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ลกัษณะธุรกิจ
บริษทักรณีศึกษามีรายการสินคา้

ทั้งหมด 1,011 รายการจากหมวดสินคา้ทั้งหมด 6 
หมวด ไดแ้ก่ หมวดเบเกอร่ี หมวดอาหาร หมวด
เคร่ืองด่ืม หมวดซองและถุงกระดาษ หมวดของ
ตกแต่งและหมวดกล่องของขวญั สภาพปัญหา
ปัจจุบนัพบวา่ คลงัสินคา้ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การจดัเรียงสินคา้และต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้ 
โดยเลือกการจดัเก็บสินคา้ตามช่วงเวลาท่ีสะดวก
อีกทั้งการจดัเก็บสินคา้ท่ีมูลค่าการขายสูงวาง
กระจายทัว่ทุกท่ีภายในคลงัสินคา้ 
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ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

ระยะทาง
518,197.5  เมตร/ปี

หรือมีระยะทางเฉล่ียในการหยบิ
ออเดอร์ 2.32 เมตร/ออเดอร์

ชัว่โมงการท างาน
3,656 ชัว่โมง/ปี

หรือมีเวลาเฉล่ียในการหยบิ
ออเดอร์ 1.2 นาท/ีออเดอร์

ค่าใชจ่้าย

221,286
บาท/ปี
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• จากการลงพื้นท่ีส ารวจพบวา่สินคา้บางรายการมีการวางทบัซ้อนกนั ส่งผลให้เกิดการใชร้ะยะ
เวลานานในการหยบิสินคา้มากถึง 3,565 ชัว่โมงต่อปีและมีเวลาเฉล่ียในการหยบิออเดอร์ 1.2 นาที
ต่อออเดอร์ รวมถึงการใชร้ะยะทางท่ีไกลข้ึนมากถึง  518,197.50 เมตรต่อปีมีระยะทางเฉล่ียในการ
หยบิออเดอร์ 2.32 เมตรต่อออเดอร์ เม่ือมีระยะทางและระยะเวลาท่ีใชม้ากข้ึนจึงท าให้คลงัสินคา้มี
ค่าใชจ่้ายมากเกินความจ าเป็นถึง  221,286 บาทต่อปี



วตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการจดัวางสินคา้และต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้เพื่อระบุถึง
ท่ีมาของปัญหาท่ีแทจ้ริง

เพ่ือปรับปรุงการจดัวางสินคา้สินคา้และปรับปรุงต าแหน่งการจดัเก็บ
สินคา้เพ่ือลดระยะทางท่ีใชห้ยบิ ลดระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยบิ

เพ่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งก่อนท าการปรับปรุงและ
หลงัท าการปรับปรุง เพ่ือวดัผลลพัธ์ท่ีเกิดจากระยะทางท่ีลดลง รวมถึง
ระยะเวลาท่ีลดลง
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ทฤษฎี ABC Analysis

อา้งองิ https://bsc.dip.go.th/th/category/sale-

marketing/sm-abcanalysis

เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงัโดยแบ่ง
ตามล าดบัชั้นความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น 
คือ A, B และ C

EIQ Analysis Methodology
เป็นการวิเคราะห์หาความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน
ในสินคา้ของแต่ละรายการ โดยพิจารณาจาก
การหยิบแต่ละรายการในคลงัสินคา้ โดยจะ
พิจารณาจากรายการท่ีมีปริมาณการสัง่ซ้ือมาก
ท่ีสุด

Storage location assignment model
ตวัแบบจ าลองทางคณิตศาตร์ท่ีน ามาใช้
แกไ้ขในทางอุตสาหกรรมเพ่ือจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โดยจะแสดง
เง่ือนไขและวตัถุประสงคข์องปัญหา
เหล่านั้น โดยก าหนด Objective และ 
Constraints เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี Optimal

Excel open solver
เป็นเคร่ืองมือ Add-in ใน Microsoft Excel เพ่ือใช้
Solver หาค่าท่ีต ่าท่ีสุดหรือสูงสุด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

5



Storage location Assignment  model
Objective function

Min 

𝑖=1

𝑚



𝑗=1

𝑛

𝑓𝑖𝐷𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

constraints



𝑗=1

𝑛

𝑋𝑖𝑗 = 1  ∀𝑖



𝑖=1

𝑚

𝑋𝑖𝑗 =  1 ∀𝑗

𝑋𝑖𝑗 = {0,1}

Decision variable :

ดชันี
i = สินคา้แต่ละรายการ ; i = 1 ถึง m
j = Location  ; j = 1  ถึง n
โดย m คือ ประเภทสินคา้

n คือ Location

พารามเิตอร์
𝑓
𝑖
คือความถ่ีของสินคา้ i

𝐷𝑖𝑗 คือ ระยะทางการเคล่ือนท่ีของสินคา้ i จากจุดเร่ิมตน้ไปยงั Location j

ตวัแปรตดัสินใจ
𝑋𝑖𝑗 = 1 คือ ยอมรับสินคา้ i ไปเก็บชั้น j

= 0 คือ ไม่ยอมรับสินคา้ i ไปเก็บชั้น j 
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ศึกษาข้อมูลและกจิกรรมภายในคลงัสินค้า

พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดมี้การน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ผูป้ระกอบการยอ้นหลงั 13 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือนกรฎาคม 2562 -
เดือนกรฎาคม 2563 และไดมี้การจ าลองแผนผงัภายในคลงัสินคา้ สีชมพู
ขาว คือ โซนเบเกอร่ี , สีน ้าเงิน คือ โซนของตกแต่ง , สีส้ม คือ โซนซอง
และถุงกระดาษ , สีเขียว คือ โซนเคร่ืองด่ืม และสีเหลือง คือ โซนอาหาร 
โดยในแต่ละโซนจะมีขนาดแตกต่างกนัออกไป ภาพรวมของคลงัสินคา้
มีขนาดพ้ืนท่ี กวา้ง 20 เมตร x ยาว 60 เมตร = 1,200 ตารางเมตร ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเฉพาะในโซนอาหารเท่านั้น เน่ืองจาก
การจดัวางเรียงสินคา้ในโซนน้ียงัไม่มีการระบุต าแหน่งท่ีชดัเจน 
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วธีิการด าเนินงานวจิัย



ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 
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ประกอบไปดว้ย
A รหัสสินคา้ คือ รหัสประจ าตวัสินคา้ เช่น BA-A1-00
B ช่ือสินคา้ คือ ช่ือของสินคา้ เช่น กล่องอาหาร ไซส์เล็ก 
สีขาว
E หมวด คือ หมวดสินคา้ เช่น หมวดอาหาร
H เลขท่ีเอกสาร คือ เลขท่ีออเดอร์สินคา้ท่ีเกิดข้ึน เช่น 
IV6207037
J จ านวนท่ีขายได ้คือ จ านวนสินคา้ท่ีขายได้ เช่น 1 แพค
K หน่วยนบั คือ หน่วยนบัของสินคา้ เช่น แพค
M ยอดขาย คือ ยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 449 บาท



แผนผงัการจดัวางสินคา้ในโซนอาหาร

1 2 3 4 5

Location code รหสัระบุ
ต าแหน่งของสินคา้เร่ิมท่ี 
B01 ถึง N16 มีทั้งหมด 304 
Location

1 2 ระยะทางเร่ิมตั้งแต่จุด 
DEPOT ไปยงั 
Location ต่างๆ แลว้
เดินกลบัมายงัจุดแพค็
สินคา้

3 ต าแหน่ง SKUs ท่ี
วางใน Location 
นั้นๆ

4 ความถ่ีในการหยิบ
สินคา้ใน Location 
นั้นๆ

5 ABC analysis ของแต่ละ 
SKU วิเคราะห์ว่าแต่ละ 
SKU อยูใ่น Class อะไร
สีฟ้า คือ class A  
สีเหลือง คือ class B
สีเขียว คือ class Cหมายเหตุ : ชั้นท่ี1

ชั้นท่ี2
ชั้นท่ี3 9



การท างานภายในคลงัสินคา้
1.Admin รับออเดอร์จากลูกคา้ ผา่นทางโทรศพัทมื์อ 

โดยลูกคา้จะสัง่ผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น สัง่
ผา่นทาง Line หรือ โทรศพัทเ์ขา้มาสัง่

2.เม่ือ Admin รับออเดอร์เรียบร้อยแลว้จะน าใบ copy 
pick list ไปวางไวท่ี้จุด Depot

3.หลงัจากนั้นพนกังานจะน าใบ copy pick list ไปหยิบ
ออเดอร์ตาม Shelf ในคลงัสินคา้ โดยน าสินคา้
หยิบใส่รถเขน็

4.เม่ือพนกังานหยิบสินคา้ตามออเดอร์แลว้จนครบตาม
ออเดอร์หมดแลว้ จะเขน็รถเขน็กลบัไปยงัจุด
แพค็สินคา้

5.เม่ือน าสินคา้ไปวางจุดแพค็เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี QC 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เม่ือเจา้หนา้ QC ตรวจ
ความถูกตอ้งจะน ากลบัมาวางท่ีจุด Depot เพ่ือรอ
น าลงขา้งล่างเพ่ือเตรียมจดัส่งในวนัถดัไป 
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วธีิการค านวนระยะทางเป็นการค านวนระยะทางแบบ 
Manhattan and Euclidean Distance

ระยะทางไป 2.6+6.95+6 =15.55
ระยะทางกลบั  6+6.95 = 12.95
รวม 15.55+12.95 = 28.5
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ระยะทางไป

ระยะทางกลบั 2.6+6.95+6=15.55

6+6.95=12.95



ศึกษาขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน าไปวิเคราะห์ใชก้บัเคร่ืองมือ
ABC Analysis
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จากปัญหาท่ีพบท าให้ทราบวา่การจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้
ของบริษทักรณีศึกษายงัไม่มีการจดัเรียงสินคา้ตามกลุ่ม ABC ซ่ึง
ในการจดัเรียงตามแบบ ABC จะช่วยให้รู้วา่สินคา้ชนิดไหนมี
มูลค่าขายท่ีสูงและสินคา้ชนิดไหนท่ีมูลค่าการขายท่ีต ่า ซ่ึงบริษทั
กรณีศึกษานั้นไม่มีการจดัเรียงแบบ ABC ท าให้เกิดปัญหาใน
การใชร้ะยะเวลาในการหยบิของนานและใช้ระยะทางในการ
เดินหยบิท่ีไกลข้ึน ดงันั้นเม่ือผูจ้ดัท าไดข้อ้มูลมาจึงไดท้ าการ
วเิคราะห์การจดัเรียงแบบ ABC เพื่อให้สามารถระบุไดว้า่สินคา้
แต่กลุ่มนั้นมีก่ีชนิด โดยวเิคราะห์จากความถ่ีและมูลค่ายอดขาย 
ท าให้ทราบวา่สินคา้ทั้งหมดในโซนอาหารมีทั้ง 304 รายการ 
ผูจ้ดัท าไดท้  าตารางแสดงสินคา้ในแต่ละกลุ่มสินคา้รวมถึง
ยอดขายสินคา้ของแต่ละกลุ่ม 

ตารางการวิเคราะห์ ABC Analysis ตามมูลค่ายอดขาย

รุปภาพแสดงเส้นมูลค่าและความถี่สะสมพร้อมจ าแนกกลุ่ม ABC



ศึกษาขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือน าไปวิเคราะห์ใชก้บัเคร่ืองมือ
Entry-Item-Quantity Analysis Methodology (EIQ)
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ในการวิเคราะห์การหาค่าความถ่ีนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ทราบไดว้่า
ในออเดอร์ท่ีเกิดข้ึนภายใน 13 เดือนท่ีได้
ขอ้มูลมาจากผูป้ระกอบการนั้นมีความถ่ี
ในการหยิบออเดอร์เป็นจ านวนเท่าไหร่ 
การวิเคราะห์หาความถ่ีโดยใช ้EIQ 
Analysis Methodology โดยมีรหสัขอ้มูล
สินคา้ซ่ึงมีทั้งหมด 304 รายการ และเลขท่ี
เอกสารท่ีเกิดจากการสัง่ซ้ือภายใน 13 
เดือน



การวิเคราะห์ค่าแรงในการท างานของพนกังาน
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ในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดมี้การวเิคราะห์
ในดา้นตน้ทุนเขา้มาดว้ย เพื่อเปรียบเทียบค่า
ใชท่ี้เกิดข้ึนก่อนการปรับปรุงและหลงัการ
ปรับ จากภาพสามารถอธิบายไดว้า่ระยะทาง
ก่อนท าการปรับปรุงมีระยะทางรวม 
518,197.5 เมตรต่อปี โดยมีชัว่โมงการท างาน
ทั้งหมดเม่ือรวมกบัชัว่โมงการจา้ง OT แลว้
จะอยูท่ี่ 2,512+1,053 = 3,565 ชัว่โมงต่อปี 
และเม่ือรวมเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใช้
ผูป้ระกอบการตอ้งจ่ายในการจา้งพนกังาน
เม่ือรวมเงินเดือนปกติกบัค่าใชจ่้ายล่วงเวลา 
OT จะอยูท่ี่ 156,000+65,286 = 221,286 บาท
ต่อปี โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1 บาทต่อออเดอร์

ศึกษาขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน าไปวิเคราะห์ใชก้บัเคร่ืองมือ



ผลการวิเคราะห์จากการทดลอง
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ระยะทางก่อนท าการปรบัปรุง ระยะทางหลงัท าการจดักลุ่ม ABC 



เปรียบเทียบระยะทางระหวา่งก่อนและหลงัปรับปรุง

จะเห็นไดว้า่หลงัจากท่ีมีการปรับปรุงโดยใช ้ABC class based
ท าใหร้ะยะทางรวมลดลง 138,987 เมตร/ปี  คิดเป็น 27 %
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จดัเรียงสินคา้รูปแบบเดิม
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ปรับปรุงต าแหน่งจดัเรียงสินคา้ตาม ABC Class based
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Online Shop Warehouse Management

Web PageAppShipmentsWarehouses

Jupiter is the 
biggest planet

Mars is actually a 
very cold place

Venus has a 
beautiful name

Mercury is the 
smallest planet

การปรับปรุงต าแหน่งการจัดวางโดยใช้ตัวแบบ Storage assignment location model
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ระยะทางรวมหลงัจากใช ้excel solver

You can replace the image on 
the screen with your own 
work. Just right-click on it and 
select “Replace image”
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การปรับปรุงหลงัจากการใช ้excel solver

VENUS
Venus has a beautiful 
name and is the second 
planet from the Sun. 
It’s hot and has a 
poisonous atmosphere
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จะเห็นไดว้า่หลงัจากท่ีมีการปรับปรุงใหม่โดยใช ้Excel open solver 
เพื่อใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึน  ท าใหร้ะยะทางรวมลดลง 43,913 เมตร/ปี คิดเป็น 12 %

You can replace the image on 
the screen with your own 
work. Just right-click on it and 
select “Replace image”
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24
ABC class basedแบบเดิม Storage assignment 

location model
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แบบเดิม แบบ ABC แบบ Open solver

518,197.5 เมตร/ปี 379,210.5 เมตร/ปี 335,297.5 เมตร/ปี

จากผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงทั้ง 3 แบบ พบวา่ตวัแบบ
ทางคณิตศาสตร์นั้นให้ผลรวมของระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดโดยมีระยะทาง
เหลือเพียง 335,297.5 เมตรต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และน าผลท่ีไดม้า
วิเคราะห์เปรียบเทียบไดด้งัต่อไปน้ี

สรุปผลการวิจยั



สรุปผลการวิจยั
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A PICTURE IS WORTH A 
THOUSAND WORDS

Before

After
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-เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไม่ใช่ขอ้มูล ณ ปัจจุบนัซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้

-อาจจะใชเ้คร่ืองมือหรือรูปแบบการคิดอ่ืนๆมาใชเ้พ่ือต่อยอดเพ่ิมไดอี้กในอนาคต

ขอ้เสนอแนะ
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awesome 
words


