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บทคัดย่อ 

 จากบริษัทกรณีศึกษาทีเ่ป็นผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายเครื่องท าน  าแข็งส าหรับอุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง
ในภาคอุตสาหกรรมบริการมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องผลิตน  าแข็งที่เพ่ิมขึ น ทั งรูปแบบการซื อหรือเช่า ดังนั นบริษัท
กรณีศึกษาจึงมีนโยบายที่จะเพ่ิมก าลังการผลิต และมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมพื นที่การจัดเก็บด้วยเช่นกัน 
งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการเปรียบเทียบต าแหน่งการจัดวางเครื่องท าน  าแข็งของคลังสินค้าใหม่ ของ
บริษัทกรณีศึกษา จ านวน 3 รูปแบบ คือ 1) ไม่ก าหนดต าแหน่งการจัดวาง 2) การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค ABC 
ผสมกับการก าหนดต าแหน่งแบบแนวลึก และ 3) แบบแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค ABC ผสมกับการก าหนดต าแหน่ง
แบบแนวกว้าง โดยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบผลด้านเวลาในการท างานรวม 
และเวลาในการท างานเฉลี่ย จากข้อก าหนดของบริษัทกรณีศึกษามีพื นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้สูงสุด 451 
เครื่อง มีชนิดสินค้าที่ต้องจัดเก็บเป็นมาตรฐานจ านวน 85 รายการ แต่ละรายการมีจ านวนสินค้าที่ต้องจัดเก็บ
รวมเป็นมาตรฐานจ านวน 140 เครื่อง และมีแผนเรียกเข้าสินค้าจากฝ่ายผลิตจ านวนเดือนละ 127 เครื่อง มี
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ยกสินค้าด้วยโฟร์คลิฟก์จ านวน 1 คน ผลจากการใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์พบว่า 
รูปแบบการจัดวางสินค้าแบบไม่ก าหนดต าแหน่งการจัดวาง ใช้เวลาในการท างาน 11.88 ชั่วโมงต่อเดือน และ
การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค ABC ผสมกับการก าหนดต าแหน่งแบบแนวลึก ใช้เวลาในการท างาน 11.25 ชั่วโมงต่อ
เดือน และแบบแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค ABC ผสมกับการก าหนดต าแหน่งแบบแนวกว้าง ใช้เวลาในการท างาน 
11.25 ชั่วโมงต่อเดือน 10.66 ชั่วโมงต่อเดือน ผลจากการใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์บริษัทกรณีศึกษาจึง
ท าการเลือกผังแบบที่ 3 และช่วยให้สามารถลดเวลาในการท างานลงได้ 1.22 ชั่วโมงต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
11.47 เมื่อเทียบกับผังแบบที่ 1 และเมื่อเทียบกับผังแบบที่ 2 สามารถลดเวลาในการท างานลงได้ 0.60 ชั่วโมง
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.30 
 
1.  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมน  าแข็งในเมืองไทย บริษัทส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพียงเพ่ือขายเครื่องท าแข็ง หรือยี่ปั๊วที่ขาย
น  าแข็งใส่ถุงปุ๋ย เว้นแต่บางบริษัทมี่มีประสบการณ์ที่ต้องการเห็นคนไทยบริโภคน  าแข็งสะอาด จึงเกิดมุมมอง
ใหม่โดยเล็งเห็นถึงความต้องการขั นพื นฐานในการใช้น  าแข็งของลูกค้าและข้อจ ากัดต่างๆของลูกค้า เช่น 
งบประมาณจ ากัด, ความกังวลเรื่องบริการหลังการขาย เป็นต้น ด้วยศักยภาพและความ ช านาญของบริษัท
กรณีศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และช่วยปลดปล่อยพันธนาการในการ
จ าหน่ายน  าแข็งรูปแบบเดิม ๆ นอกเหนือจากการขาย "เครื่องผลิตน  าแข็ง" บริษัทกรณีศึกษาจึงให้ความส าคัญ



ไปที่ "การขายน  าแข็ง" เน้นให้ลูกค้ามีน  าแข็งสะอาดใช้อย่าง ต่อเนื่อง โดยไม่ผ่านขบวนการขนส่งและไม่ต้อง
ลงทุนซื อเครื่องท าน  าแข็ง 

นอกจากนั น จากการส ารวจปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาด้วยการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ 
พบว่าสินค้าคงคลังประเภทเครื่องท าน  าแข็งมีการขยายตัวอย่างมากท าให้ต้องมีการขยายพื นที่คลังสินค้าใหม่
บริษัทจึงได้ด าเนินการจัดสร้างคลังสินค้าส าเร็จรูปขึ นใหม่โดยย้ายคลังสินค้าเดิมมารวมกันที่คลังสินค้าใหม่แห่ง
เดียว แต่ด้วยทางบริษัทยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการคลังสินค้าในเรื่องการก าหนดต าแหน่งการจัดวาง
สินค้าให้เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมเบิกจ่ายในแต่ละวัน ท าให้ยังไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ตั งของสินค้าคง
คลังแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ดังนั นจึงเป็นที่มาของการน าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ส าหรับการ
ตัดสินใจเลือกผังการจัดวางสินค้าของงานวิจัยในครั งนี  
 
2. การส ารวจสภาพปัจจุบัน 
 2.1 จ านวนสินค้ามาตรฐานที่ต้องจัดเก็บ 
 การเปรียบเทียบผังที่ใช้เวลาน้อยที่สุดด้วยโปรแกรมการจ าลองสถานการณ์ , การก าหนด Location 
ด้วยหลักการ ABC analysis เพ่ือใช้ส าหรับงานด้านการจัดการคลังสินค้า (Chu et al., 2008) และใช้ส าหรับ
การจัดกลุ่มข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์การตัดสินใจต่อไป(Balaji & Kumar, 2014) ส าหรับจ านวนสัดส่วนชนิด
สินค้าต่อจ านวนสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาทั งหมดมี Class A = 10-15% , B = 20-30 , C = 50-60% ซึ่ง
สอดคล้องตามหลักการพื นฐานการจัดล าดับความส าคัญแบบ ABC (Ng, 2007) 
 ข้อก าหนดเบื องต้น พื นที่ Rack สามารถเก็บเครื่องจักรได้สูงสุด 451 เครื่อง โดยแบ่งเป็น Rack A = 
143 เครื่อง, Rack B = 132 เครื่อง, Rack C = 99 เครื่อง , Rack C = 77 เครื่อง  
 จ านวนสินค้าทั งหมด 85 รายการ 
  
 2.2 การก าหนด Standard Stock 
 สินค้า class A จ านวน 15 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 12.75 (85*15/100) ก าหนดให้มีปริมาณการ
จัดเก็บ 3 เท่าของปริมาณสินค้ากลุ่ม A = 15*3 = 45 เครื่อง 
 สินค้า class B จ านวน 25 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 21.25 (85*25/100) ก าหนดให้มีปริมาณการ
จัดเก็บ 2 เท่าของปริมาณสินค้ากลุ่ม B = 25*2 = 50 เครื่อง 
 สินค้า class C จ านวน 45 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 38.25 (85*45/100) ก าหนดให้มีปริมาณการ
จัดเก็บ 1 เท่าของปริมาณสินค้ากลุ่ม C = 45*1 = 45 เครื่อง 
 
 2.3 การก าหนดเงื่อนไขการส่งสินค้าออกไป Customer 
 มีแผนการเรียกสินค้าและจัดส่งสินค้า เข้าตามยอดขายเฉลี่ยเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 คิดเป็น
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน Class A = 63 เครื่อง, Class B = 35 เครื่อง, Class = 32 เครื่อง 
 งานวิจัยนี ใช้โปแกรมการจ าลองสถานการณ์ FlexSim V.2020 ดังนั นการก าหนดเงื่อนไขจึงเป็นไป
ตามหลักการก าหนดเงื่อนไขของโปรแกรม โดยการจ าลองสถานการณ์ส าหรับจัดการสินค้าคงคลังจะต้องท า
การพิจารณาความสมดุลของสินค้าคงเหลือ ที่มีความผันแปรมาจากสินค้าที่เข้ามาจากกระบวนการผลิตหรือ 
ซัพพลายเออร์ (Ishak et al., 2020) และจ านวนสินค้าที่น าออกไปจากการจัดส่งให้กับลูกค้าหรือความสมดุล
จากการกระจายสินค้า(Zhu et al., 2014) 
 



ตารางท่ี 1 เวลา ชนิด และปริมาณสินค้าออกไป Customer 
Start 

(DD:HH:MM:SS 
End 

(DD:HH:MM:SS 
Quantity Name Pull_list Gate 

01:00:00 01:00:00 20 A WHERE Type == 1 1 
02:00:00 02:00:00 10 B WHERE Type == 2 2 
03:00:00 03:00:00 22 C WHERE Type == 3 3 
04:00:00 04:00:00 33 A WHERE Type == 1 4 
05:00:00 05:00:00 10 B WHERE Type == 2 1 
06:00:00 06:00:00 10 C WHERE Type == 3 2 
07:00:00 07:00:00 10 A WHERE Type == 1 3 
08:00:00 08:00:00 15 B WHERE Type == 2 4 

 
 2.3 การก าหนดเงื่อนไขการรับสินค้าจาก Supplier 

ก าหนดให้แผนการรับสินค้าจาก Supplier มีปริมาณเท่ากับยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน เพ่ือเป็นการ
เติมเต็มปริมาณ standard stock 

 
ตารางท่ี 2 เวลา ชนิด และปริมาณสินค้าเข้าจาก Supplier 

 Arrival Time Item Name Quantity Type 
Arrival1 1000 Product 30 1 
Arrival2 2000 Product 20 2 
Arrival3 3000 Product 20 3 
Arrival4 4000 Product 30 1 
Arrival5 5000 Product 15 2 
Arrival6 6000 Product 12 3 

 
3.  ผลการวิจัย 
 ในการทดสอบด้วยการจ าลองสถานการณ์ จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขให้เป็นเงื่อนไขเดียวกัน โดย
งานวิจัยนี ก าหนดผลลัพธ์เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนี  
 1) ระยะเวลาการ Run model = 1 เดือน, เวลาในการท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน, จ านวน 23 วันท างาน 
 2) จ านวนผังพื นที่คลังสินค้า จ านวน 3 รูปแบบการทดลอง 
 3) เกณฑ์การตัดสินใจ : ระยะเวลาในการท างานของโฟร์คลิฟก์ เพ่ือตรวจสอบความรวดเร็วในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า 
 
 3.1 ผลการทดสอบผังแบบท่ี 1แบบไม่ก าหนดต าแหน่งการจัดวาง  
 เป็นการทดลองการจ าลองสถานการณ์แบบไม่ก าหนดต าแหน่งการจัดวาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก่อนการ
ปรับปรุง และใช้เปรียบเทียบกับผังที่มีการออกแบบไว้อีก 2 รูปแบบ โดยมีผลการจ าลองสถานการณ์ดังนี   
เวลาในการท างานเสร็จสิ นภายใน 11.88 ชั่วโมงต่อเดือน 



 
ภาพที่ 1 ผลการจ าลองสถานการณ์ผังแบบที่ 1 

 
 3.2 ผลการทดสอบผังแบบที่ 2 การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค ABC ผสมกับการก าหนดต าแหน่งแบบ
แนวลึก  
 

 
ภาพที่ 2 ผลการจ าลองสถานการณ์ผังแบบที่ 2 

 
 จากภาพที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ที่แทนด้วย กลุ่ม A มีปริมาณค าสั่งซื อมาก จัด
วางไว้ส่วนหน้าใกล้ประตูทางออก กลุ่ม B มีปริมาณสั่งซื อปานกลาง จัดวางไว้ส่วนกลางของคลังสินค้า และ
กลุ่ม C มีปริมาณสั่งซื อน้อย จึงจัดวางไว้ส่วนท้ายของคลังสินค้า และ ซึ่งหลังจากจ าลองสถานการณ์จากผัง
ดังกล่าวพบว่าเวลาในการท างานเสร็จสิ นใช้เวลา 11.25 ชั่วโมงต่อเดือน  
 
 

การแบ่งกลุ่ม ABC และจัดเก็บแบบแนวลึก 

สินค้ากลุม่ A 

สินค้ากลุม่ B 

สินค้ากลุม่ C 



 3.3 ผลการทดสอบผังแบบที่ 3 แบบแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค ABC ผสมกับการก าหนดต าแหน่งแบบ
แนวกว้าง 
 

 
ภาพที่ 3 ผลการจ าลองสถานการณ์ผังแบบที่ 3 

 
 จากภาพที่ 3 เป็นการแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ที่แทนด้วย กลุ่ม A มีปริมาณค าสั่งซื อมาก จัด 
กลุ่ม B มีปริมาณสั่งซื อปานกลาง และกลุ่ม C มีปริมาณสั่งซื อน้อย ซึ่งทั งสามกลุ่มถูกจัดวางตามแนวกว้าง โดย
ให้กลุ่ม A วางไว้ด้านซ้ายมือสุด ใกล้ประตูทางออก กลุ่ม B วางเป็นแถวที่สอง และกลุ่ม C วางไว้ด้านในสุด ซ่ึง
หลังจากจ าลองสถานการณ์จากผังดังกล่าวพบว่าเวลาในการท างานเสร็จสิ นใช้เวลา 10.66 ชั่วโมงต่อเดือน  
 
4.  สรุปและอธิปลายผล 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดวางเครื่องผลิตน  าแข็งหรือสินค้า
จากผังที่ต้องการตัดสินใจเลือกจาก 3 รูปแบบ พบว่าผลจากการจ าลองสถานการณ์ของผังทั งสามรูปแบบใช้
เกณฑ์ในการตัดสินใจจากเวลาในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Xie, 2019) ที่ใช้เวลาที่ลดลงเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจด้านการเบิกสินค้าที่ดีที่สุด ด้วยการประเมินระดับคะแนนและเลือกรูปแบบต าแหน่งการ
จัดวางสินค้าที่แตกต่างกัน สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี  
 
ตางรางที่ 3 เปรียบเทียบเวลาของผงัแบบที่ 1 และ2 
 ผังแบบที่ 1 ผังแบบที่ 2 ส่วนต่าง % ส่วนต่าง 
เวลาในการท างาน
เสร็จสิ น (วินาที) 

40,511.64 38,364.19 2,147.45 5.300822183 

 
 
 

การแบ่งกลุ่ม ABC และจัดเก็บแบบแนวลึก 

สินค้ากลุม่ A 

สินค้ากลุม่ B 

สินค้ากลุม่ C 



ตารงที่ 4 เปรียบเทียบผังก่อนการปรับปรุง (ไม่ก าหนดต าแหน่งการวาง) และผังที่ดีที่สุด(ผังที่ 2 เวลาน้อยสุด)  
 ผังก่อนการปรับปรุง ผังแบบที่ 2 ส่วนต่าง % ส่วนต่าง 
เวลาในการท างาน
เสร็จสิ น (วินาที) 

42,765.66 38,364.19 4,401.47 11.47 

 
 ดังนั นส าหรับบริษัทกรณีศึกษา จึงควรเลือกรูปแบบการจัดวางผังแบบที่ 2 เนื่องจากมีรูปแบบที่ใช้เวลา
ในการท างานน้อยสุด กล่าวคือให้ท าการแยกประเภทของสินค้าออกเป็นสามกลุ่ม แทนด้วย ABC ตามปริมาณ
การเคลื่อนไหวเข้าและออกของสินค้า โดยจัดผังตามต าแหน่งของ Rack ตามแนวระนาบกับประตูทางออก 
และให้กลุ่ม A วางบน Rack ใกล้พื นที่ทางออก เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายบ่อยจากการเคลื่อนไหวของสินค้าท่ี
มากสุด ส าหรับกลุ่ม B มีการเคลื่อนไหวปานกลาง ให้ด าเนินการจัดเรียงเป็นล าดับต่อจากกลุ่ม A และ กลุ่ม C 
ที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวของสินค้า ให้จัดวางไว้ด้านในสุด นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Linwei & 
Li, 2012) ที่มีการแบ่งชนิดสินค้าด้วยหลักการ ABC และคัดแยกพื นที่จัดวางแบบแนวระนาบ เหมือนผังของ
งานวิจัยครั งนี  แต่มีความแตกต่างตรงที่สินค้ามีการเข้า-ออกเป็นแนวเส้นตรง หรือเข้าออกคนละทาง แต่ผังการ
จัดวางของงานวิจัยนี มีการเข้าออกทางเดียว 
 ในปัจจุบันการจ าลองสถานการณ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจในด้านโลจิสติกส์เพ่ือใช้
ในการศึกษากระบวนการที่เป็นคอขวด การหาจุดที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการ ลดความสูญเปล่า 
และลดการหยุดชะงักที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของคน วัตถุดิบ และสินค้า (Wang & Chen, 2016) เนื่องจาก
จะช่วยลดความผิดพลาดจากการออกแบบกระบวนการ และช่วยให้ทราบถึงปัญหาล่วงหน้าก่อนท าการท างาน
จริง รวมถึงท าให้สามารถประมาณการผลลัพธ์ที่สนใจเพ่ือวางแผนในการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในอนาคตอันใกล้นี การจ าลองสถานการณ์จะถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางและหลีดเลี่ยงไม่ได้ 
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