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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้เป็นการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) กระบวนการท างานของลานพักตู้สินค้าเปล่า ส าหรับ
ศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการท างานบนปริมาณสินค้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 7 
หลังจากที่องค์กรได้ปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อวิ เคราะห์ศักยภาพในการให้บริการและอัตราการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรในลานพักตู้สินค้าและเพื่อน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อการรองรับประมาณตู้สินค้าที่
เพิ่มขึ้น โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ เช่น ระยะเวลาการรอคอย อัตราการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาที่รถบรรทุกรับตู้สินค้าออกอยู่ในระบบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงใช้
เครื่องมือแบบจ าลองสถานการณ์โปรแกรมอรีน่า (Arena Simulation Software) เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
การศึกษานี้ ได้ศึกษากระบวนการจากสถานท่ีจริงองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ จ านวนตู้
สินค้า ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ การใช้ทรัพยากร และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าส าหรับข้อมูลน าเข้า 
(Input Data) ในรูปแบบร้อยละและรูปแบบการแจกแจง ต่อมาสร้างแบบจ าลอง ตรวจสอบความความถูกต้องของ
แบบจ าลอง ด าเนินการจ าลองกระบวนการส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่มีปริมาณตู้สินค้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 หลังจากนั้นจึงได้สร้างสถานการณ์จ าลอง (Scenario) ทั้งหมด 3 รูปแบบเพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าว โดยทั้ง 3 รูปแบบจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของทรัพยากรในกระบวนการล้างท าความสะอาดและ
กระบวนการข้างเคียง จากการจ าลองสถานการณ์พบว่า เมื่อมีปริมาณตู้สินค้าเข้าออกลานพักตู้สินค้าเปล่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 จะส่งผลท าให้ระยะเวลาที่รถบรรทุกรับตู้สินค้าออกอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 152 และจากการ
เปรียบเทียบรูปแบบการจ าลองสถานการณ์ทั้ง 3 รูปแบบ ทางเลือกรูปแบบที่สองเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง
ผลดังกล่าวเกิดจากปรับปรุงการแบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ คือ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าน าเข้า
และน าออก และเจ้าหน้าที่ทดสอบระบบและท าความเย็น ซึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ าและอยู่ในกระบวนการ
ใกล้เคียงเป็นทรัพยากรร่วมในกลุ่มทรัพยากรที่ท าหน้าที่ท าความสะอาดทุกสถานี แต่เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดไม่
สามารถท าหน้าหน้าที่ตรวจสอบตู้สินค้าและทดสอบระบบและท าความเย็นได้ จากการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้มี
ระยะเวลาของรถบรรทุกตู้สินค้าขาออกที่อยู่ในระบบ มีระยะเวลาเฉลี่ย 39.90 นาที ลดลง ร้อยละ 78 โดยผลดังท่ีได้
กล่าวนี้ไม่มีการลงทุนเครื่องจักรหรือจัดหาพื้นท่ีอื่นใด  

 

ค าส าคัญ : การจ าลองสถานการณ์ ; การให้บริการ ; ลานพักตูส้ินคา้  
1. ที่มาและความส าคัญ 
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บริษัทท่ีผู้วิจัยได้เข้าศึกษา เป็นบรษิัทที่ให้บริการลานพักตูส้ินค้า กิจกรรมการปฏิบตัิงานในลานพักตูส้นิค้า
ประกอบด้วยกระบวนการ ขาเข้าและขาออก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) ขาเข้า หลังจากท่ีได้รับข้อมลูจากลูกค้า
เรียบร้อยแล้ว รถบรรทุกจะน าตู้สนิค้าเปล่าเข้ามายังลานพักตูส้ินค้า โดยผ่านการตรวจสอบสภาพตู้และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและจึงน าเข้ากองเก็บในพื้นที่หรือซ่อมแซม (ถ้ามี) และ (2) ขาออก หลังจากได้รับข้อมูล
จากลูกค้าแล้ว รถบรรทุกตู้หางเปล่า จะเข้าพื้นท่ีลานพักสินค้าและน าตู้สินค้าออกจากพ้ืนท่ีโดยผา่นกระบวนการ
ตรวจสอบ การล้างท าความสะอาด และการปรับอุณหภมูิท าความเย็น (หากเป็นตู้สินค้าประเภทตู้ท าความเย็น) 

ด้วยเหตุที่บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในปี พ.ศ.2559 และคาดการณ์ว่าจะมีตูส้ินค้าท่ีเข้ามาอยู่
ในส่วนการปฏิบตัิงานของบริษัทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7  ดังนั้น ประกอบกับท่ีผ่านมา บริษัทยังไม่มีการวัดประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรของกระบวนการท างานลานพักตู้สินค้าอย่างเป็นรปูธรรม บริษัทจึงยังคงเห็นความส าคัญในการ
ทราบสถานการณ์และคาดการณ์ความสามารถในการให้บริการหลังจากการปรับใช้กลยุทธ์ 

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหา ด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ที่มแีนวโน้มที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้คอื 
วิธีการสร้างแบบจ าลอง กล่าวคือ วิธีการสร้างแบบจ าลองจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้น
จะน าไปให้วิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์ของระบบนั้นๆ ซึ่งในที่น่ีผู้วิจัยจะใช้โปรแกรมอรีนา (Arena) ในการจ าลอง
สถานการณ์ โดยขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาภายใต้ขอบเขตของกระบวนการท างานของลานพักตู้สินค้า
เท่านั้น โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบริษัทและสถานท่ีปฏิบัติงานจริงของลานพักตู้สินค้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจ าลองโดยใช้โปรแกรม Arena และวิเคราะหผ์ลการทดลองในรูปแบบการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง (Scenario) 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

Anderson Sweeney Williams และ Martin, (2011) กล่าวว่า การจ าลองปัญหาโดยใช้แบบจ าลอง เป็น
กระบวนการการออกแบบจ าลองจากระบบจริงในการปฏิบตัิงาน โดยผู้วิเคราะห์จะสามารถทดลองได้โดยใส่ค่าต่างๆ
ลงไปในแบบจ าลอง คือ ค่าท่ีก าหนดได้ (Controllable Inputs) และค่าที่อยู่ในรูปความน่าจะเป็น (Probabilistic 
Inputs) และผา่นแบบจ าลองเพื่อประมวลผลหาผลค่าผลลัพธ์ของระบบได้ (Output) โดยประโยชน์ประการหลัก
ของการใช้การจ าลองสถานการณ์ ได้แก่ การสามารถท าความเขา้ใจและสามารถเรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมของระบบ
ที่ซบัซ้อนซึ่งยากแก่การน าไปวิเคราะห์ โดยการจ าลองนั้นจะมลีักษะยืนหยุ่นกว่าแบบคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Model) ในลักษณะที่ระบบจ าลองนั้นสามารถอธิบายระบบโดยไม่ใช้สมมติฐานบางประการได้ นอกจากนี้
แบบจ าลองสถานการณย์ังสร้างหอ้งทดลองส าหรับส ารวจระบบจริงได้อีกด้วย การเปลี่ยนสมมติฐานในแบบจ าลอง
สถานการณ์จะสามารถแสดงผลลพัธ์ได้อย่างห้องทดลอง 

W. David Kelton และคณะ กล่าวว่า การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) คือ เป็นการประกอบรวม
ภาพกว้างของวิธีและapplicationsเพื่อท่ีจะเลยีนแบบพฤติกรรมของระบบจริง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้คอมพิวเตอร์ที่
มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม กล่าวโดยทั่วไปแล้ว “การจ าลองสถานการณ์” ทีความหมายกว้างมากตามการใช้ในแต่ละ
วงการ อุตสาหกรรมและการใช้งาน ขณะที่ในปัจจุบัน การจ าลองสถานการณด์ังกล่าวได้รับวามนิยมและมีอิทธิพลขึ้น
มากตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ดมีากขึ้น 

เปรมชีวิน ไตรทิพย์  (2554) ได้ศึกษารูปแบบการให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคลในวัน
จันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้แก่ 7-9 นาฬิกา โดยใช้โปรแกรมอรีน่า จ าลองสถานการณ์ ซึ่งก าหนดให้
ค่าความถี่ระหว่างขบวนรถไฟฟ้าไม่เกิน 5  นาที ว่ิงทั้งหมด 18 ขบวน จากการจ าลองพบว่า สามารถลดขบวนลงได้ 



1 ขบวนไว้ส าหรับซ่อมบ ารุง โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการในปัจจุบัน ระบบดังกล่าวได้ก าหนดให้ค่าความถี่
ระหว่างขบวนรถไฟฟ้าไม่เกิน 3.2 นาที ด้วยความเร็วเฉลีย่ 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง   

รุ่งนภา ตันมลูสุข (2554) ได้ศึกษากระบวนการประดิษฐเ์ครื่องประดบัในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดย
ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมคุณค่า ทฤษฎีสญูเปลา่ และการจ าลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมอรีน่า การศึกษากระบวนการ
ดังกล่าวจะออกแบบการปรับปรุงกระบวนการขึ้นใหม่ 3 แบบ ได้แก่ แบบจ าลองสถานการณ์ของการปรับปรุงการขน
ย้าย แบบจ าลองสถานการณ์ของการปรับปรุงการไหลของกระบวนการ และแบบจ าลองสถานการณ์ของ
กระบวนการในอุดมคติ จากการศกึษาดังกล่าว พบว่าการยกเลิกการบันทึกรายงานขนย้ายและการตัดขั้นตอนการ
ขนย้ายงานเข้าแผนกคลังสินค้าสามารถลดเวลาได้ 3-7 ช่ัวโมง และกระบวนการในอุดมคติต้องมีการลงทุน ส่วนวิธีท่ี
ไม่ต้องลงทุนคือการตรวจสอบคณุภาพช้ินงานในพ้ืนท่ีการท างานของฝ่ายผลิตซึ่งสามารถขจัดการรอคอยได้ร้อยละ 
100 และสามารถลดปริมาณงานคา้งในระบบได้ถึงร้อยละ 21 

อภิชาต สิทธิชัยเนตร และ สิทธิพร พิมพ์สกุล (2556) ได้ท าการศึกษาและออกแบบวิธีการจดัการเตรยีมตู้
คอนเทนเนอร์ในกระบวนการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์และการจัดสรรจ านวนพนักงานซ่อมให้เหมาะสม เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการซ่อมตู้ คือ จ านวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ซ่อมได้ในแต่ละวัน โดยพบว่า ปัญหาในปัจจบุันคือการ
เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปยงัลานเก็บ และลานซ่อมยังไมเ่ป็นระบบเท่าที่ควร จึงท าให้เกิดความลา่ช้าในการ
จัดเตรียมและซ่อมตู้คอนเทนเนอร ์ดังนั้น จึงได้ออกแบบวิธีการจัดเตรียมตูค้อนเทนเนอร์ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ในลาน
เก็บ และลานซ่อมออกเป็น 3 กลุม่พื้นท่ีตามระดับปริมาณการซ่อมของตู้ และจัดสรรจ านวนทรัพยากรพนักงานซ่อม
ออกเป็น 2 ระบบ ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือโปรแกรมอรีน่ามาใช้จ าลองสถานการณ์ ผลที่ได้พบว่า ระบบใหม่ที่ 2 ดี
ที่สุด คือ ช่วยให้จ านวนการซ่อมตูค้อนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.25 
 

3. วิธีการศึกษา  

วิธีการศึกษานั้น ได้แบ่งออกเป็นข้ันตอนท้ังหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
3.1. ศึกษาแนวทางและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะน ามาประยุกต์ใช้

รวมถึงเป็นเครื่องมือในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ โดยหลักๆแล้วจะใช้ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กี่ยวกับการจ าลอง
สถานการณ์ ข้ันตอนการสร้างแบบจ าลองและการตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลอง และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องที่
ใช้แบบจ าลองสถานการณ์เป็นเครือ่งมือในงานวิจัย 

3.2. ออกแบบกระบวนการและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์ผูป้ฏิบัติงานจริงและผูบ้ริหาร พร้อมทัง้
เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบตัิงานเพื่อท าความเข้าใจระบบการท างานและข้อมูลเบื้องต้น ท าความเข้าใจการใช้ทรัพยากร และ
ออกแบบผังกระบวนการเบื้องต้นเพื่อเตรียมส าหรับการสร้างแบบจ าลอง ดังรูปที่ 1: กระบวนการของลานพักตู้สินค้า 

 



 

รูปที่ 1: กระบวนการของลานพักตู้สินค้า 
 

หลังจากนั้น จึงไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลทีไ่ด้รวบรวมนั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสาร การเก็บ
ข้อมูลจากสถานที่จริงด้วยตนเอง และสมัภาษณ์ โดยข้อมูลเหล่านีจ้ะน าไปใช้ประกอบกับการออกแบบระบบจ าลอง
ในขั้นตอนถัดไป โดยข้อมูลทั้งหมดประกอบด้วย  

3.2.1. จ านวนตู้สินค้าเข้าออก ไดแ้ก่ เก็บจากเอกสารและสถิตเิดิมขององค์กร จ านวน 11 สัปดาห์ 
3.2.2. เวลาในแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม ได้แก่ เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมและเวลาที่การเดินทาง

ของวัตถุ (Entity) อื่นๆ ด้วยการจับเวลาโดยใช้กล้องวงจรปิด จ านวน 100 ข้อมูล 

3.2.3. ทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน และ
เครื่องจักรยกขน โดยรายละเอียดหน้าท่ีการท างานและลักษณะการท างานได้มาจากการสัมภาษณ์และการสังเกต
จากกล้องวงจรปิด ในท่ีนี้เครื่องจักรยกขนขององค์กรทั้งหมด 2 เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ประจ าเฉพาะ จึงก าหนดให้
เครื่องจักรยกขนท้ัง 2 เป็นหน้าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมลูน าเข้า 



 
 

3.3. สร้างแบบจ าลองสถานการณ ์การสร้างแบบจ าลองสถานการณแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การ
สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ในสถานการณท์ี่มีปริมาณตู้
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7  และการสร้างสถานการณ์ (Scenario) ส าหรบัทางเลือกกรณีทีม่ีตูส้ินค้าเพิ่มขึ้น โดยทั้ง 3 ส่วน
นี้ จะเริ่มจากน าข้อมูลน าเข้าที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Input Analyzer สร้างแบบจ าลอง และก าหนดค่าต่างๆใน
แบบจ าลอง หลังจากน้ันจึงด าเนินการจ าลองและตรวจสอบความถูกต้องเพื่อสรุปผลในเบื้องต้น ต่อมาจึงมีการ
ปรับเปลีย่นข้อมูลน าเข้าในแบบจ าลองส าหรับสถานการณ์ที่มีปริมาณตูส้ินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และวิเคราะหผ์ล แล้ว
จึงสร้างสถานการณ์ทางเลือกทั้งหมด 3 ทาง เพื่อสรุปหาทางเลือกทีด่ีที่สุด 

กระบวนการ หมายเลข ลกัษณะ ค่าของข้อมลู หน่วย:นาที Min Sq Error

ในผงัภาพ การกระจาย
ระยะเวลาการตรวจสอบสภาพสนิคา้ 2 Lognormal LOGN(1.58, 1.11) 0.000142

ระยะเวลาเดนิทางถงึจุดตรวจเอกสาร 3 Lognormal LOGN(0.718, 0.466) 0.014045

ระยะเวลาตรวจสอบเอกสารขาเขา้ 3 Triangular TRIA(0.22, 1.54, 4.57) 0.014727

ระยะเวลาเดนิทางกลบัรถบรรทุก 3 Lognormal LOGN(0.735, 0.492) 0.004977

ระยะเวลารถบรรทุกเดนิทางถงึจุดซ่อมบ ารงุ 4 Lognormal 0.55 + LOGN(0.677, 0.385) 0.006426

ระยะเวลารถบรรทุกเดนิทางถงึพืน้ทีก่องเกบ็หลกั 7 Erlang ERLA(0.601, 3) 0.005359

ระยะเวลาซ่อมบ ารงุ 5 Exponential 16 + EXPO(27.1) 0.028564

กระบวนการยกขนเพือ่กองเกบ็ (Unload) (เครือ่งมอื1) 6, 7 Lognormal LOGN(2.5, 1.32) 0.002328

กระบวนการยกขนเพือ่กองเกบ็ (Unload) (เครือ่งมอื2) 4 Lognormal LOGN(2.38, 1.82) 0.014556

ลา้งตูท้ าความเยน็ 11 Lognormal 7 + LOGN(22.9, 23.3) 0.001028

ทดสอบระบบตูเ้ยน็ 12 Constant 360 -

ท าความเยน็ (ปรบัอุณหภมูปิระเภท1) 13 Constant 159.9 -

ท าความเยน็ (ปรบัอุณหภมูปิระเภท2) 13 Constant 179.4 -

ท าความเยน็ (ปรบัอุณหภมูปิระเภท3) 13 Constant 237.9 -

ระยะเวลาตรวจสอบเอกสารขาออก 14 Erlang 0.03 + ERLA(0.338, 6) 0.002657

ระยะเวลารถบรรทุกเดนิทางถงึจุดซ่อมบ ารงุ 16 Lognormal 0.55 + LOGN(0.677, 0.385) 0.006426

ระยะเวลารถบรรทุกเดนิทางถงึพืน้ทีก่องเกบ็หลกั 16 Erlang ERLA(0.601, 3) 0.005359

กระบวนการยกขึน้รถบรรทุก (load) (เครือ่งมอื1) 16 Beta 0.999 + 18 * BETA(0.522, 4.53) 0.002328

กระบวนการยกขึน้รถบรรทุก (load) (เครือ่งมอื2) 16 Exponential EXPO(3.82) 0.000543

ลา้งท าความสะอาด 17 Gamma 1 + GAMM(3.2, 2.54) 0.00334

ลา้งตูท้ าความเยน็ 17 Lognormal 7 + LOGN(22.9, 23.3) 0.001028

ระยะเวลาการตรวจสอบสภาพสนิคา้ 18 Gamma 0.09 + GAMM(0.283, 3.63) 0.012025



 
รูปที่ 2: แบบจ าลอง 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองและเปรยีบเทียบผลการทดลองกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (1) 

 
 
 
 



ตารางที่ 3 ผลการทดลองและเปรยีบเทียบผลการทดลองกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (2) 

 
 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณตูส้ินค้าเข้าออกร้อยละ 7 ส่งผลท าให้แถวรอคอยเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
7 รวมทั้งอัตราการใช้ทรัพยากรเพิม่ขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 จึงท าให้ต้องสร้างทางเลือกสถานการณ์ (Scenario) ทั้งหมด 
3 ทางเลือก ด้วยเหตุที่ว่าระยะเวลาที่ยาวนานจะส่งผลต่อระดับการให้บริการ การสามารถในการท าก าไรจาก

Actual 7% Projection %Chg

Entity

เวลา Time Min (Average) Min (Average) %Chg

กจิกรรมทีเ่กดิคณุคา่ (Value-Added) VA Time 28.61 24.28 -15.1%

การรอคอย Wait Time 49.24 58.87 19.6%

การขนถ่าย/ขนยา้ย Transfer 5.15 5.15 0.1%

เวลารวม Total Time 77.81 82.33 5.8%

อืน่ๆ Other Unit (Average) Unit (Average) %Chg

จ านวนวัตถุทีเ่ขา้สูร่ะบบ Number In 1836 1830

จ านวนวัตถุทีอ่อกจากระบบ Number Out 1793 1795

จ านวนวัตถุทีอ่ยู่ในระบบ WIP 61 62

Queue

เวลาในแถวรอคอย Time Min (Average) Min (Average) %Chg

การลา้งตูเ้ย็นครัง้ที่ 2 2nd Clean2.Queue 26.85 18.23 -32.1%

การตรวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาเขา้ Check Inb.Queue 2.62 2.19 -16.2%

การตรวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาออก Check Outb.Queue 0.08 0.08 2.1%

การลา้งท าความะอาดตูส้นิคา้ท่ัวไป Clean General.Queue 23.85 31.18 30.7%

การลา้งท าความสะอาดตูเ้ย็น Clean Ref.Queue 17.99 30.29 68.4%

การตรวจเอกสารขาเขา้ Doc Inb.Queue 0.76 0.85 12.5%

การตรวจเอกสารขาออก Doc Outb.Queue 3.55 4.21 18.6%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื1) 1 Load Main.Queue 6.19 10.02 61.8%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื1) 2 Load Main2.Queue 6.34 9.45 49.1%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื2) 1 Load Repair.Queue 1.38 1.24 -9.7%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื2) 2 Load Repair2.Queue 3.15 2.55 -19.1%

การซอ่มบ ารุง Repair.Queue 0.17 0.38 129.0%

การตัง้ระบบท าความเย็น Temp Set.Queue 0.12 0.33 167.0%

การตัง้ระบบบท าความเย็นหลงัจากการลา้ง2 Temp Set2.Queue 0.02 0.17 602.9%

การยกขนตูส้นิคา้เพือ่กองเก็บ (เครือ่งมอื1) Unload Main.Queue 5.99 8.88 48.2%

การยกขนตูส้นิคา้เพือ่กองเก็บ (เครือ่งมอื2) Unload Repair.Queue 1.54 1.90 22.9%

จ านวนการรอคอย Number Waiting Unit (Average) Unit (Average) %Chg

การลา้งตูเ้ย็นครัง้ที่ 2 2nd Clean2.Queue 0.007 0.003 -57.6%

การตรวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาเขา้ Check Inb.Queue 0.095 0.080 -16.2%

การตรวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาออก Check Outb.Queue 0.003 0.003 2.4%

การลา้งท าความะอาดตูส้นิคา้ท่ัวไป Clean General.Queue 0.754 0.999 32.5%

การลา้งท าความสะอาดตูเ้ย็น Clean Ref.Queue 0.054 0.085 56.2%

การตรวจเอกสารขาเขา้ Doc Inb.Queue 0.028 0.031 12.9%

การตรวจเอกสารขาออก Doc Outb.Queue 0.131 0.155 17.6%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื1) 1 Load Main.Queue 0.018 0.026 43.6%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื1) 2 Load Main2.Queue 0.160 0.251 56.7%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื2) 1 Load Repair.Queue 0.009 0.007 -16.8%

การยกขนตูส้นิคา้ขึน้รถบรรทกุ (เครือ่งมอื2) 2 Load Repair2.Queue 0.020 0.015 -26.9%

การซอ่มบ ารุง Repair.Queue 0.001 0.002 131.8%

การตัง้ระบบท าความเย็น Temp Set.Queue 0.000 0.001 146.0%

การตัง้ระบบบท าความเย็นหลงัจากการลา้ง2 Temp Set2.Queue 0.000 0.000 411.4%

การยกขนตูส้นิคา้เพือ่กองเก็บ (เครือ่งมอื1) Unload Main.Queue 0.184 0.274 49.0%

การยกขนตูส้นิคา้เพือ่กองเก็บ (เครือ่งมอื2) Unload Repair.Queue 0.009 0.011 21.1%

Resource

อัตราการใชป้ระโยชนต์ามตารางเวลา Scheduled Utilization % (Average)

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาเขา้ Checker_Inb 6.49% 6.62% 2.0%

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาออก Checker_Outb 4.38% 4.33% -1.1%

เจา้หนา้ทีท่ าความสะอาด1 Cleaner1 21.66% 20.91% -3.5%

เจา้หนา้ทีท่ าความสะอาด2 Cleaner2 21.52% 20.80% -3.3%

เครือ่งจักรยกขน (เครือ่งมอื1) Crane1 17.64% 18.13% 2.8%

เครือ่งจักรยกขน (เครือ่งมอื1) Crane2 7.04% 6.36% -9.7%

เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารขาเขา้ Document_Inb 8.68% 8.65% -0.4%

เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารขาออก Document_Outb 8.58% 8.47% -1.3%

เจา้หนา้ทีท่ดสอบระบบและท าความเย็น Ref_Checker 1.88% 1.63% -13.2%

เจา้หนา้ทีซ่อ่มบ ารุง1 Repairer1 6.90% 7.22% 4.6%

เจา้หนา้ทีซ่อ่มบ ารุง2 Repairer2 7.78% 6.65% -14.5%

เจา้หนา้ทีซ่อ่มบ ารุง3 Repairer3 7.76% 7.52% -3.1%

เจา้หนา้ทีซ่อ่มบ ารุง4 Repairer4 7.43% 5.97% -19.6%

Tally

เวลาทีร่ถบรรทกุขาออกอยู่ในระบบ Turnaround Time in Outbound Min (Average)

ระยะเวลา Time interval 70.42 177.35 151.9%



ทรัพย์สิน (ตู้สินค้า) อัตราการใช้พื้นที่ เพราะฉะนั้นในท่ีนี้ เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การลดระยะเวลาของรถบรรทุกตู้
สินค้าขาออกที่อยู่ในระบบให้มากท่ีสุด สถานการณ์ทั้ง 3 ทางเลือกจะเป็นการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หนา้ที่ของ
เจ้าหน้าท่ีที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันท้ังทางด้านกายภาพและทักษะที่ใช้ ได้แก่ 
 สถานการณ์ที่ 1 ก าหนดให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบตู้สินคา้น าเข้าและน าออกซึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ า
และอยู่ในกระบวนการใกลเ้คียง เป็นทรัพยากรร่วมในกลุ่มทรัพยากรที่ท าหน้าที่ท าความสะอาดทุกสถานีแต่
เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดไมส่ามารถท าหน้าหน้าที่ตรวจสอบตูส้ินค้าได้ 
 สถานการณ์ที่ 2 ก าหนดให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบสินค้าน าเข้าและน าออก และเจ้าหน้าที่ทดสอบระบบและ
ท าความเย็น ซึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ าและอยู่ในกระบวนการใกล้เคียงเป็นทรัพยากรร่วมในกลุ่มทรัพยากรที่ท า
หน้าท่ีท าความสะอาดทุกสถานี แต่เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดไม่สามารถท าหน้าหน้าท่ีตรวจสอบตู้สินคา้และทดสอบ
ระบบและท าความเย็น 

 สถานการณ์ที่ 3 ก าหนดให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบตู้สินคา้น าเข้าและน าออกซึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ า
และอยู่ในกระบวนการใกลเ้คียง เป็นทรัพยากรร่วมในกลุ่มทรัพยากรที่ท าหน้าที่ท าความสะอาดทุกสถานี 
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดก็เป็นทรัพยากรร่วมในกลุ่มทรัพยากรที่ท าหน้าท่ีตรวจสอบสนิค้าด้วยในเวลา
เดียวกัน 

เมื่อน ารูปแบบการปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 สถานการณไ์ปทดสอบในแบบจ าลอง โดยที่มเีงื่อนไขอื่นๆ
ดังเดิม โดยมรีายละเอียดมีดังตารางที่ 4 ระยะเวลาการรอคอยของกระบวนการทีส่นใจ 

ตารางที่ 4 ระยะเวลาการรอคอยของกระบวนการที่สนใจ 

 
 ด้วยเหตุนี้ ทางเลือกสถานการณ์ที ่1 และสถานการณ์ที่ 2 มี ระยะเวลาของรถบรรทุกตู้สินค้าขาออกทีอ่ยู่
ในระบบ มีระยะเวลาเฉลี่ย (S1) 39.90 นาที ลดลง 78.0% (S2) 39.90 นาที ลดลง 78.0% ซึ่งมีค่าเท่ากัน จึงต้อง
พิจารณาจากเวลารวมทั้งหมด (Total Time) ได้แก่ (S1) 99.06 นาที เพิ่มขึ้น 20% (S2) 80.73 นาที ลดลง 2% 

7%

Time Time %Chg Time %Chg Time %Chg

การลา้งท าความสะอาดตูส้นิคา้ท่ัวไป 31.18 1.19 -96.2% 0.28 -99.1% 1.2 -96.0%

การลา้งท าความสะอาดตูเ้ย็น 30.29 1.14 -96.2% 0.23 -99.3% 1.0 -96.7%

การลา้งตูเ้ย็นครัง้ที่ 2 18.23 0.41 -97.7% 1.02 -94.4% 0.8 -95.4%

ตรวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาเขา้ 2.19 9.19 318.8% 1.43 -34.9% 2.7 21.3%

ตรวจสอบสภาพตูส้นิคา้ขาออก 0.08 6.32 7346.4% 0.29 247.8% 1.4 1584.1%

ระยะเวลารถบรรทกุตูส้นิคา้ขาออกอยู่ในระบบ 177.35 39.90 -77.5% 39.00 -78.0% 131.87 -25.6%

เวลาทีร่ถบรรทุกขาออกอยูใ่นระบบ Time Time %Chg Time %Chg Time %Chg

ระยะเวลา 177.35 39.90 -78% 39.00 -78.0% 131.87 -25.6%

เวลาเฉลีย่
Scenario1 Scenario2 Scenario3



 
ตารางที่ 4: การเปรียบเทียบสถานการณ์จ าลองทั้ง 3 สถานการณ ์

3.4. สรุปผลลัพธ์ การสรุปผลลัพธ์เป็นการเลือกทางเลือกจากการสรา้งสถานการณ์ (Scenario) ที่เหมาะสม
ที่สุดจากการทดลอง จากผลกการทดลอง ท าให้สามารถสรปุได้ว่า ควรเลือกสถานการณ์จ าลองที่ 2 ซึ่งมี ระยะเวลา
ของรถบรรทุกตู้สินค้าขาออกที่อยู่ในระบบ มีระยะเวลาเฉลี่ย 39.90 นาที ลดลง 78.0% และเวลารวมทัง้หมด (Total 

Time) 80.73 นาที ลดลง 2% โดยการจ าลองดังกล่าวยังคงเงื่อนไขและข้อมูลอื่นๆดังเดิม เช่น ระยะเวลาการท างาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ จ านวนทรัพยากรที่ใช้ยังคงมีอยู่ในปริมาณเดมิ เนื่องจากทางเลือกในการจ าลอง
นั้นมีเพียงการเพิ่มหน้าท่ีเพื่อเพ่ิมอตัราการใช้ประโยชน์และลดระยะเวลาการรอคอยในบางกระบวนการเท่าน้ัน 

3.5. สรุปผลการวิจยัและเสนอข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้รองรับปริมาณตูส้ินค้าท่ีเพิม่ขึ้นร้อยละ 7 นั้น สามารถท าได้โดยไมต่้องลงทุนเพิ่ม
ทรัพยากรหรือเครื่องจักรแต่อย่างใด โดยแบบจ าลองสถานการณ์ทีไ่ด้ศึกษานี้ จะท าให้บริษัทสามารถเห็นศักยภาพ



และคาดการณ์ศักยภาพของระบบการท างานนี้ได้ในกระบวนการทั้งหมด อันจะน าไปสู่การประกอบการตัดสินใจ
อื่นๆได ้อย่างไรกด็ี ผูต้ัดสินใจในระบบธุรกิจนั้นควรที่จะน าข้อมลูในด้านอื่นนอกเหนือจากข้อมูลเชิงวิศวกรรมใน
งานวิจัยนี้ไปประกอบการตดัสินใจด้วย เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 

4. สรุป 
จากการจ าลองสถานการณ์พบว่า เมื่อมีปรมิาณตู้สินค้าเข้าออกลานพักตู้สินค้าเปล่าเพิม่ขึ้นร้อยละ 7 จะ

ส่งผลท าใหร้ะยะเวลาที่รถบรรทุกรับตู้สินค้าออกอยู่ในระบบเพิม่ขึ้นร้อยละ 152 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มผีลกระทบต่อ
ระดับการให้บริการ อัตราการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ความสามารถในการท าประโยชน์ของตู้สินค้า ดังนั้นจากการ
เปรียบเทยีบรูปแบบการจ าลองสถานการณ์ทั้ง 3 รูปแบบ ทางเลือกรปูแบบท่ีสองเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่ง
ผลดังกล่าวเกิดจากปรับปรุงการแบ่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ คือ ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสนิค้าน าเข้า
และน าออก และเจ้าหน้าท่ีทดสอบระบบและท าความเย็น ซึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ าและอยู่ในกระบวนการ
ใกล้เคียงเป็นทรัพยากรร่วมในกลุม่ทรัพยากรที่ท าหน้าท่ีท าความสะอาดทุกสถานี แต่เจา้หน้าท่ีท าความสะอาดไม่
สามารถท าหน้าหน้าที่ตรวจสอบตูส้ินค้าและทดสอบระบบและท าความเย็นได้ จากการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลใหม้ี
ระยะเวลาของรถบรรทุกตูส้ินค้าขาออกท่ีอยู่ในระบบ มีระยะเวลาเฉลี่ย 39.90 นาที ลดลง ร้อยละ 78 ซึ่งทางเลือกนี้
ท าได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มทรัพยากรหรือเครื่องจักรแต่อย่างใด โดยแบบจ าลองสถานการณ์ทีไ่ด้ศึกษานี้ จะท าให้
บริษัทสามารถเห็นศักยภาพและคาดการณ์ศักยภาพของระบบการท างานนี้ได้ในกระบวนการทั้งหมด อันจะน าไปสู่
การประกอบการตดัสินใจอื่นๆได ้
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