินคาที่
อยูในโซนสินคาขนาดเล็ก 

 3.2.4 จุดรวมสินคา Combine Station เปนจุดท่ีสินคาท่ีเกิด
จากคำส่ังซ้ือสินคาท่ีมีการแยกโซนหยิบสินคาจากโซนสินคาขนาดเล็ก
ทั่วไป และ โซนสินคาควบคุมอุณหภูมิ จะถูกสายพานลำเลียง 
(Conveyor) สงมาเพื่อรอใหพนักงานทำการตรวจสอบใบสั่งหยิบสินคา
วาเปนใบส่ังหยิบที่ตองมีการรวมหรือไมหากไมมีตะกราจะถูกปลอยให
ไปสูกระบวนการตอไป (จากภาพโซนการจัดเก็บสินคา ตำแหนง 
Combine Station จะอยูที่ตำแหนง CS) 
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3.3 การดำเนินการวิจัย  

 เมื่อทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับคลังสินคาออนไลนแหงนี้แลวใน
การแกไขปญหาทางผูวิจัยจะนำเอาโปแกรม Arena Simulation เขา
มาชวยในการขยายปญหาใหเห็นภาพมากยิ่งข้ึน และแกไขปญหาน้ีดวย
การทำการทำแบบจำลองสถานการณ ดวยขอสัณฐานตาง ๆ ที่คาดวา
เปนที่มาของปญหา โดยขั้นตอนของการวิจัยสามารถอธิบายไดดวย 
Flow Chart ดานลาง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่: 4 Flow Chart ภาพรวมข้ันตอนกระบวนการดำเนินงานวจิัย
ดวยโปรแกรม Arena Simulation 

 แตละขึ้นตอนใน Flow Chart จะมีขั้นตอนของการดำเนินงาน
วิจัยตาง ๆ  อธิบายไดดังนี้  

1. จัดเตรียมขอมูลที ่เกี ่ยวของกับกระบวนการวิจัย โดยใช
ขอมูลที่เกิดขึ้นในป 2018 จากระบบ WMS มาเปนตัวแบบ
ตัดสินใจ 

2. วิเคราะหขอมูลและสรุปปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ทำงานในป 2018 

a. ป ญหา KPI ในป   2018 ที่ต ่ ำกว า  95 % ใน
กระบวนการหยิบสินคา 

b. ปญหาการจายคาแรงลวงเวลาของพนักงานท่ีสูง
ถึง 140,216 บาท/เดือน 

3. กำหนด KPI สำหร ับใช ในการทดสอบกับแบบจำลอง

สถานการณ   Improved model : (Base model) เพื่ อ
แสดงใหเห็นวา Base model สะทอนการทำงานาจริงของ
คลังสินคาออนไลนแหงนี้ 

4. สรางแบบจำลองสถานการณภายในคลังสินคาออนไลน 
Improved model : (Base model) เ ป  น ก า ร จ ำ ลอ ง
สถานการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ของคลังสินคาออนไลน  ใชทำการปรียบเทียบผลที่ไดจาก
รายงาน กับขอมูลจริงของป 2018 วามีคาที ่เหมือนกัน
หรือไม 

5. นำเอา Base model มาทำการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานตาง ๆ ของ outbound process เพื่อใชแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนในป 2018 ดังตอไปน้ี 

a. ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานของพนักงานหยิบ
สินคาเพื่อทำให Utilization มีคาอยูในระดับที่
ใกลเคียงกัน 

b. ทำการสรางแบบจำลองพื้นที่สำหรับสินคาที่มี
การหยิบบอย Fast Pick Area 

c. แ ก  ไ ข ป  ญ ห า แ ถ ว ค อ ย ข อ ง ก า ร ท ำ ง า น 
(Bottleneck Process) และ ทำการปรับแกไข
เพ ื ่ อ ให  ลดก ระบวนกา ร รอคอระหว  า ง
กระบวนการ 

d. สรุปผลการปรับแกไขและเปรียบเทียบความ
คุ มคาตามกระบวนที ่ไดมีการปรับปรุงใหม
ขางตน 

6. ทดสอบตารางเวลาการทำงานของพนักงานในรูปแบบตาง 
ๆ  เพ่ือปรับลดอัตราการจางงานท่ีเกิดจากคาลวงเวลา และ
ทำการเลือกรูปแบบท่ีคุมคามากท่ีสุด 

7. ทำการทดสอบหาปริมาณการสั่งซื้อสูงที่สุดที่แตละ Model 
สามารถรองรับและทำให KPI เฉลี่ยตลอดปอยูเหนือระดับ 
95%  

8. สร ุปผลการว ิจ ัยและทำการต ัดส ินใจเล ือกร ูปแบบ
กระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำเสนอผูบริหาร
ตอไป 

 

3.4 การสรางโมเดลตนแบบ Base model และตัวชี้วัดผล  

 เนื่องจากงานวิจัยนี้มุงเนนที่จะใชโปรแกรม Arena Simulation 
ในการจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ ้นในป 2018 จึงจำเปนตองทำการ
จำลองสถานการณกระบวนการหยิบสินคา เพื่อสะทอนใหเห็นภาพ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในคลังสินคาออนไลน ผานแบบจำลองสภานการณ  

 เมื่อทำการสรางแบบจำลองสถานการณแลว ตัวชี้วัดที่จะแสดง
ใหเห็นวา Base model สะทอนการทำงานของกระบวนการหยิบสินคา
ได จึงจำเปนจะตองมีตัววัดผลเทียบ ซ่ึงทางผูวิจัยไดกำหนดตัวช้ีวัดคาที่
จะแสดงใหเห็นวา Base model นี้สะทอนกระบวนการทำงานเหมือน
จริงของคลังสินคา ดวยตัวช้ีวัดดังนี้ 

 3.2.1 No. of Order จำนวนคำสั่งซื้อสินคาออนไลนทั้งหมดที่
เกิดขึ ้นในป 2018 สะทอนใหเห็นถึงการเกิด demand และเปนตัว
กำหนดใหเปนวัตถุที ่เขามาในกระบวนการหยิบสินคาในคลังสินคา
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ออนไลน 

 3.2.2 No. of Picklist จำนวนใบสั่งหยิบสินคาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในป 2018 เนื่องจากในหนึ่งคำสั่งซื้อสินคาออนไลน (Order) อาจจะมี
มากกวา 1 โซนหยิบสินคา 

 3.2.3 No. of Completed เปนจำนวนคำสั่งซื้อสินคาออนไลน
ที่ดำเนินการเสร็จแลว ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในป 2018 

3.5 ปรับปรุงการทำงานของพนักงานหยิบสินคา Staff Utilization  

 เนื่องจากคลังสินคาออนไลนแหงนี้มีพื้นที่จัดเก็บสินคาท่ีคอนขาง
กวาง ดังนั้นจึงมีการแบงโซนการจัดเก็บสินคา โดยในแตละโซนการ
จัดเก็บสินคาจะมีพนักงานประจำโซนอยูโซนละ 2 คน เพื่อคอยปฏบิัติ
หนาที่ แตเนื่องจากในป 2018 ขอมูลรายงานวา ปริมาณการหยิบสินคา
ในแตละโซนมีปริมาณที่ไมเทากันดังขอมูลแสดงดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่: 5  สัดสวนปริมาณของใบส่ังหยบิสินคาในแตละ Zone 

 จากขอมูลขางตนจะพบสัดสวนของพนักงานหยิบสินคาในแตละ
โซนจะมีจำนวนเทากันแตปริมาณของานนั้นไมเทากัน ดังนั ้นทาง
ผูจัดทำจึงไดมีแผนที่จะทำการปรับตำแหนงของพนักงานหยิบสินคาใน 
โซนที่มีปริมาณการหยิบที่นอยไปยังโซนที่มีปริมาณการหยิบสินคาสูง 
เชน zone H-I-J เปนตน 

3.6 จัดทำพ้ืนท่ีสำหรับสินคาที่หยิบบอย Fast Pick Area  

 จากภาพที่ 5 แสดงปริมาณการหยิบสินคาในแตละโซนจะพบ
ปญหาหนึ่งนั่นคือ สินคาที่มีปริมาณการหยิบบอยสวนใหญจะอยูใน 
zone H-I-J เปนตน ซึ่งโซนดังกลาวหากดูจากผังของการจัดโซนสินคา
แลวจะพบวา โซนดังกลาวจะอยูหากจากตำแหนงของ สายพานลำเลียง 
(Conveyor) ซึ่งจะทำใหพนักงานหยิบสินคาแตละใบสั่งหยิบ (Picking 
List) ใชเวลานานเพราะระยะทางที่ยาวนานขึ้น 

 ดังนั้นการจัดทำพื้นที่สำหรับสินคาที่มีการหยิบบอย (Fast Pick 
Area) จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการชวยลดเวลาการทำงานลงและ
สงผลให KPI ของกระบวนวการหยิบสินคา ดีขึ้น 

 3.6.1 หาตำแหนง Golden zone พื ้นที ่สำหรับทำ Fast Pick 
Area ซึ่งจะตองเปนพื้นที่ที่สะดวกการหยิบสินคาและใชเวลาที่สั้นที่สุด
ในการสงตอไปยังกระบวนวการตอไป โดยคลังสินคาออนไลนแหงนี้จะมี 
zone C-D ที ่ เหมาะสมตอการทำ golden zone เพราะอยู ต ิดกับ
สายพานลำเลียงไปยังจุดรวมสินคา (Combine Station) ท่ีสั้นท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี: 6  ตำแหนงที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกทำ Golden zone 

 3.6.2 หาจำนวน Location ทีจ่ะใชทำ Fast Pick Area สำหรับ
จำนวน Location ที่จะใชทำ Golden zone เน่ืองจากรูปแบบการ
จัดเก็บสินคาของคลังสินคาออนไลนแหงนี้ใชจัดเก็บสินคาจะเปน
ลักษณะ Multi sku per Location นั้นหมายความวา สินคามากกวา 1 
sku จะถูกจัดเก็บไวใน Location เดียวกัน แตเนื่องจากสินคามีการ
จัดเก็บดวยขนาดที่ไมเทากันดังน้ันจึงเปนการหาคาเฉลีย่ตอ Location 
วาจะสามารถรองรับสินคาไดทั้งหมดเทาไหร 

ตารางที่: 1 ขอมูลการหยิบเวลาและ sku เฉล่ียตอจัดเก็บ 1 Location 
Zone RA FA *S CR SKU/Loc 

Zone B 0:01:30 0:00:45 0:00:45 0:00:00 5 
Zone C 0:01:30 0:00:45 0:00:45 0:00:00 5  
Zone D 0:01:30 0:00:45 0:00:45 0:00:00 5  
Zone E 0:02:00 0:00:45 0:01:15 0:00:00 5  
Zone F 0:03:00 0:00:45 0:02:15 0:00:00 5  
Zone G 0:03:30 0:00:45 0:02:45 0:00:00  4 
Zone H 0:03:30 0:00:45 0:02:45 0:00:00 11  
Zone I 0:03:00 0:00:45 0:02:15 0:00:00 11  
Zone J 0:02:00 0:00:45 0:01:15 0:00:00 11  

  sku per zone 7 

 

 จากขอมูลในตารางที ่ 1 สินคาสวนใหญจะถูกจัดเก็บใน 1 
Location จะมี 7 sku ดังนั้นหากกำหนดพื้นที่ golden zone ไว 40 
Location จะสามารถรองรับ sku ไดประมาณ 288 sku เพื่อรองรับ
สินคาท่ีมีการหยิบบอย 

3.7 ปร ับปร ุ งกระบวนการคอขวด  Improving bottle neck 
process 

 หลังจากท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ในหัวขอขางตนแลว
ทางผูวิจัยจึงไดทำการทดสอบแบบจำลองสถานการณกับ Base model 
เพื่อศึกษารายงานที่ได ซึ่งพบวา KPI ที่บริษัทกำหนดไวอยูที่ 95% แต
เมื่อทดสอบกับแบบจำลองสถานการณดวย Base model แลวพบวายงั
ไมสามารถแกไขกระบวนการเพื่อให KPI ดีขึ้น 

 3.7.1 ตรวจสอบกระบวนการที่เปนคอขวด ซึ่งทางผูวิจัยไดทำ
ขอมูลจากผลรายงานที่ไดจาก Base model พบวามีกระบวนการที่สัน
นิฐานวาจะเปน คอขวดของปญหา (Bottle neck process) ที่จะตอง
แกไขตามขอมูลในตารางดานลาง 

ตารางที่: 2 รายงานผล Waiting Time การกระบวนการทั้งหมดของ 
Bass model 
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 3.7.2 ทดสอบกระบวนการคอขวดดวย sub module เน่ืองจาก 
KPI วัดผลดวยกระบวนการหยิบสินคาของแตละ คำสั ่งซื ้อ (Order) 
จะตองใชเวลาตองไมเกิน 4 วันที่จะอยูในระบบ Outbound process 
ดังนั้น ทางผูจัดทำจะตองทำการสราง sub module เพื่อใชวัดผลใน
กระบวนการท่ีสงสัยวาเปนคอขวดของการทำงาน  

 

 

 

ภาพที่:7  Flow sub module สำหรับการตรวจสอบกระบวนการที่
คาดวาจะเปนคอขวด 

 ในตัว sub module จะทำงานดวยการติด attribute ของ
วันท่ีงานเร่ิมเขากระบวนการ (Tack In) และทำการติด attribute ของ
วันท่ีงานออกจากกระบวนการ  (Tack Out) ใหกบั วัตถุที่เปนคำส่ังซ้ือ
เมื่อวัตถุหรือคำส่ังซ้ือออกจากกระบวนการ sub module จะทำการ
คำนวณวันที่ คำสั่งซ้ืออยูในกระบวนการออกมา  

ซ่ึงเมื่อทำการแกไขปญหาเพื่อใหระดับ KPI อยูในระดับ 95% ขึ้น
ไปในกระบวนการนี้แลวเสร็จจะทำใหได Improved model เปน 
Model ที่ตอยอดจาก Base model เพื่อนำไปใชในกระบวนการตอไป 

3.7 ปรับปรุงตารางการปฏิบัติงาน (Work Schedule)  

 หลังจากที่มีการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหระดับ KPI 
อยูในชวงไมต่ำกวา 95% ไดแลว กระบวนการตอไปทางผูวิจัยตองการ
ปรับปรุงตารางการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจุดประสงคในการลด
ตนทุนคาแรงลวงเวลาซึ่งปจจุบันมีการจายคาแรงลวงเวลาโดยเฉลี่ยตอ
เดือนอยู ที่ 140,216 บาท โดยในสวนนี ้ทางผู วิจัยไดจำลอง Model 
ตารางปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ  ดังนี้ 

3.7.1 Model AOT ตารางปฏิบัติงานที่คลังสินคาออนไลนใชใน
การดำเนินการในปจจุบัน  

3.7.2 Model SOT ตารางปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานปกติ 
และจางงานลวงเวลา ในทุกวันเสาร 

3.7.3 Model OT5 ตารางปฏิบัติงานที่มีการจางงานลวงเวลาหลงั
ชั่วโมงทำงานของวันทำงานปกติ 

3.7.4 Model STD ตารางปฏ ิบ ัต ิงานที ่ ไม ม ีการจ ายค าแรง
ลวงเวลา 

ตารางที่: 3 จำนวนช่ัวโมง OT. ของแตละโมเดงที่มีการจางใน 1 เดือน 
Model Working 

Hour 
OT 

(1.5) 
OT 

(1.0) 
OT 

(3.0) 
Total 
(Hr.) 

AOT 8,602 682 1,564 124 10,972 

SOT 8,602 44 1,564 8 10,218 

OT5 8,602 - 682 - 9,284 

STD 8,602 44 - - 8,646 

 จากขอมูลขางตนจะพบวาแตละโมเดลตารางปฏิบัติงาน จะมี
จำนวนชั่วโมง OT. ที่เกิดขึ้นแตกตางกันเพื่อความสอดคลองของแตละ
แผนกในสวนของกระบวนการหยิบสินคา ซึ่งหลังจากนี้ทางผูทำวิจัย
จะตองนำเอาตารางปฏิบัติงานในโมเดลตาง ๆ ในขางตนนไปใชกับ 
Improved model เพื่อใชในการวัดผลของ KPI หากโมเดลไหนที่ยังคง
รักษาระดับการปฏิบัติงานโดยให KPI อยูเหนือระดับ 95% ไดมากท่ีสุด
จึงเลือกโมเดลตารางปฏิบัติงานนั้น 

 3.8 หาขีดความสามารถในการรอบรับคำสั่งซื้อสูงสุดของแต
ละตารางการปฏิบัติงาน 

 ในกระบวนการสุดทายของงานวิจัย ทางผูทำการวิจัยจะทำการ
หาขีดความสามารถสูงสุดที่กระบวนการใน Improved modelแตละ
ตารางปฏิบัติงานรองรับได โดยผูวิจัยจะทำการจำลองสถานการณโดย
การเพิ่มปริมาณคำสั่งซื้อจากเดิมของขอมูลในป 2018 ที่ละ 10% แลว
เทียบกับทุก Model ตารางปฏิบัติงาน จากน้ันนำเองผลท่ีดีที่สุดท่ีแตละ 
Model ตารางปฏิบัติงานสามารถรองรับได แลวยังคงทำให KPI อยู
เหนือระดับ 95%  

 

4. รายงานผลการวิจัย 

 4.1 รายงานผลการทดสอบ Base model  

 หลังจากไดมีการสรางแบบจำลองสถานการณกระบวนการ
ทำงานการหยิบสินคาของคลังสินคาออนไลน ทางผู ว ิจัยไดทำการ
ทดสอบการโมเดลดังกลาวดวยจำนวน Replication 100 ครั้ง โดยแต
ละคร้ังจะมีระยะเวลาการทำงาน 365 วัน/รอบ ซ่ึงจะไดคาท่ีจะใชวัดผล
ออกมาตามตารางดานลาง 

ตารางที่:4 รายงานผลการทดสอบ แบบจำลอง Base model เทียบกับ
ขอมูลจริง 

Model checking Data 2018 Base model Variance 

No. of Orders 143,987 143,700 - 287 

No. of Picklist 190,792 190,304 - 488 

No. of Completed 136,855 136,657 - 198 

 จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวา แบบจำลองสำหรับเปน Base  
model ผลที่ไดหลังจากการรันแบบจำลองแลวนำมาเทียบกับคาที ่ใช
เปนตัวชี้วัด เทียบกับขอมูลจริงที่บันทึกจาก WMS ในป 2018 ผลลัพธ 
ม ีความแตกตางก ัน (Variance) นอยกว า 1% ซึ ่งอย ู  ในเกณฑที่
แบบจำลองสถานการณ Base model ให ค าออกมาใกลเค ียงกับ
กระบวนการจริงของคลังสินคาออนไลนแหงนี้  

4.2 รายงานผลการเปร ียบเท ียบระหว าง  Base model กับ 
Improved model  

 ผลการเปรียบเทียบทั ้ง 2 โมเดลระหวาง Base model กับ 
Improved model  โดยเทียบกับชี ้วัด KPI ที ่ตองการกับตัวช้ีวัดผล 
Cost ที่เปนคาแรงลวงเวลา แสดงอยูในตารางดานลางน้ี 

ตารางที่:5  รายงานดัชนีชี้วัดคาระหวาง 2 โมเดล 
Index Name Base model Improve model 
KPI Actual 62.55% 99.85% 
Cost Over Time 140,216 180,324 
 Cost per Order 52.22 61.40 

*Cost หนวยเปน บาท/เดือน 

เมื่อทำการทดสอบผลการเปรียบเทียบท้ัง 2 Model แลวจะ
พบวาความสามารถในการตอบสนองความตองการของคำสั่งซื้อของ
ลูกคาน้ันดีขึ้น เมื่อดูจากผลของ KPI ซ่ึงจากเดิมอยูที่ 62.55% ปรับเพิ่ม
ขึ ้นมาอยู ที ่ 99.85% แตตัวแปรตัดสินใจในสวนของตนทุนคาจาง
ลวงเวลากลับสูงขึ้น นั้นเปนเพราะกระบวนการมีการแกไขปญหาคอ
ขวดการทำงาน โดยการเพิ่มระบบใหมเขาไปจึงทำใหมีการจางพนักงาน
ใหมเขามาทำงาน 
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4.3 รายงานผล Improved model เปรียบเทียบผลลัพธแตละ
ตารางปฏิบตัิทำงาน 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการนำเอาผลการทดสอบของ Model B 
ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การทำงานของพนักงานในแตละตาราง
ปฏิบัติงาน เพ่ือทดสอบกับคาตัวแปรท่ีใชในการวัดผล  

ตารางที่:6 เปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดตาง ๆ ของแตละตารางเวลาการ
ทำงานของพนักงาน 

Index AOT OT5 SOT STD 
KPI 99.85% 91.14% 99.94% 91.62% 
OT 180,324 74,455 103,120 4,432 
%Save Cost -29% 47% 26% 97% 
Cost/Order 61.40 52.47 54.55 46.39 

 
หลังจากการทดสอบแบบจำลองสถานการณ ดวย Improved 

model โมเดลตารางปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ  ท้ัง 4  รูปแบบแลวจะ
พบวา ดัชนีที่เปนตัวแปรในการตัดสินใจเลือก ไดแก KPI ท่ีจะตอง
มากกวา 95%  และ Cost ของการลดคาแรงลวงเวลา ซ่ึงจากเดิมจะอยู
ที่ 140,216 บาท/เดือน ก็จะลดลงมาอยูที่ 103,119.32 บาท/เดือนแลว 
Model SOT คือ Model ท่ีเหมาะสมท่ีจะนำเสนอผูบริหารที่สุด 

4.4  รายงานปริมาณคำสั่งซื้อสูงสดุท่ีแตละโมเดลจรองรับ
ดวยระดับ KPI  มากกวา 95% (Limited Demand) 

เพื่อเปนการเพิ่มแนวทาง ใหผูบริหารไดเปนทางเลือกในการ
ตัดสินใจ ชวงทายของการทดลองจึงไดทำการหาคาโดยประมาณวาแต
ละ Model ของตารางปฏิบัติงาน จะสามารถรองรับปริมาณ ของความ
ตองการสั่งซ้ือสินคาของลูกคาสูงสุดไดเทาไหร โดยที่ยังคงรักษา KPI ให
อยูที่ระบบเหนือ 95% โดยสรุปผลการจำลองสถานะการณไดจากขอมลู
ดานลางนี้ 

ตารางที่:5 เปรียบเทียบตารางการทำงานแตละโมเดลที่สามารถรอง
ลัพธ KPI ใหอยูเหนือระดับตาง ๆ  

 
จากขอมูลที่ไดหลังจากทำการทดสอบจำลองสถานการณ

กับ Improved mode ในแตละตารางปฏิบัติงาน จะทำใหผูทำการวิจยั
สามารถนำเสนอผูบริการได หากวามกีารปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ใหมใหเปนไปตาม Improved model โดยคลังสินคาออนไลนแหงนี้จะ
สามารถรองรับปริมาณความตองการสั่งซ้ือสินคาเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 
50% เม่ือมีการใชตารางปฏิบัติงานดวย model AOT  และ หากมีการ
ใชตารางปฏิบัติงานดวย Model SOT จะสามารถรองรับปริมาณคำ
สั่งซ้ือสินคาออนไลนไดถึง 40% และยังคงทำให KPI ของท้ัง 2 โมเดลนั้น
ยังสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา ยังคงอยูเหนือ
ระดับ 95% 

 
5. สรุป 

ในสวนของกระบวนการสรุปผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผูจัดทำไดแบง

ประเด็นของการสรุปไดเปน 2 กรณีเพื่อใหทางผูบริหารสามารถเขาใจ

และตัดสินใจไดงายข้ึนดังนี้ 
5.1 ผลการวิจัย 

จากรายงานผลการวิจัยพบวา สาเหตุที ่ทำใหคลังสินคา
ออนไลนแหงนี้ไมสามารถดำเนินงานไหไดเปาหมายของ KPI ท่ีทาง
ผูบริหารไดวางไวที่ 95% น้ันเกิดจากกระบวนการท่ีเปนคอขวดของการ
ทำงาน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบสภาพของสินคาและทำการ
บรรจ ุลงกลอง (Checking and  Packing) เนื ่องจากกระบวนการ

ดังกลาวมีกระบวนการยอยที่ใชเวลานานและจำนวนระบบที่มีใหบริการ
นั้นมีจำนวนไมสอดคลองกับปริมาณคำสั่งซ้ือที่เพิ่มในแตละเดือน  

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติงานในแตละวัน จะทำใหเกิด
การตกคางของคำสั่งซื้อของลูกคาที่ยังคงคางในกระบวนการนี้สะสม
มากขึ ้นเรื ่อย ๆ ทำใหทางคลังสินคาออนไลนแหงนี ้ ตัดสินใจจาง
พนักงานใหทำงานลวงเวลา จึงทำใหเกิดผลเสียในเรื่องของตนทุนการ
จางงานลวงเวลาที่สูงข้ึนตามลำดับ  

สรุปผลการวิจัยจากขอมูลผลการจำลองสถานการณทั้งหมด 
ทางผูจัดทำจึงขอเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
คือการเลือกใชนโยบายท่ีเกิดจาก Improved model และเปล่ียนแปลง
ตารางการปฏิบัติงานใหมโดยใช Schedule Model: SOT ที่ทำใหการ
วัดผลการทำงานของพนักงาน KPI ของคำส่ังซ้ือของลูกคาเฉล่ียตลอดป
อยูที่ 99.94% และบริษัทสามารถลดอัตราการจายคาแรงลวงเวลาไดถึง
ลดลงถึง 26% ซึ่งสามารถทำใหบริษัทประหยัดเงินคาจางไดถึง ปละ 
445,164 บาท 
5.2 ขอเสนอแนะการนำไปใชงาน 

ในงานวิจัยชิ้นน้ีดำเนินการทดลองกับแบบจำลองสถานการณดวย
โปรแกรม Arena Simulation ดวยชุดขอมูลของป 2018 และตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร ดังนั้นเมื่อนำไปใชกับการทำงานจริง ผลของการวัด 
อาจมีการคลาดเคลื่อนกับผลลัพธที่ไดจากการจำลองสถานการณ โดย
ทางผูจัดทำมีขอเสนอแนะที่โปรแกรม Arena Simulation ในงานวิจัย
นี้ขามการทดสอบไปไดแก 
5.2.1 การเกิดคำสั่งซื ้อ ในกระบวนการทำงานจริง การเกิดคำ

ส ั ่ งซ ื ้ อ ในบางช วงเวลาอาจม ีมากว าปร ิมาณของตัว
แบบจำลอง ดวยปจจัยภายนอกเชน การจัดโปรโมชั่นสินคา
สำหรับบางชวงเวลา หรือนโยบายจากทางรัฐบาลที่กระตุน
การใชจายในภาคประชาชน 

5.2.2 การจัดโซน FPA ขอจำกัดหนึ่งในแบบจำลองสถานการณ 
เปนกระบวนการทดสอบการทำงานของตัว Model การ
ทำงานของพนักงานตลอดป ดังนั้น การจำลองพื้นที่ FPA 

กับสินคาที่มีอัตราการหยิบบอยจะเปนลักษณะคาเฉล่ียท้ังป 
ดังนั ้น หากทางผู บริหารจะดำเนินการทำในสวนนี ้ การ
ปรับปรุงขอมูลของรายการ sku ที่มีอัตราการหยิบบอย เพื่อ
หมุนเวียนภายในโซน FPA จะชวยใหเวลาในการทำงานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2.3 การปรับตำแหนงการทำงาน ในแบบจำลองสถานการณ 
การปรับตำแหนงการทำงานจะเปนลักษณะที่ Fixed แตใน
สถานการณจร ิง กระบวนการสามารถปรับเปลี ่ยนได
ตลอดเวลา หากหัวหนางานที่อยู ในพื ้นที ่ Monitor แลว
พบวาการพนักงานเกิดการวางงานซึ่งสามารถทำไดดีกวา
และผลลัพธที่ออกมายอมดีกวา 

5.2.4 ตารางการปฏิบัติงานพนักงาน จากผลการทำการวิจัยพบวา
คลังสินคาไมจำเปนตองจางพนักงานในชวงหลังเวลาเลิก
งาน เนื่องจากกระบวนการคอขวดไดถูกแกไขไปแลว ทั้งนี้
หากเกิดเหตุการณที่มีคำสั ่งซื ้อเขามาในปริมาณมากกวา
ปกติที่ 40% ระบบก็จะไมสามารถรองรับการทำงานภายใน

 
Improved model 

STD OT5 SOT AOT 
db 2018 143,794  91.62% 91.14% 99.94% 99.85% 
+ 10% 158,174  88.79% 88.50% 99.66% 99.39% 

+ 20% 172,481  84.91% 85.35% 99.23% 98.81% 
+ 30% 186,955  77.80% 81.22% 98.59% 98.06% 
+ 40% 201,361 66.91% 74.13% 97.62% 97.19% 

+ 50% 215,723  52.91% 66.66% 94.89% 95.73% 
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วันได ทางคลังสินคาเองก็อาจมีการพิจารณาจางพนักงาน
ในชวงนอกเวลาทำงานได ซึ่งอาจเปนรายคร้ังไป 

5.2.5 ปจจ ัยอ ื ่น ๆ  ท ี ่ส งผลกระทบตอ KPI นอกจากนี ้ย ังมี
เหตุการณอื่น ๆ  ที่ไมไดเกิดขึ้นในกระบวนหยิบสินคาให
ล ู กค  า  (Outbound Process) ท ี ่ จ ะส  งผลกระทบตอ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการใหกับลูกคา
ออนไลนได เชน  

a. โอกาสที่จะหาสินคาไมพบในขั ้นตอนของการ
หยิบสินคา อาจเกิดจากกระบวนการจัดเก็บที่มี
ความผิดพลาด 

b. โอกาสที่จะพบสินคาเสียหาย หรือ หมดภาพ
การใชงาน เน่ืองจากกระบวนการตรวจรับสินคา
มีความผิดพลาดจากกระบวนการนี้ 

c. โอกาสที่ระบบบริหารคลังสินคาเกิดปญหาไม
สามารถใชงานไดเปนระยะเวลานาน ทำให
กระบวนการทำงานไมสามารถดำเนินการตอไป
ได หรือแมกระทั ้งระบบ network ที ่จะตอง
ติดตอกับฐานขอมูล เปนตน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานคนควาอิสระช้ินนี้ จะสามารถสำเร็จลุลวงได เนื่องดวย

ความชวยเหลือจากจากหลาย ๆ ทานอาทิเชน ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สราวุธ จันทรสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระช้ินน้ี และ อา
จารยงยุทธ ลิขิตพัฒนากุล อาจารยสอนพิเศษวิชา การจำลอง
สถานการณ ดวยโปรแกรม Arena Simulation รหัสวิชา LM7201 
คณาจารย สาขาการจัดการโลจิสติกส คณะสถิติประยกุต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทุกทาน ทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและ
ประสบการณในการเรียนที่มีคายิ่ง 

ขอขอบคุณบริษัทในกลุม Central Group ที่ไดสนับสนุน
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และบิดามารดาที่เปนผูสนับสนุนและคอย
เปนกำลังใจท่ีสำคัญของผูทำการวิจยั ตลอดระยะเวลาในกรดำเนินงาน
คนควาอิสระช้ินนี้ จนสำเร็จลุลวงดวยดใีนที่สุด 

 
7. เอกสารอางอิง 
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