
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE PROCEEDINGS 

BUSINESS ADMINISTRATION: MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 39th National Graduate Research Conference 
Assumption University of Thailand 

[ 31 ] 

การจ าลองสถานการณ์กระบวนการผลติ เพ่ือหาแนวทางในการปรับสมดุลในสายการผลติ กรณศึีกษา 

โรงงานผลติหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั 

Simulation of Manufacturing Process to Perform Line Balancing Technique in 

Production Line: 

A Case Study of Power Transformer Factory 

ชญารัฐ ศรีสงคราม1* สิริอร เศรษฐมานิต2 และ กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ2 
1,2 สาขาวิชา การจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

*ผู้น าเสนอผลงาน E-Mail: shayarath.srizongkhram@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ี ท าการศึกษากระบวนการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ท่ีมีขอ้จ ากดัของกระบวนการผลิตท่ีกระบวนการอบไสใ้น

หมอ้แปลง ซ่ึงบริษทัมีนโยบายจะเพ่ิมกระบวนการดงักล่าวจาก 1 สถานีเป็น 2 สถานีเพ่ือลดขอ้จ ากดัในกระบวนการผลิต รวมถึง

เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้ได ้ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเพ่ือหาระยะเวลาในแต่ละกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดสมดุลการผลิต โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการผลิตแบบลีน 

แลว้แสดงการจ าลองสถานการณ์เพื่อพิจารณาแนวโนม้ของอตัราการใชง้านของกระบวนการผลิต ระยะเวลารอคอย และจ านวนคิว

ในกระบวนการผลิต แลว้ก าหนดเป็นเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางในการปรับเปล่ียนระยะเวลาของแต่ละกระบวนการกบัฝ่ายผลิต  

พบวา่ ระยะเวลาในการผลิตในแต่ละกระบวนการควรเป็นดงัน้ี กระบวนการพนัขดลวดจาก 6 วนั เป็น 4 วนั กระบวนการประกอบ

ไสใ้นหมอ้แปลงจาก 7 วนั เป็น 6 วนั กระบวนการประกอบขั้นสุดทา้ยจาก 7 วนัเป็น 4 วนั กระบวนการทดสอบจาก 3 วนัเป็น 2 วนั 

และกระบวนการบรรจุภณัฑจ์าก 6 วนัเป็น 4 วนั ส าหรับกระบวนการพนัขดลวดและอบไสใ้นหมอ้แปลงมีเวลาเท่าเดิมคือ 4 วนั ซ่ึง
จะท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 70% 

ค าส าคญั สมดุลการผลิต, การผลิตแบบลีน, การจ าลองสถานการณ์, อตัราการใชง้าน, ระยะเวลารอคอย, จ านวนคิว 

บทน า 

การแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจการผลิตในปัจจุบนั

เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นการแข่งขนัแบบไร้พรมแดน เพราะ

นอกจากจะมีคู่แข่งภายในประเทศแลว้ ยงัมีคู่แข่งระหว่าง

ประเทศอีกดว้ย จึงท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งพฒันาศกัยภาพของตวัเอง

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

ทนัเวลา และไดม้าซ่ึงส่วนแบ่งทางการตลาด ส าหรับการเพ่ิม

ศักยภาพในกระบวนการผลิตสามารถท าได้โดยการก าจัด

ของเสียท่ีมกัแฝงอยู่ในกระบวนการต่างๆ ซ่ึง Liker (2004) 

[1] ไดอ้ธิบายไวว้า่ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต

ส าหรับบริษัทบริษทัโตโยต้าได้แยกเป็น 7 ประการ ดังน้ี 

ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินความจ าเป็น ความ

สูญเสียเน่ืองจากการรอคอย ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง

ท่ีไม่จ าเป็น ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิตท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บสินคา้คงคลงัท่ี

เกินความจ าเป็น ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่

จ าเป็น และ ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตท่ีท าให้เกิดของ

เสีย ความสูญเสียเหล่าน้ีท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน

ลดลง ผูผ้ลิตจึงตอ้งลดความสูญเสียเหล่าน้ีให้เกิดข้ึนน้อย

ท่ีสุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรวดเร็วในการผลิต ซ่ึงท าให้
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ผูผ้ลิตมีขีดความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึนสามารถอยู่

รอดและเป็นผูน้ าในธุรกิจนั้นๆ 

ธุรกิจผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัก็เช่นกนั ในปัจจุบนั

มีคู่ค้ารายใหม่ๆ เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่ีคนไทยเป็น

เจา้ของ หรือบริษทัของต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศ

ไทย อีกทั้ งยงัมีบริษทัคู่แข่งเดิมท่ีมีการขยายก าลงัการผลิต 

ดงันั้นหากโรงงานกรณีศึกษาตอ้งการจะเป็นผูน้ าทางดา้นการ

ผลิตไฟฟ้าก าลังให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน และ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้นั้ น โรงงาน

กรณีศึกษาจะต้องพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิต

เพ่ือใหร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสั้นท่ีสุด 

โร ง ง านกร ณี ศึ กษ า จึ ง ได้ท า ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์

สถานการณ์ของกระบวนการผลิตท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั แลว้

พบกระบวนการท่ีเป็นขอ้จ ากัดของระบบหรือคอขวด คือ 

กระบวนการอบไส้ในหม้อแปลง ซ่ึงบริษัทมีนโยบาย

ตอ้งการเพ่ิมสถานีดงักล่าวจาก 1 เป็น 2 สถานี เพื่อเป็นการ

ลดขอ้จ ากดั ดงัวิธีการจดัการขอ้จ ากดัของ Goldratt และ Jeff 

Fox (1984) [2] ไดส้รุปไว ้หลงัจากนั้นเพ่ือจะใหก้ระบวนการ

มีศักยภาพสูงสุด ได้ท าการศึกษาต่อไปว่าหากตอ้งการให้

กระบวนการผลิตมีสมดุลการผลิต ระยะเวลาในแต่ละ

กระบวนการ จะต้องเ ป็นเท่าไหร่  โดยท าการจ าลอง

สถานการณ์เพื่อแสดงความสมดุลของอตัราการใชง้านและ

ระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต  ส าหรับการวิเคราะห์

หาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไดมี้การประยุกต์ใช้

โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ อารีน่า อย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ 

สถาพร พลแสน (2543) [3] ใช้การจ าลองสถานการณ์ด้วย

โปรแกรมอารีน่า มาวเิคราะห์ระบบการผลิตจริงเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต โดยพิจารณาจากก าลังการผลิตท่ี

สามารถท าได้ เวลาในการประกอบช้ินงาน อัตราการใช้

พนกังาน อตัราการใชเ้คร่ืองจกัร และปริมาณงานระหวา่งท า 

โดยจะเน้นการจัดส่งงานระหว่างสถานีผลิตในสายการ

ประกอบ จากงานวจิยัพบวา่ การเพ่ิมจ านวนงานต่อพาเลทท า

ให้รอบเวลาของการผลิตต่อหน่ึงช้ินงานของเคร่ืองจกัรใน

สายงานการประกอบแต่ละเคร่ืองลดลง จึงสามารถป้อนงาน

เขา้สายการผลิตมากข้ึน และการลดปริมาณงานขนยา้ยในทุก

ส่วนของการประกอบ โดยเฉพาะการยา้ยงานออกจากสาย

งานประกอบหลกัหรือเพ่ิมรอบการเดินของพนกังานขนยา้ย

งาน จะช่วยลดปริมาณงานคา้งในสายงานประกอบ และท า

ให้รอบเวลาการผลิตช้ินงานลดลง เน่ืองจากเป็นการลดเวลา

รอของช้ินงานโดยตรง พีรยา สังขมี และ ปณิธาน พีรพฒันา 

(2013) [4] ประยุกต์ใช้เทคนิคของแนวคิดแบบลีน คือการ

วิเคราะห์สายธารคุณค่า มาวิเคราะห์กระบวนการผลิต

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพ่ือท่ีจะก าจัดของเสียในการผลิต และ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ อารีน่า ในการ

สนับสนุนการตดัสินใจส าหรับมาตรการท่ีจะเพ่ิมผลผลิต 

และSebastien Thomassey (2014) [5] ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกับ 

การแข่งขนัทางดา้นตน้ทุนในยโุรป และดว้ยตน้ทุนค่าแรงท่ี

สูง จึงท าให้โรงงานผลิตหันมาสนใจการน าระบบอตัโนมติั

เขา้มาแทนท่ีระบบปกติ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เปรียบเทียบการ

ไหลของกระบวนการผลิตในขั้นตอนการกระจายกระสวย

ส าหรับการกรอดา้ยดว้ยโดยระบบปกติและระบบอตัโนมติั 

โดยใชท้ฤษฏีลีน และสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ท าให้พบว่าการกระจายกระสวยโดยระบบ

อตัโนมติัมีการไหลท่ีดีกวา่ และมีตน้ทุนรวมท่ีต ่ากวา่ 

หลงัจากไดร้ะยะเวลาของแต่ละกระบวนการท่ีท าให้

เกิดสมดุลการผลิตแลว้ ก็จะน าแนวคิดการผลิตแบบลีนเขา้มา

ประยุกต์ใช้ในการลดระยะเวลาการผลิตให้ได้ตามท่ี

วางเป้าหมายไวร่้วมกบัฝ่ายผลิต โดยแนวคิดการผลิตแบบลีน

มีเคร่ืองมือ และเทคนิค ท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิต 

สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 5ส และการควบคุมดว้ยสายตา  การมี

มาตรฐานการท างาน ผงัแห่งคุณค่า การบ ารุงรักษาท่ีทุกคนมี

ส่วนร่วม การลดเวลาในการเปล่ียนรุ่นการผลิต การป้องกนั

ความผิดพลาดในงาน การผลิตดว้ยขนาดลอตเล็ก การผลิตท่ี

เน้นการไหลของงาน ทฤษฎีขอ้จ ากัด การจัดสายการผลิต

แบบเซลล ์การผลิตแบบดึงและคมับงั  การปรับเรียบการผลิต 

ดชันีวดัผลการปฏิบติังาน และไคเซน 
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ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

ผูว้ิจยัไดมี้ขั้นตอนในการศึกษาและด าเนินงานวิจยัดงั
รูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 องคป์ระกอบของระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

1. ศึกษากระบวนการผลิต โดยการผลิตหมอ้แปลง
ไฟฟ้าก าลังเ ร่ิมต้นจากกระบวนการตัดเรียงเหล็ก และ
กระบวนการพนัขดลวด ซ่ึง 2 กระบวนการดงักล่าวสามารถ
ด าเนินงานได้พร้อมกัน จากนั้ นจะน าผลผลิตจากทั้ ง 2 
กระบวนการเขา้สู่กระบวนการประกอบไสใ้นหมอ้แปลง ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีน าขดลวดท่ีพนัเรียบร้อยแลว้สวมลงไป
ในแกนเหล็ก เม่ือประกอบเสร็จก็จะน าเขา้สู่กระบวนการอบ
ไสใ้นหมอ้แปลง หลงัจากครบระยะเวลาท่ีท าใหอุ้ณหภูมิและ
ค่าความช้ืนสมัพทัธ์เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ก็จะน ามาประกอบ
อุปกรณ์ต่างๆ เรียกวา่ขั้นตอนประกอบสุดทา้ย ก่อนท่ีน าเขา้
ทดสอบตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของลูกคา้ เม่ือทดสอบ
ผา่นก็จะน าการบรรจุภณัฑแ์ละส่งมอบใหก้บัลูกคา้เป็นล าดบั
ต่อไป ดงัรูปท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 2 กระบวนการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 
2. ศึกษาขอ้มูลการเขา้มาของวตัถุดิบในปี 2557 การ

เข้ามาของวตัถุดิบยอ้นหลังปี 2557 วตัถุดิบตั้ งตน้ท่ีจะเร่ิม
ผลิตปี 2557 มีการสัง่ซ้ือเขา้มาเตรียมไวต้ั้งแต่ปี 2556 จ านวน 
5 โปรเจค และทุกๆสัปดาห์จะมีวตัถุดิบถูกส่งเขา้มา 2 โปร
เจค 

3. ศึกษาระยะเวลาการผลิตในแต่ละกระบวนการจาก
ปี 2557 จากจ านวนการผลิตหมอ้แปลง 88 เคร่ือง ซ่ึงไดเ้ก็บ
ขอ้มูลเวลาท่ีใชใ้นแต่ละกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการ
เร่ิมตน้จนถึงกระบวนการสุดท้ายทั้ ง 88 เคร่ือง และขอ้มูล
ของจ านวนสถานีท่ีสามารถท างานพร้อมกันได้ในแต่ละ
กระบวนการผลิตดงัตารางท่ี 1 ท่ีแสดงค่าเฉล่ียของเวลาการ
ผลิต จ านวนสถานีการผลิต และค่าเฉล่ียเวลาการผลิตต่อ
สถานีของแต่ละกระบวนการผลิต 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียเวลาการผลิตในแต่ละกระบวนการ 

กระบวน 
การผลิต 

จ านวน
สถานี
การ
ผลิต 

เวลา
ท างาน
เฉล่ีย 
(วนั) 

ค่าเฉล่ีย
เวลาการ
ผลิตต่อ
สถานี 
(วนั) 

ผลิตแกนเหลก็ 2 4 2 
ผลิตขดลวด 2 6 3 
ประกอบไสใ้น 
หมอ้แปลง 

3 7 2.3 

อบไสใ้นหมอ้แปลง 1 4 4 
ประกอบขั้นสุดทา้ย 2 7 3.5 
ตรวจสอบหมอ้แปลง 1 3 3 
บรรจุภณัฑ ์ 2 6 3 

 
4. ศึกษากระบวนการท่ีเป็นขอ้จ ากดัและนโยบายของ

การจัดการข้อจ ากัดโดยเพ่ิมสถานีงาน แล้วท าการจ าลอง
สถานการณ์  

จากการศึกษาขอ้มูลจากตารางท่ี 1 ร่วมกบัการวิเคราะห์
ทางกายภาพของกระบวนการผลิตพบวา่ กระบวนการท่ีเป็น
ข้อจ ากัดของระบบคือ กระบวนการอบไส้ในหม้อแปลง 
เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียเวลาการผลิตต่อสถานีสูงท่ีสุด และมี
ข้อก าหนดในเร่ืองของมาตรฐานเวลาในการท างานท่ีไม่
สามารถลดระยะเวลาได้โดยการท างานล่วงเวลา และสืบ
เน่ืองจากนโยบายของบริษทัตอ้งการจะเพ่ิมสถานีงานของ
กระบวนการ น้ี  จึ งได้ท าการจ าลองสถานการณ์ตาม
แบบจ าลองในรูปท่ี 3  

รูปท่ี 3 แบบจ าลองสถานการณ์การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ก าลงัดว้ยโปรแกรมอารีน่า 

ส าหรับผลกระทบของกระบวนการผลิตหลังจากเพ่ิม
สถานีงาน พบว่า ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก หมอ้แปลง 88 เคร่ือง
เป็น 97 เคร่ือง ระยะเวลารอคอยลดลงจาก 2,602 ชัว่โมง เป็น 
2,188 ชัว่โมง และจ านวนคิวในกระบวการผลิตลดลงจาก 40 
เคร่ือง เป็น 35 เคร่ืองดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลกระทบระหวา่งก่อนและหลงัการ
เพ่ิมสถานีงานของกระบวนการอบไสใ้นหมอ้แปลง 

ตวัช้ีวดั 

จ านวนสถานีอบไส้ในหม้อ
แปลง 

1 สถานี 
(ก่อน) 

2 สถานี 
(หลงั) 

ผลผลิต (เคร่ือง) 88 97 
ระยะเวลารอคอย 
(ชัว่โมง) 

2,602 2,188 

จ านวนคิวใน
กระบวนการผลิต 
(เคร่ือง) 

40 35 

 
นอกจากน้ีการจ าลองสถานการณ์ยงัสามารถวิเคราะห์

ผลของการเปล่ียนแปลงในส่วนของอัตราการใช้งานใน
กระบวนการต่างๆ ดังตารางท่ี 3 ซ่ึงเห็นได้ว่า อตัราการใช้
งานของกระบวนการอบไสใ้นหมอ้แปลงซ่ึงเคยเป็นขอ้จ ากดั
ของกระบวนการผลิตดีข้ึน แต่ขอ้จ ากดัยา้ยไปท่ีกระบวนการ
ประกอบขั้ นสุดท้าย ซ่ึงหากท าการแก้ท่ีกระบวนการ
ประกอบขั้นสุดทา้ย ขอ้จ ากดัก็ยงัจะเปล่ียนจุดไปเร่ือยๆ ตาม
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แนวคิดของทฤษฎีขอ้จ ากัดท่ี Goldratt, E.M. (1990) [6] ได้
สรุปไว ้

ตาราง ท่ี  3 การเป ล่ียนแปลงของอัตราการใช้งานใน
กระบวนการต่างๆ  

กระบวน 
การผลติ 

จ านวนสถานีอบไส้
ในหม้อแปลง 

1 สถาน ี 2 สถาน ี
ผลิตแกนเหลก็ 85% 84% 
ผลิตขดลวด 99% 99% 
ประกอบไสใ้นหมอ้แปลง 75% 75% 
อบไสใ้นหมอ้แปลง 100% 62% 
ประกอบขั้นสุดทา้ย 90% 99% 
ตรวจสอบหมอ้แปลง 81% 88% 
บรรจุภณัฑ ์ 77% 84% 

 
5. วิเคราะห์เพ่ือหาระยะเวลาผลิตท่ีท าให้เกิดสมดุล

การผลิต โดยพิจารณาจากรอบการผลิตหรือ Cycle Time  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต 

ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับระยะเวลาการผลิตในแต่ละ
กระบวนการดังตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่ารอบการผลิตท่ีสั้ น
ท่ีสุดคือ 2 วนั ดังนั้นหากกระบวนการผลิตมีรอบการผลิต
เท่ากนัทั้งหมดคือ 2 จะไดร้ะยะเวลาการผลิตใหม่ดงัตารางท่ี 
5 และเม่ือน าระยะการผลิตมาพิสูจน์โดยการค านวณด้วยมือ
ตามตารางท่ี 6 ซ่ึงพบวา่ระบบการผลิตไม่เกิดการรอคอย ซ่ึง
จะส่งผลให้ ไม่มีระยะเวลารอคอย และไม่มีจ านวนงานคา้ง
ระหวา่งผลิตดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียเวลาการผลิตในแต่ละกระบวนการหลงั

เพ่ิมสถานีอบไสใ้นหมอ้แปลงจาก 1 สถานีเป็น 2 สถานี 

กระบวน 
การผลิต 

จ านวน
สถานี
การ
ผลิต 

เวลา
ท างาน
เฉล่ีย 
(วนั) 

ค่าเฉล่ีย
เวลาการ
ผลิตต่อ
สถานี 
(วนั) 

ผลิตแกนเหลก็ 2 4 2 
ผลิตขดลวด 2 6 3 
ประกอบไสใ้น 
หมอ้แปลง 

3 7 2.3 

อบไส้ในหม้อแปลง 2 4 2 
ประกอบขั้นสุดทา้ย 2 7 3.5 
ตรวจสอบหมอ้แปลง 1 3 3 
บรรจุภณัฑ ์ 2 6 3 

ตารางท่ี 5 เวลาของกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการ 
กระบวน 
การผลติ 

จ านวน
สถานี
การผลติ 

เวลา
ท างาน
เฉลีย่ 
(วนั) 
ก่อน 

เวลา
ท างา
น

เฉลีย่ 
(วนั) 
หลงั  

ผลิตแกนเหลก็ 2 4 4 
ผลิตขดลวด 2 6 4 
ประกอบไสใ้น 
หมอ้แปลง 

3 7 6 

อบไสใ้นหมอ้แปลง 2 4 4 
ประกอบขั้นสุดทา้ย 2 7 4 
ตรวจสอบหมอ้แปลง 1 3 2 

บรรจุภณัฑ ์ 2 6 4 
 
 
 
 
 



The 39th National Graduate Research Conference 
Assumption University of Thailand 

[ 36 ] 

ตารางท่ี 6 วธีิการพิสูจน์สมดุลการผลิตโดยการค านวณมือ 

 
6. สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ เพื่ อวิ เคราะห์

แนวโน้มของอตัราการใช้งานกระบวนต่างๆ ระยะเวลารอ
คอย จ านวนคิวในกระบวนการผลิต และผลผลิต 

6.1 การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์โดยใช้
โปรแกรมอารีน่า สามารถน าแบบจ าลองท่ีเป็นสถานการณ์
ตั้งตน้ตามรูปท่ี 3 มาเป็นตวัหลกัในการปรับปัจจยับางส่วนท่ี
ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง ส าหรับงานวิจยัน้ีจะทดลอง
ปรับเวลาของกระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการให้
เท่ากบั ระยะเวลาในการผลิตตามตารางท่ี 5 จากนั้นท าการรัน
ผลในโปรแกรมจ าลองสถานการณ์  

6.2 จากการจ าลองสถานการณ์พบว่า ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนจาก 97 เคร่ือง เป็น 139 เคร่ือง ส าหรับอตัราการใช้
งานของทุกกระบวนการมีสมดุลกนัดงัตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7 อตัราการใชง้านกระบวนการผลิตก่อน และหลงั
ปรับสมดุลการผลิต 

กระบวนการผลติ 
อตัราการใช้งาน 

ก่อน หลงั 
ผลิตแกนเหลก็ 84% 84% 
ผลิตขดลวด 99% 84% 
ประกอบไสใ้นหมอ้แปลง 75% 81% 
อบไสใ้นหมอ้แปลง 62% 77% 
ประกอบขั้นสุดทา้ย 99% 77% 
ตรวจสอบหมอ้แปลง 88% 80% 
บรรจุภณัฑ ์ 84% 76% 
ผลผลิต 97 139 

ส าห รับ ระยะ เ วล าร อคอย  และ จ านวน คิ ว ใน
กระบวนการผลิต จากผลการจ าลองสถานการณ์พบว่า 
ตวัช้ีวดัดงักล่าวลดลง ดงัตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลกระทบระหวา่งก่อนและหลงัปรับ
สมดุลการผลิตของกระบวนการอบไสใ้นหมอ้แปลง 

ตวัช้ีวดั 
ปรับสมดุลการ

ผลติ 

ก่อน หลงั 
ระยะเวลารอคอย (ชัว่โมง) 2,188 260 
จ านวนคิวในกระบวนการ (เคร่ือง) 35 5 

7. น าระยะเวลาการท างานในแต่ละกระบวนการ
หารือร่วมกบัฝ่ายผลิตเพ่ือหาแนวทางลดระยะเวลาการผลิต
ให้ ได้ต าม เ ป้ าหมาย เ พ่ื อ ให้ ก ร ะบ วนก ารผ ลิต เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

จากระยะเวลาการผลิตในแต่ละกระบวนการท่ี
เปล่ียนแปลงพบว่ามีกระบวนการท่ีตอ้งลดระยะเวลาการ
ท างานทั้ งหมด 5 สถานี เร่ิมจาก กระบวนการประกอบขั้น
สุดท้ายจะตอ้งลดเวลา 3 วนั กระบวนการผลิตขดลวดและ
บรรจุภณัฑ์ตอ้งลดเวลา 2 วนั สุดทา้ยกระบวนการประกอบ
ไส้ในหม้อแปลงและกระบวนการตรวจสอบหม้อแปลง
จะตอ้งลดลง 1 วนั ตามตารางท่ี 9  

ตารางท่ี 9 เวลาของกระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง 
กระบวน 
การผลติ 

เวลาท างาน: วนั เปลีย่น 
แปลง ก่อน หลงั 

ผลิตแกนเหลก็ 4 4 0 
ผลิตขดลวด 6 4 -2 
ประกอบไสใ้น 
หมอ้แปลง 

7 6 -1 

อบไสใ้นหมอ้แปลง 4 4 0 
ประกอบขั้นสุดทา้ย 7 4 -3 
ตรวจสอบหมอ้แปลง 3 2 -1 
บรรจุภณัฑ ์ 6 4 2 

 

PROCESS TR#1 TR#2 TR#3 TR#4

CORE 1-4 1-4 5-8 5-8

WINDING 1-4 1-4 5-8 5-8

ACTIVE PART 5-10 5-10 9-14 11-16

VAPOUR PHASE 11-14 11-14 15-18 17-20

FINAL 15-18 15-18 19-22 21-24

TEST 19-20 21-22 23-24 25-26

DISSASSEMBLY 21-24 23-26 25-28 27-30
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จากผลการวิจยัพบว่า กระบวนการท่ีจะตอ้งเขา้ไปคุย
กบัฝ่ายผลิตมีทั้งหมด 5 กระบวนการ คือกระบวนการผลิต
ขดลวด กระบวนการประกอบไสใ้นหมอ้แปลง กระบวนการ
ประกอบขั้นสุดทา้ย กระบวนการตรวจสอบหมอ้แปลง และ
กระบวนการบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงหากพิจารณาจากเดิม การลด
ระยะเวลาการผลิตนั้นสามารถท าไดโ้ดยการเปิดการท างาน
ล่วงเวลา แต่เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาการผลิตภายใต้การ
ควบคุมตน้ทุนไม่ให้เพ่ิมข้ึน เราจึงควรมีการน ากลยทุธ์อ่ืนๆ 
เขา้มาใชแ้ทนท่ีจะเพ่ิมการท างานนอกเวลาเพียงอยา่งเดียว 
ส าห รับการน าแนวคิดลีนมาเ ป็นส่วนร่วมในการลด
ระยะเวลาการผลิต ผูว้จิยัและฝ่ายผลิตไดพิ้จารณาเบ้ืองตน้ใน
การน า โครงการไคเซน เขา้มาใชเ้ป็นตวัผลกัดนัใหพ้นกังาน
เกิดแนวความคิดใหม่ข้ึนตลอดเวลาในการพฒันางานของ
ตวัเอง เพื่อน ามาซ่ึงการลดเวลาในกระบวนการผลิตให้ได้
ตามเป้าหมายจากผลจ าลองสถานการณ์ โดยมีขั้นตอนของ
โครงการไคเซนดงัน้ี 

1. เสนอแนวทางต่อผู ้บริหาร เ พ่ือให้มี เป้าหมาย
ร่วมกนั และเกิดการผลกัดนัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ตั้งกลุ่มคณะกรรมการไคเซน 
3. อบรมพนกังานใหค้วามรู้เก่ียวกบัไคเซน 
4. ก าหนดเวลาในการคิดโครงการไคเซนทุกเชา้ของ

วนัศุกร์ 
5. ก าหนดวธีิการส่งโครงงานไคเซน 
6. กรรมการของโครงการไคเซนพิจารณาโครงการ

เพ่ือใหด้ าเนินการต่อ หรือใหข้อ้เสนอแนะหากมีการแกไ้ข 
7. จัดการแข่งขันไคเซนทุก 3 เ ดือนเพื่อเป็นการ

กระตุน้ให้พนักงานเกิดแนวความคิดใหม่ๆ เพ่ือน ามาส่งผล
งานเขา้ประกวดและชิงรางวลั 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
จากการศึกษากระบวนการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัท่ี

มีกระบวนการอบไส้ในหม้อแปลงเป็นข้อจ ากัดของ
กระบวนการผลิต แล้วมีการเ พ่ิมขีดความสามารถให้
กระบวนการผลิตโดยเพ่ิมสถานีงานของกระบวนการอบไส้
ในหมอ้แปลงจาก 1 สถานีเป็น 2 สถานี และเม่ือท าการจ าลอง
สถานการณ์พบว่า กระบวนการอบไส้ในหมอ้แปลงไม่เป็น
ขอ้จ ากดัของระบบการผลิตอีกต่อไป อีกทั้งยงัมีอตัราการใช้

งานของกระบวนการ ระยะเวลาการรอคอย และจ านวนคิว
ในกระบวนการผลิตลดลง แต่ถึงอยา่งไรก็ตามเม่ือแกปั้ญหา
ขอ้จ ากดัท่ีกระบวนการอบไส้ในหมอ้แปลงแลว้ ขอ้จ ากดัก็
ยา้ยไปท่ีกระบวนการประกอบสุดทา้ย จากทฤษฎีขอ้จ ากดัท า
ให้ผู ้วิจัยเห็นตรงกับทฤษฎีดังกล่าวว่าเ ม่ือท าการแก้ไข
ขอ้จ ากดั ขอ้จ ากดัก็จะเปล่ียนไปเร่ือยๆ ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยั
ให้ความสนใจเพื่อหาระยะเวลาในการผลิตของแต่ละ
กระบวนการท่ีท าให้เกิดสมดุลการผลิต พบวา่ ระยะเวลาใน
การผลิตในแต่ละกระบวนการควรเป็นดงัน้ี กระบวนการพนั
ขดลวดจาก 6 วนั เป็น 4 วนั กระบวนการประกอบไสใ้นหมอ้
แปลงจาก 7 วนั เป็น 6 วนั กระบวนการประกอบขั้นสุดทา้ย
จาก 7 วนัเป็น 4 วนั กระบวนการทดสอบจาก 3 วนัเป็น 2 วนั 
และกระบวนการบรรจุภัณฑ์จาก 6 วนัเป็น 4 วนั ส าหรับ
กระบวนการพนัขดลวดและอบไส้ในหมอ้แปลงมีเวลาเท่า
เดิมคือ 4 วนั ซ่ึงจะท าให้ผลผลิตของหมอ้แปลงเพ่ิมมากข้ึน
จาก 97 เคร่ืองเป็น 139 เคร่ือง หรือ เพ่ิมมากข้ึนถึง 70% โดย
หากคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน หากปรับสมดุลการผลิตไดต้าม
ผลของการจ าลองสถานการณ์จะท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึนถึง 
1,050 ลา้นบาท ถึงอย่างไรก็ตาม แมว้่าการลดระยะเวลาใน
การผลิตสามารถท าไดโ้ดยการเปิดชัว่โมงการท างานล่วงเวลา 
แต่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตและ
เป็นการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิต ผู ้วิจัยจึงได้
ประยุกต์ใชแ้นวคิดแบบลีน โดยน าโครงการไคเซนมาเป็น
โครงการน าร่องในการลดระยะเวลาของกระบวนการผลิตให้
ได้ตามเป้าหมายของสมดุลการผลิตท่ีได้ท าการวิจัยไว้ 
สุดทา้ยจะเห็นไดว้า่การจ าลองสถานการณ์ ท าให้เราสามารถ
ทราบแนวโน้มของผลลัพธ์ ท่ี เราสนใจ และน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเ กิด
ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานคลงัยา โดยวธิี Class Based Storage 
ของ โรงพยาบาลเชียงค า 

(Efficiency Improvement of Pharmaceutical Warehouse by Class Based Storage 

Method in Chiang Kham Hospital) 

สัญญา  ค าบุญเรือง 1* ,  วบูิลย ์วฒันนามกุล 2  
1ภ.บ., กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110 

2ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: kamsanya104@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานคลงัยา  โดยวิธี Class Based Storage ของโรงพยาบาลเชียงค า เป็น
การศึกษาเชิงวิจยัและพฒันา ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานคลงัยา ของโรงพยาบาล
เชียงค า โดยอาศยัแนวทางในการปรับปรุง 3 แนวทาง คือ 1) การปรับปรุงผงัการวางชั้นจดัเก็บยา ให้มีช่องทางเดินโดยไม่มีทางตนั  
2) จดัระบบการก าหนดต าแหน่งการจดัวางยา โดยพิจารณาจากความเคล่ือนไหวของปริมาตร (Cube per order index: COI) และ
ความนิยม (Popularity) มาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มยา ตามวธีิ Class Based Storage และ  3) จดัท าวธีิการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้ง
กบัระบบการก าหนดต าแหน่งและผงัการจดัเก็บยาใหม่   ด าเนินการในช่วง 25 มกราคม ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2559 

 ผลท่ีไดห้ลงัการปรับปรุงตามแนวทางท่ีก าหนด คือ การจดัเก็บยาในคลงัมีความเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ิม
ความสะดวก ช่วยให้เวลาเฉล่ียในการน ายาเขา้เก็บในคลงัยา การจดัยาออกจากคลงัยา และการตรวจนบัยอดยาคงคลงัลดลง ร้อยละ 
18.18, 22.13 และ 17.91 ตามล าดบั และมีความถูกตอ้งของการน ายาเขา้เก็บในคลงัยา การจดัยาออกจากคลงัยา และการตรวจนบัยา
คงคลงัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.67, 1.46 และ 1.67 ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงการด าเนินงานคลงัยา โดยวิธี Class Based 
Storage สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานคลงัยาของโรงพยาบาลเชียงค าได ้
ค ำส ำคญั  การปรับปรุงประสิทธิภาพ, โรงพยาบาล, การด าเนินงานคลงัยา, Class Based Storage, Cube per order index, Popularity  

 
บทน า 

ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลได้
ก าหนดให้การจดัเก็บยาอยู่ในมาตรฐานดา้นการกระจายยา
และการควบคุม (Medication distribution and control) ซ่ึง
ระบุไวว้่า การเก็บรักษายาตอ้งอยู่ภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ ท่ีต้องค านึงถึงเร่ือง อุณหภูมิ แสงสว่าง 
ความช้ืน การถ่ายเทอากาศ ความปลอดภยั และความเป็น
สัดส่วน อีกทั้งยงัตอ้งมีการตรวจสอบยาคงคลงัเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 3 คร้ังดว้ย และยงัถูกก าหนดอยูใ่นมาตรฐาน
ดา้นอุปกรณ์ สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงระบุวา่ 
การเก็บรักษายาต้องมีสถานท่ีและระบบการจัดเก็บยาท่ี
เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภยั อยู่ภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ [1] โดยระบบในการจัดเก็บยาท่ีเป็น

มาตรฐานนั้นไม่ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัถึงรายละเอียดท่ี
ชัดเจน แต่จากวตัถุประสงค์แล้วจะมุ่งเน้นถึงระบบความ
ปลอดภัยและคุณภาพของยาในคลังมากกว่า ยงัไม่มีการ
กล่าวถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของงานจดัเก็บยา
แต่อยา่งใด  

จากสภาพการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงานคลังยา
โรงพยาบาลเชียงค าในปัจจุบนั ท่ีใชร้ะบบการจดัเรียงยาตาม
กลุ่มการรักษา (Pharmacotherapy Group) ภายใต้สภาวะท่ี
เหมาะสมตามหลกัวิชาการแลว้ แต่กลบัพบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังานยงัใชเ้วลาในการจดัเก็บ เบิกจ่ายยาออกจากคลงั ท่ี
นานในกิจกรรมดังกล่าว จากการค้นหาสาเหตุ  พบว่า
อุปสรรคท่ีส าคญัของการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี คือ ระบบ
การจดัเรียงยาภายในคลงัยาปัจจุบนันั้น ท าให้ผูม้าปฏิบติังาน
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ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาและจดจ าช่ือยาและกลุ่มฤทธ์ิการ
รักษาของยาแต่ละตวัใหไ้ดก่้อน จึงจะสามารถคน้หาต าแหน่ง
การจดัวางยาเหล่านั้นในแต่ละชั้นจดัวางยาภายในคลงัยาได ้
ถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการท างานของเจา้หนา้ท่ีในระดบั
ปฏิบติัการและมีผลกระทบต่อการท างานท าให้ไดผ้ลงานท่ี
ล่าชา้ เม่ือเทียบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเคยปฏิบติังานมานานแลว้ ซ่ึง
จะมีความช านาญมากกวา่ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีความสนใจท่ี
จะปรับปรุงวิธีการจดัเก็บและระบุต าแหน่งการจดัเก็บใหม่ 
เพ่ือท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถคน้หายาในคลงัยาไดง่้าย
ข้ึน แมบุ้คคลดงักล่าวจะไม่เคยศึกษาหรือมีประสบการณ์ใน
การท างานด้านยามาก่อน และท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะสามารถลดระยะเวลาในการคน้หาตวัยา 
หยิบจัดในการเบิกจ่าย รวมทั้ งเก็บยาเขา้คลงัยาได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรวจสอบจ านวนคงคลงัรายไตรมาสหรือรายปี
ไดง่้ายข้ึน 

คลงัยาตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นคลงัยาของ
โรงพยาบาลเ ชียงค า  จังหวัดพะเยา  เ ป็นคลังยาของ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 232 เตียง ซ่ึงใช้จัดเก็บยาทั้งหมด 
550 รายการ มูลค่าคงคลงัประมาณ 10 ลา้นบาทดงันั้นเพ่ือให้
ง านคลัง ย า ได้ มี ร ะบบการจัด ก า รคลัง ย า ท่ี ดี และ มี
ประสิทธิภาพ จึงไดท้ าการระดมสมอง ขอความคิดเห็นจาก
ผูป้ฏิบติังานคลงัยาปัจจุบนัถึงปัญหาจากการปฏิบติังานคลงั
ยาปัจจุบนัสาเหตุส าคญัของปัญหาคือ  

1.1 ไม่มีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกับ ปริมาตรการเคล่ือนไหวของยาในคลงั และ
ความถ่ีของการเบิกยาออกจากคลงั ซ่ึงจะสามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการจดัยาออกจากคลงัยาและสามารถช่วยลด
ภาระในการขนยา้ยสินค้า เข้า-ออกจากคลังยา  เน่ืองจาก
สามารถช่วยลดระยะทางการเดินจดัยา การคน้หายาหรือขน
ยา้ยจะไดไ้ม่ตอ้งเดินสวนทาง วนไปวนมาได ้  

1.2 การจัดประเภทกลุ่มการจัดวางยาในปัจจุบัน ไม่
สอดคลอ้งกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งมีการรับ
เจา้หนา้ท่ีใหม่เขา้มาท างาน จากการทดแทนเจา้หนา้ท่ีเดิม มี
อายรุาชการเพ่ิมข้ึน ( ใกลเ้กษียณอายรุาชการ ) มีการยา้ยออก 
หรือลาออกไป การหมุนเวียนของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ก็
ส่งผลให้ระยะเวลาของการคน้หายาในการจดัเก็บยาเขา้หรือ

จัดยาออกจากท่ีจัดเก็บต้องนานข้ึน เน่ืองด้วยต้องจดจ า
ต าแหน่งการจัดวางยาในปัจจุบันนั้นให้ได้ก่อนนั่นเอง ซ่ึง
การปฏิบัติงานคลังยา เ ป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานและ
ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีต้องใช้เวลาฝึกฝนและ
ปฏิบัติงานจริง จึงจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่
เน่ืองดว้ยสถานการณ์ดงักล่าว จึงควรจะมีระบบการจดัเก็บยา
ท่ีใชก้ารจ าต าแหน่งนอ้ยลง โดยเอ้ือใหผู้ป้ฏิบติังานท างานได้
สะดวกท่ีสุด ด้วยการอ่านรหัสช้ีต าแหน่งจัดวางก็สามารถ
เขา้ถึงยาท่ีตอ้งการได้ภายในระยะเวลาไม่นาน โดยตอ้งไม่
กระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของผลการปฏิบติังาน
ใหล้ดนอ้ยลงจากท่ีปฏิบติัอยูเ่ดิม 

จากสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีพบขา้งตน้นั้น ไดแ้สดงให้
เห็นว่าการแบ่งกลุ่มการจดัวางยาในคลงัแบบเรียงตามกลุ่ม
การรักษา (Pharmacotherapy Group) ในปัจจุบนันั้น ประกอบ
กบัการไม่มีการระบุต าแหน่งการจดัเก็บยาในคลงัยาจดัเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และผงั
การวางชั้นจดัเก็บยา ยงัมีช่องทางเดินท่ีเป็นทางตนัอยู ่ดงันั้น
งานวิจัยน้ี จึงตอ้งการศึกษาถึงการปรับปรุงคลงัยาตวัอย่าง 
ด้วยแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุงการจัดการคลงัยา 
โดยวธีิการออกแบบการปรับปรุงคลงัยาดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงผงัการวางชั้นจดัเก็บยา โดยพิจารณาให้
มีช่องทางเดินท่ีไม่มีทางตนั 

2. การออกแบบระบบการก าหนดต าแหน่งการจัด
วางยา โดยพิจารณาจากการเคล่ือนไหวของปริมาตร (Cube 
per order index: COI) และความนิยม (Popularity) เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่มยาเพ่ือการจดัเก็บในคลงั ตามวธีิ Class Based 
Storage พร้อมกบัสร้างรหสัอา้งอิงต าแหน่งจดัเก็บยา 

3. จัดท าวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้งกับระบบการ
ก าหนดต าแหน่งและแผนผงัการจัดยาใหม่ท่ีสร้างข้ึนแทน
แบบเดิม 

Class Based Storage เป็นกลยุทธ์ในการออกแบบผงั
การจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงใชแ้นวคิดในการควบคุมคลงัสินคา้ โดย
การแบ่งกลุ่มสินคา้ภายในคลงัเป็นกลุ่ม (Class) ตาม ความ
นิยม (Popularity) หรือความถ่ีของการเบิกจ่ายสินคา้ออกจาก
คลงั โดยการน ากฎของพาเรโต ท่ีกล่าววา่ จะมี รายการสินคา้
เพียง 15 % เท่านั้ นท่ีจะเป็นสินค้าท่ีหมุนเวียนเร็ว (fastest 
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moving product) ท่ีจะท าให้เกิดการหมุนเวียนของสินคา้ใน
คลงัไดถึ้ง 85 % ของการหมุนเวียนของสินคา้ในคลงัทั้งหมด 
ส่วนรายการสินค้าท่ีเหลืออีก 85 % นั้ นจัดเป็น  สินค้าท่ี
หมุนเวียนชา้ (low moving product) ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้
อีก 2-3 กลุ่ม โดยการใชก้ารวเิคราะห์ แบบ ABC Analysis ซ่ึง
สินคา้แต่ละกลุ่มสินคา้ท่ีแบ่งไดจ้ะถูกก าหนดต าแหน่งในการ
จัดเก็บในคลังสินค้าตามความใกล้ไกลจากประตูเขา้ออก
สินคา้ โดยจะก าหนดให้สินคา้กลุ่มท่ีจดัเป็น fastest moving 
product ไดถู้กจดัเก็บไวใ้กลป้ระตูทางเขา้ออกมากท่ีสุด[2] 

Cube per Order Index (COI) เ ป็ น แนว คิ ด ในการ
แบ่งกลุ่มสินคา้ภายในคลงัตามอตัราของการเคล่ือนไหวของ
ปริมาตรสินคา้ โดยได้มาจากอตัราส่วนของความตอ้งการ
พ้ืนท่ีในการเคล่ือนยา้ยสินคา้กบัความถ่ีในการขนยา้ยสินคา้
นั้นในช่วงเวลาหน่ึง (Period) โดยน าค่า COI ท่ีค  านวณไดม้า
เรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก และสินคา้รายการใดมีค่า COI ท่ี
น้อย จะถือว่าเป็นสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็ว จะถูกจดัวาง
ไวใ้ห้ใกลป้ระตูเขา้-ออกมากท่ีสุด และจะถูกจดัวางเรียงห่าง
ประตูเขา้-ออกไปตามล าดบัของค่า COI ท่ีเพ่ิมข้ึน [3] ,[5] 

Popularity หมายถึง ค่าความนิยม หรือ การจ านวน
ความถ่ีของการตอ้งการสินคา้นั้น (The number of requests 
for an item) [4] ซ่ึงในการวิจัยน้ีจะหมายถึง ความถ่ีในการ
เบิกจ่ายยาของยาแต่ละรายการในรอบ 1 ปี 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพฒันา 
โดยการปรับปรุงวิธีการจดัเก็บยาท่ีเรียงตาม กลุ่มการรักษา 
(Pharmacotherapy group) แ ล ะ เ รี ย ง ต า ม ตั ว อั ก ษ ร
ภาษาองักฤษ มาเป็นการจดัเรียงตามเกณฑ์ของ Class based 
storage method ซ่ึงจะน าค่า Cube per Order Index (COI) และ 
ค่าความนิยม (Popularity) ของยาแต่ละรายการมาเป็นเกณฑ์
ในการจัดกลุ่มตามการวิเคราะห์แบบ ABC classification 
method หรือกฎของพาเรโต แลว้ท าการปรับปรุงการจดัการ
พ้ืนท่ีจดัวางยาภายในคลงั โดยการออกแบบการก าหนดพ้ืนท่ี
การจดัเก็บยาภายในคลงัตามการจดักลุ่มยาแบบ Class based 
storage ทั้งน้ีจะท าการวดัประเมินประสิทธิภาพในการจดัการ
คลังยา เป รียบเ ทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงว่า

เปล่ียนแปลงไปอย่างไร ซ่ึงการเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา
เปรียบเทียบจะแบ่งการเก็บขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

การวดัผลการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ จะใชเ้กณฑ์วดั
ความรวดเร็วของการปฏิบติังานคลงัยา โดยจะวดัผลจาก 

 1)  ระยะเวลาเฉล่ียการน ายาเขา้เก็บในคลงัยา  
 2) ระยะเวลาเฉล่ียการจดัยาออกจากคลงัยา   
 3) ระยะเวลาเฉล่ียการตรวจนบัยาคงคลงั  
และ จะใช้เกณฑ์วดัความถูกต้องของการปฏิบัติงาน

คลงัยา โดยจะวดัผลจาก 
 1) ร้อยละความถูกตอ้งของการน าเก็บเขา้คลงัยา  
 2) ร้อยละความถูกตอ้งของการจดัออกจากคลงัยา  
 3) ร้อยละความถูกตอ้งของการตรวจนบัยอดยาคงคลงั  
โดยจะน าผลท่ีไดจ้ากการวดัผลการปฏิบติังานคลงัมา

เปรียบเทียบกนัระหว่างการจดัเก็บแบบรูปเดิม(ก่อนท าการ
ปรับปรุง) กบัรูปแบบใหม่ (หลงัท าการปรับปรุง) 

ส าหรับการปรับปรุงการจัดการคลงัยา ตามแนวทาง
แกปั้ญหาท่ีพบดงัน้ี 

1.1 ปรับปรุงผงัการวางชั้นจดัเก็บยา โดยพิจารณาให้มี
ช่องทางเดินท่ีไม่มีทางตนั 

โดยแผนผงัการวางชั้นเก็บยาปัจจุบนัมีการวางชิดกับ
ผนงัหอ้งเก็บยาท าใหเ้กิดทางตนั ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผงัการวางชั้นวางยาในปัจจุบนั  
การวิจัยน้ีจะท าการปรับปรุงผงัการวางชั้นจัดเก็บยา 

ภายในห้องจดัเก็บยา ทั้ง 2 ห้อง โดยการยา้ยชั้นจดัเก็บยาบาง
ชั้นวาง ใหอ้อกห่างผนงั เพ่ือออกแบบผงัหอ้งจดัเก็บยาใหเ้กิด
ทางเดินท่ีไม่เป็นทางตนั ภายในหอ้งจดัเก็บยาทั้ง 2 หอ้ง ดงัท่ี
แสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนผงัการวางชั้นวางยาท่ีปรับปรุงใหมี้ช่องทางเดิน
ท่ีไม่มีทางตนั 

 
1.2 ออกแบบการจัดวางยา โดยจะท าการแบ่งกลุ่ม

รายการยาโดยพิจารณาจากตามเกณฑ์ของ Class based 
storage method ซ่ึงจะน าค่าความเคล่ือนไหวของปริมาตร 
ห รื อ  Cube per Order Index (COI) และ  ค่ า ค ว าม นิ ยม 
(Popularity) ของยาแต่ละรายการมาจดักลุ่มตามการวเิคราะห์
แบบ  ABC Classification Method หรือกฎของพา เ รโต 
จากนั้นวางระบบการก าหนดต าแหน่งและพ้ืนท่ีการจดัเก็บยา 
พร้อมกบัสร้างรหสัอา้งอิงต าแหน่งจดัเก็บยานั้น ดงัน้ี 

1.2.1 การแบ่งกลุ่มตามค่า Cube per Order Index (COI) 
โดยน าค่า COI ได้ของยาแต่ละประเภท มาจัดเป็น 3 กลุ่ม 
ตามกฎของพาเรโต แสดงผลตามตาราง 1 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่มรายการยาตามค่าCube per Order 
Index (COI) 

กลุ่มยา
ตาม 
COI 

% 
รายการ
ยา 

จ านวน
รายการเม็ด 
ยาเม็ด 

จ านวน
รายการฉีด 
ยาฉีด 

ระดบัการ
เคล่ือนไหว 

F 20% 44 17 Fast moving 

turnover M 30% 65 26 Medium 
moving 

turnover 
L 50% 110 44 Low moving  

turnover รวม 100% 219 87  

 
จากตารางท่ี  1 ได้มาจากการน าค่า COI ของยาทุก

รายการท่ีค านวณได้มาเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก แลว้
ก าหนดใหจ้ านวนรายการยา 20 % แรกของรายการยาทั้งหมด

ของยาแต่ละประเภท จากการเรียงล าดบัแรกลงมาเป็นกลุ่มยา
ท่ีมีระดับการเคล่ือนไหวในกลุ่ม F ( Fast moving turnover) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มยาท่ีมีระดบัการเคล่ือนไหวเร็ว แยกเป็นรายการ
ยาเม็ด 44 รายการ และรายการยาฉีด 17 รายการ จากนั้นก็
ก าหนดจ านวนรายการยา 30 % ถดัลงมาจัดเป็นกลุ่มยาท่ีมี
ระดบัการเคล่ือนไหวในกลุ่ม M (Medium  moving turnover) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มยาท่ีมีระดบัการเคล่ือนไหวปานกลาง แยกเป็น
รายการยาเม็ด 65 รายการ และรายการยาฉีด 26 รายการ และ
ให้จ านวนรายการยา 50 % ท่ีเหลือเป็นกลุ่มยาท่ีมีระดบัการ
เคล่ือนไหวในกลุ่ม L (Low moving turnover) ซ่ึงเป็นกลุ่มยา
ท่ีมีระดับการเคล่ือนไหวต ่ า แยกเป็นรายการยาเม็ด 110 
รายการ และรายการยาฉีด 44 รายการ ตามล าดบั 

1.2.2 การแบ่งกลุ่มตามค่า ค่าความนิยม (Popularity) 
  

ตารางท่ี 2 แสดงการแบ่งกลุ่มรายการยาตามค่าความนิยม 
(Popularity) 
กลุ่มยา
ตาม 

ค่านิยม 

% สะสม
ความนิยม 

จ านวน
รายการ
ยาเม็ด 

จ านวน
รายการ 

ยาฉีด 

ระดบัความ
นิยม 

a 50% 35 19 High 
popularity b > 50% - 80% 62 23 Medium 
popularity c > 80% 122 45 Low 

popularity รวม 219 87  

 
จากตารางท่ี 2 ไดม้าจากการค านวณหา % ความถ่ีของ

การเบิกของยาทุกรายการในรอบ 1 ปี แลว้น ามาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย จากนั้ นก็หาร้อยละสะสมความนิยม 
(ความถ่ีของการเบิก) ของยาทุกรายการ ตามท่ีเรียงล าดบัไว้
แลว้ น าค่าร้อยละสะสมความนิยมท่ีไดม้าใชก้ าหนดกลุ่มยา
ตามค่าความนิยม โดยให้จ านวนรายการยาท่ีมีค่าค่าร้อยละ
สะสมความนิยม 50 % แรกของรายการยาทั้งหมดของยาแต่
ละประเภท จัดเป็นกลุ่มยาท่ีมีค่าความนิยมในกลุ่ม a (High 
popularity) ซ่ึงเป็นกลุ่มยาท่ีมีความถ่ีของการเบิกสูง แยกเป็น
รายการยาเม็ด 35 รายการ และรายการยาฉีด 19 รายการ 
จากนั้ นก็ก าหนดจ านวนรายการยาท่ีมีค่าค่าร้อยละสะสม
ความนิยม ท่ีมากกว่า 50 % ถัดมาถึง 80 % ของรายการยา
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ทั้งหมดของยาแต่ละประเภท จดัเป็นกลุ่มยาท่ีมีค่าความนิยม
ในกลุ่ม b (Medium popularity) ซ่ึงเป็นกลุ่มยาท่ีมีความถ่ีของ
การเบิกปานกลาง แยกเป็นรายการยาเม็ด 62 รายการ และ
รายการยาฉีด 23 รายการ และก าหนดใหจ้ านวนรายการยาท่ีมี
ค่าค่าร้อยละสะสมความนิยม ท่ีมากกว่า 80 % ท่ีเหลือของ
รายการยาทั้งหมดของยาแต่ละประเภท จดัเป็นกลุ่มยาท่ีมีค่า
ความนิยมในกลุ่ม  c ( Low popularity) ซ่ึงเป็นกลุ่มยาท่ีมี
ความถ่ีของการเบิกปานน้อย แยกเป็นรายการยาเม็ด 122 
รายการ และรายการยาฉีด 45 รายการตามล าดบั  

1.2.3 การแบ่งก ลุ่มตามการวิ เคราะห์แบบ  ABC 
Classification method โดยน าการแบ่งกลุ่มทั้งสองเกณฑ์มา
สร้างบนตารางเมตริกซ์  
ตารางท่ี3 แสดงการแบ่งกลุ่มรายการยาฉีดตามการวเิคราะห์
แบบ ABC Classification 
จ านวนรายการยา

ฉีด 
Popularity 

รวม 
a b c 

ระดบัการ

เคล่ือนไหว 

F 6 4 7 17 

M 4 4 18 26 

L 9 15 20 44 

รวม 19 23 45 87 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการแบ่งกลุ่มรายการยาเมด็ตามการวเิคราะห์
แบบ ABC Classification 

จ านวนรายการยาเมด็ Popularity รวม 
a b c 

ระดบัการ

เคล่ือนไหว 

F 5 9 30 44 

M 6 15 44 65 

L 24 38 48 110 

รวม 35 62 122 219 

 
 

จากตารางเมตริกซ์ จะสามารถสร้างกลุ่มรายการยา ตาม 
Class based Storage Method ท่ี มีการน าค่าการเคล่ือนไหว 
และ ค่าความนิยม มาเป็นเกณฑ์พิจารณา สามารถแบ่งกลุ่ม
ใหม่ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

Class A =  Fa + Fb + Ma 

Class B =  Fc + Mb + La 
Class C =  Mc + Lb + Lc 

ผลการจดักลุ่ม ABC Classification สามารถแบ่งกลุ่มยา
ทั้ง 2 ประเภท ไดเ้ป็นดงัน้ี  
ตารางท่ี  5 แสดงสรุปการแบ่งกลุ่มรายการยาตามการ
วเิคราะห์แบบ ABC Classification 

Class จ านวนรายการ

ยาเมด็ 

Percent จ านวนรายการ

ยาฉีด 

Percent  

A 20 9% 14 16% 
B 69 32% 20 23% 
C 130 59% 53 61% 
รวม 219 100% 87 100% 

 
1.3 จดัท าวิธีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการ

ก าหนดต าแหน่งและแผนผงัการจัดยาใหม่ท่ีสร้างข้ึนแทน
แบบเดิม 

1.3.1 การวางนโยบายการควบคุมการจดัเก็บยาแต่ละ
กลุ่มตามการจดักลุ่มตามตาม Class based Storage Method มี
ดงัน้ี 

Class A จัดเป็นกลุ่มยาท่ีมีระดับการเคล่ือนไหวท่ีเร็ว 
และ ระดบัความนิยมท่ีสูงดว้ย จึงใหน้ าไปจดัเก็บในชั้นวางท่ี
อยูใ่กลป้ระตูเขา้-ออกมากท่ีสุด 

Class B จัดเป็นกลุ่มยาท่ีมีระดับการเคล่ือนไหวท่ีเร็ว
ปานกลาง และ ระดบัความนิยมปานกลาง จึงใหน้ าไปจดัเก็บ
ในชั้นวางท่ีอยูใ่กลป้ระตูเขา้-ออก ถดัจาก Class A เขา้ไป 

Class C จัดเป็นกลุ่มยาท่ีมีระดับการเคล่ือนไหวท่ีต ่า 
และ ระดบัความนิยมท่ีต ่าดว้ย จึงให้น าไปจดัเก็บในชั้นวางท่ี
อยูไ่กลประตูเขา้-ออกท่ีสุด 

1.3 .2 การออกแบบแผนผังการจัดเก็บยา จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1.3.2.1 การออกแบบขนาดพ้ืนท่ีจดัเก็บ ดงัท่ีแสดงใน
ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แผนผงัการก าหนดพ้ืนท่ีการจดัเก็บ 
 

1.3.2.2 การออกแบบรหสัและป้ายช้ีต าแหน่งท่ีจดัเก็บ 
ในการสร้างรหัสช้ีต าแหน่งท่ีจัดเก็บ จะใช้อา้งอิงถึง

สถานท่ีจดัเก็บ , ลกัษณะการจดัเก็บภายในคลงั โดยในการ
ออกแบบจะก าหนดให้มีรหัสทั้งส้ิน 5 หลกั ตามท่ีแสดงใน
ตาราง 6 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 แสดงความหมายรหสัช้ีต าแหน่งท่ีจดัเก็บ 
X1 - X2X3 - X4X5 

หลกั ส่ือความหมาย สญัลกัษณ์ท่ีใช ้

X1 หอ้งเกบ็ยา ตวัเลข 1- 9 

X2 อุปกรณ์จดัเกบ็ R(Rack),F(Floor) 

X3 หมายเลข Rack R : ตวัอกัษร A - Z ,F : ตวัเลข 0 

X4 ช่องท่ีจดัเกบ็ ตวัเลข 1- 9 

X5 ชั้นท่ีจดัเกบ็ ตวัเลข 1- 9 

 
หลงัจากท่ีไดร้หสัช้ีต าแหน่งท่ีจดัเก็บ ก็จะน ามาท าป้าย

ขนาดใหญ่ท่ีสังเกตไดช้ดัเจน เพ่ือแสดงบอกต าแหน่งจดัเก็บ 
ท่ีบอกถึง ห้องจดัเก็บ อุปกรณ์จดัเก็บ หมายเลข Rack ช่องท่ี
จดัเก็บ และชั้นท่ีจดัเก็บ และท าป้ายขนาดเลก็ท่ีมีรหสั 5 หลกั
ตามช่องจดัเก็บยอ่ยเพ่ือบอกต าแหน่งจดัเก็บนั้นดว้ย ดงัแสดง
ในภาพท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนผงัการจดัวางตามรหสัช้ีต าแหน่งจดัเก็บใหม่ 

 
จากนั้นก็น ารหัสต าแหน่งจดัวางของยาแต่ละรายการ

บนัทึกลงในโปรแกรมบริหารเวชภณัฑ ์โดยก าหนดให้รหัส
ต าแหน่งจัดวางของยาแต่ละรายการแสดงออกมาพร้อม
รายการยาท่ีพิมพอ์อกมาจากใบน ายาเขา้คลงั , ใบจดัยาออก
จากคลงั และใบตรวจสอบยาคงคลงั เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานใช้
ในการคน้หาต าแหน่งท่ีจดัวางยาต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูล เร่ิมจากคัดเลือก
รายการยาทั้งหมด  306 รายการ เป็นรายการยาเม็ดและยาฉีด 
ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นคลงัยาปัจจุบนั อยูแ่ลว้ ซ่ึงประกอบดว้ย ยา
ประเภทยาฉีด 87 รายการ ประเภทยาเม็ด 219 รายการ  แลว้
น ายาทั้ งสองประเภทมาจัดกลุ่มแบบ ABC Classification 
ตามวิธีของ Class based storage method  จะได้กลุ่มรายการ
ยาฉีดท่ีจัดเป็น  Class A 14  รายการ , Class  B  20  รายการ 
และ Class C 53 รายการ ส าหรับการแบ่งกลุ่มของยาเม็ด จะ
ไดก้ลุ่มรายการยาเมด็ท่ีจดัเป็นรายการยา Class A  20 รายการ
, Class  B 69 รายการ และ Class C 130 รายการ จากนั้นก็น า
รายการยาทั้งหมดมาก าหนดต าแหน่งจดัวางตามความใกล ้
ไกลประตูทางเขา้ออก โดยกลุ่มรายการยา Class A วางใกล้
ทางเขา้มากท่ีสุด กลุ่ม B รองลงมา และกลุ่มรายการยา Class 
C อยูไ่กลสุดจากประตูเขา้ออก ในการจดัวางยาในคลงั หาก
ยากลุ่มเดียวกนัท่ีมีลกัษณะช่ือพอ้งมองคลา้ย (LASA drug) ก็
จะแยกให้อยู่ห่างกันคนละช่องจัดเก็บ แต่ยงัคงอยู่ในโซน
เดียวกนั ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดจากการ
จดัยาเขา้ออกคลงัดว้ย  

จากนั้นจึงน ามาสร้างรหสัต าแหน่งการจดัวางของยาแต่
ละตวั ท าไปพร้อมกบัการท าป้ายบอกต าแหน่งชั้นวางยาใน
คลงัทุกชั้นวางไปดว้ย โดยจะให้รหัสต าแหน่งจดัวางปรากฏ
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ในใบจัดยาเข้า หรือจัดออกจากคลัง หรือใบตรวจนับยา
คงเหลือในคลงั โดยเรียงตามล าดบัรหัสต าแหน่งจดัวาง เพ่ือ
แสดงบอกถึงสถานท่ีเก็บยารายการนั้ นๆ หลังจากนั้ น
ด าเนินการเคล่ือนยา้ยยาในคลงัไปวางยงัต าแหน่งท่ีก าหนด
ไวต้ามรหัสจดัเก็บยา จะทดลองปฏิบติัเป็นเวลา 1 เดือน แลว้
จึงท าการวัดผลการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงตาม
วตัถุประสงคด์งัน้ี 

โดยก าหนดให้เจา้หนา้ท่ี ผูน้ ายาเขา้คลงั จ านวน 1 คน 
ใชใ้บน ายาเขา้คลงัฉบบัจ าลองเพื่อท าทดลองตามรายการยา
สุ่มคดัเลือกจากกลุ่มตวัอย่างแลว้ 2 ชุดวดัผลการปฏิบติังาน
ชุดละ 3 คร้ัง โดยผูว้ิจยัจะท าการจบัเวลาผ่านกลอ้งวงจรปิด
ของงานคลังยา และบันทึกเวลาลงในแบบบันทึก แล้วหา
ค่าเฉล่ียของเวลาน ายาเขา้คลงั 

การน ายาออกจากคลังยาก าหนดเก็บข้อมูลจาก
เจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน จ านวน 2 คน โดยใชใ้บจดัยาออกคลงั
จ าลองเพ่ือทดลองท่ีไดสุ่้มคดัเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ 2 ชุด
วดัผลการปฏิบติังานชุดละ 3 คร้ังต่อคน โดยผูว้ิจยัจะท าการ
จบัเวลาผา่นกลอ้งวงจรปิดของงานคลงัยา และบนัทึกเวลาลง
ในแบบบนัทึก แลว้หาค่าเฉล่ียของเวลาน ายาออกคลงั ตาม
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้

ผูว้ิจยัจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของการจดัยาเขา้
จากคลัง, ความถูกต้องของการจัดยาออกจากคลัง และ
ความถูกต้องของการนับยอดยาคงคลังเองตามวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท าการเก็บขอ้มูลท่ีไดม้าครบทั้งหมดแลว้จึงน าผล
ท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบกนัระหว่างก่อนและหลงัจากการ
ปรับปรุงการจดัการคลงัยาแบบ Class Based Storage method 
เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงการจดัการคลงัยาคร้ังน้ีต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้ แบบบันทึกเวลาของ
กิจกรรมการน ายาเขา้คลงัยา,การน ายาออกจากคลงัยา  และ 
การนับยอดยาคงคลงั และใช ้แบบบนัทึกความถูกตอ้งของ
กิจกรรมการน ายาเขา้คลงัยา,การน ายาออกจากคลงัยา และ 
การนบัยอดยาคงคลงั 

 
 
 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานก่อนและหลงัการ

ปรับปรุงท่ีด าเนินการผ่านไป 4 สัปดาห์ พบวา่ประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานคลงัยา ของงานคลงัเวชภณัฑ ์โรงพยาบาล
เชียงค านั้นสูงข้ึน ทั้งทางดา้นความรวดเร็ว และความถูกตอ้ง
ในการปฏิบติังาน เป็นดงัน้ี 

 

เกณฑ์วดัผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการปรับปรุง 
สรุปผล 

 
ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลงัการ
ปรับปรุง 

1.)  ระยะเวลาเฉล่ียการน า
ยาเขา้เก็บในคลงัยา  
(วินาที/รายการ) 

230.84 188.88 ลดลง 
18.18 % 

2.) ระยะเวลาเฉล่ียการจดั
ยาออกจากคลงัยา  
(วินาที/รายการ) 

118.95 92.62 ลดลง 
22.13 % 

3.) ระยะเวลาเฉล่ียการ
ตรวจนบัยาคงคลงั 
(วินาที/รายการ) 

82.36 67.61 ลดลง 
17.91 % 

4.) ร้อยละของความ
ถูกตอ้งของการน ายาเขา้
เก็บในคลงัยา 

97.50 99.17 เพ่ิมข้ึน 
1.67 % 

5.) ร้อยละของความ
ถูกตอ้งของการจดัยาออก
จากคลงัยา   

97.92 99.38 เพ่ิมข้ึน 
1.46 % 

6.) ร้อยละของความ
ถูกตอ้งของการตรวจนบั
ยาคงคลงั 

96.25 97.92 เพ่ิมข้ึน 
1.67 % 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

การวัดระยะเวลาของการปฏิบัติงานคลังยา ของ
กิจกรรม 3 กิจกรรมของการด าเนินงานคลงัยา ไดแ้ก่ กิจกรรม
การน ายาเข้าคลัง กิจกรรมการจัดยาออกจากคลัง และ 
กิจกรรมการการตรวจนับยาคงคลงั เม่ือท าการเปรียบเทียบ
ผลของระหวา่งก่อนและหลงัการปรับปรุงแลว้ พบวา่ ผลของ
ระยะเวลาเฉล่ียของ ทั้ ง 3 กิจกรรม มีแนวโน้มท่ีลดลงจาก
ก่อนท่ีจะท าการปรับปรุง นัน่คือ ระยะเวลาเฉล่ียการน ายาเขา้
เก็บในคลงัยา ลดลง 18.18 %, ระยะเวลาเฉล่ียการจดัยาออก
จากคลงัยา ลดลง 22.13 % และระยะเวลาเฉล่ียการตรวจนับ
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ยาคงคลัง  ลดลง 17.91 % โดยผลการปรับปรุงดังกล่าว
สอดคลอ้งกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีคาดไวว้่า หลงัการ
ปรับปรุงแลว้ ความรวดเร็วของในการปฏิบติังานคลงัยา จะ
เพ่ิมข้ึน 

การวดัความถูกต้องของการปฏิบัติงานคลังยา ของ
กิจกรรม 3 กิจกรรมของการด าเนินงานคลงัยา ไดแ้ก่ กิจกรรม
การน ายาเข้าคลัง กิจกรรมการจัดยาออกจากคลัง และ 
กิจกรรมการการตรวจนับยาคงคลงั เม่ือท าการเปรียบเทียบ
ผลของระหวา่งก่อนและหลงัการปรับปรุงแลว้ พบวา่ ผลของ
ระยะเวลาเฉล่ียของ ทั้ ง 3 กิจกรรม มีแนวโน้มท่ีลดลงจาก
ก่อนท่ีจะท าการปรับปรุง นัน่คือ ความถูกตอ้งของการจดัยา
ออกจากคลงัยา เพ่ิมข้ึน 1.67 %, ความถูกตอ้งของการจดัยา
ออกจากคลงัยา เพ่ิมข้ึน 1.46 % และความถูกตอ้งของการ
ตรวจนับยาคงคลัง เพ่ิมข้ึน 1.67 % โดยผลการปรับปรุง
ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีคาดไวว้่า 
หลงัการปรับปรุงแลว้ ความถูกตอ้งของในการปฏิบัติงาน
คลงัยา จะเพ่ิมข้ึน แต่อาจจะเกิดจากตวัผูป้ฏิบติังานเองท่ีรับรู้
ว่าก าลังถูกสังเกตการณ์อยู่ จึงพยายามท่ีจะใส่ใจกับการ
ทดสอบเป็นพิเศษ จึงส่งผลใหค้วามถูกตอ้งหลงัการปรับปรุง
นั้นเพ่ิมข้ึนกวา่ก่อนการปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาผลของการปรับปรุงระบบงาน ซ่ึงอาจตอ้ง

ใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนระบบการท างาน และการปรับตวั
ของผูป้ฏิบติังานพอสมควร ควรขยายเวลาในการเก็บขอ้มูล
ไปอีกเป็นระยะๆ เพื่อจะไดดู้แนวโนม้ขอการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกจิซ้ือมาขายไปส าหรับแบตเตอร่ีทดแทน 
(Service Level Improvement of Trading Business for REM Battery) 

ผสุดี ม่วงทอง1* และ ปวณีา เชาวลิตวงศ ์2 
1 สาขาวิชา การจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: Putsadee.bella@gmail.com 

บทคัดย่อ 

             ระดับการให้บริการ (Service level) มีความส าคญัต่อธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะกับสินคา้ประเภทท่ีทดแทนได้ง่ายเช่น 
แบตเตอร่ีทดแทน ในปัจจุบนัระดบัการให้บริการ ของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงด าเนินธุรกิจซ้ือมาขายไปยงัอยูใ่นระดบัต ่า บทความน้ีจึงได้
น าเสนอวิธีการในการปรับปรุงระดบัการให้บริการสินคา้แบตเตอร่ีทดแทนส าหรับบริษทักรณีศึกษา จากการวิเคราะห์การด าเนินงาน
พบวา่ความตอ้งการแบตเตอร่ีทดแทนมีความไม่แน่นอน และคาดการณ์ไดย้าก อีกทั้งระยะเวลาน าของการสั่งซ้ือแบตเตอร่ีมีเวลานาน 
ดงันั้นวธีิการปรับปรุงท่ีน าเสนอ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วธีิการออกแบบการพยากรณ์        อุปสงคแ์ละระบบการสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือให้
เติมเต็มตามความตอ้งการ ในการท าวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกตแ์นวคิดกระบวนการวางแผนการขายและปฏิบติัการ ( Sale and Operations 
planning: S&OP) มาใชใ้นการพยากรณ์เชิงคุณภาพ ส่วนระบบการสัง่ซ้ือสินคา้ไดป้ระยกุตใ์ชน้โยบาย ระบบรอบเวลาสัง่ซ้ือคงท่ี (Fixed 
period) โดยท าการก าหนดรอบการสัง่ซ้ือ ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด ระดบัสินคา้ปลอดภยั รูปแบบการพยากรณ์ท่ีน าเสนอไดน้ าไปปฏิบติั
จริงตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2558 เป็นตน้มา โดยผลท่ีไดรั้บคือ ค่าความคลาดเคล่ือน MAPE จากการพยากรณ์ พบวา่มีแนวโนม้ของค่าความ
คลาดเคล่ือนลดลง โดยในเดือนธนัวาคม ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ 20.05% และในเดือนมีนาคม 10.96%  ส าหรับการทดสอบดา้น
นโยบายการสัง่ซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกบันโยบายปัจจุบนั พบวา่ระดบัการใหบ้ริการเพ่ิมสูงข้ึนจากนโยบายปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 76.80%  เป็น 
96.72% 
ค าส าคญั (1)วางแผนการขายและปฏิบติัการ (2) นโยบายการสัง่ซ้ือ (3) รอบเวลาสัง่ซ้ือคงท่ี 
   

บทน า 
ตลาดอะไหล่รถยนต์ก าลงัเติบโตข้ึนมากเน่ืองจากอตัรา

ความตอ้งการใชร้ถยนต์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกเหนือการขบัข่ีแลว้ 
ผูใ้ชง้านรถยนตจ์ าเป็นตอ้งมีการซ่อมบ ารุง ฉะนั้นการผลกัดนั
สินค้าอะไหล่รถยนต์หลังการขายเข้าสู่ตลาด จึงเป็นเร่ืองท่ี
ผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูว้ิจยัให้ความสนใจและท าการวิจยัคือ สินคา้แบตเตอร่ีรถยนต์
หลงัการขาย โดยสภาพการแข่งขนัของตลาดแบตเตอร่ีรถยนต์
หลงัการขาย  (Replacement Equipment Market: REM)  มีความ
รุนแรงมากเพราะมีผูจ้  าหน่ายน้อยราย ฉะนั้ นการมีสินค้าท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงมีความส าคญัเป็น
อยา่งมาก  

สินคา้แบตเตอร่ีรถยนต์หลงัการขายเป็นธุรกิจใหม่ของ
บริษทัตวัอยา่ง และสินคา้แบตเตอร่ีรถยนตฯ์มีแนวโนม้ในการ
จ าหน่ายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและเป็นสินคา้เคล่ือนไหวเร็ว แต่ขอ้จ ากดั
ของบริษทั คือ ไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทย ลกัษณะของ
ธุรกิจของบริษทัเป็นลกัษณะการซ้ือมาขายไปให้กับตวัแทน
จ าหน่าย โดยบริษทัจะท าการเก็บสินคา้เพ่ือรอให้ลูกคา้สั่งซ้ือ
เข้ามาภายใต้เง่ือนไข Day + 1 delivery  จากการศึกษาพบว่า
บริษทัตวัอย่างยงัไม่มีระบบการพยากรณ์และระบบการสั่งซ้ือ
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สินคา้ท่ีเหมาะสม ปริมาณในการสั่งซ้ือสินคา้มกัจะไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ เน่ืองจากปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้เกิดจาก
ประสบการณ์ของฝ่ายจดัซ้ือและอา้งอิงขอ้มูลในอดีต จึงส่งผล
ให้ระดับการให้บริการไม่สูงมากนักโดยเฉล่ียท่ี 76.80% ดัง
แสดงในกราฟท่ี 1 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการ
สัง่ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ดว้ย 
 

 
กราฟท่ี1ปริมาณระดบัใหบ้ริการเฉล่ียของสินคา้ในปี 2558 
 

วตัถุประสงค์งานวิจัย เพื่อออกแบบระบบการสั่งซ้ือท่ี
สามารถเพ่ิมระดับการให้บริการ ซ่ึงระบบการสั่ง ซ้ือจะ
ครอบคลุมตั้งแต่ การพยากรณ์ความตอ้งการของอุปสงค์และ
การก าหนดนโยบายการสัง่ซ้ือ  

ขอบเขตงานวิจยั ไดท้ าการศึกษาเฉพาะสินคา้แบตเตอร่ี
รถยนต์ทดแทนภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท โดย
รูปแบบของธุรกิจจะเป็นลกัษณะซ้ือมาขายไป สามารถแบ่ง
กระบวนการด าเนินงาน ไดท้ั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. การศึกษาการท างานปัจจุบันและรวบรวมปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือท าความเขา้ใจต่อลกัษณะขอ้จ ากดัและการออกแบบ
กระบวนการปรับปรุงระดับการให้บริการท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะธุรกิจ 

2. การออกแบบวิธีการพยากรณ์อุปสงคแ์ละการก าหนด
นโยบายสัง่ซ้ือเพ่ือน าไปสู่การก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัของ
สินคา้แบตเตอร่ีรถยนตท์ดแทนเพ่ือใหมี้สินคา้เพียงพอต่อความ

ต้องการในแต่ละช่วงเวลาและสามารถตอบสนองนโยบาย
ระดับการให้บริการ โดยมีวิธีการศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์
ขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้ มีการประยุกต์ใชก้ระบวนการเชิง
คุณภาพในการพยากรณ์และประยกุตว์ิธีทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการออกแบบการสัง่ซ้ือ 

3. การทดสอบการออกแบบกระบวนการพยากรณ์และ
นโยบายการสัง่ซ้ือ คือ ท าการวเิคราะห์อุปสงคท่ี์จะเกิดข้ึน โดย
ผลของการศึกษาจะวัดจากค่าความคลาดเคล่ือนจากการ
พยากรณ์ออกมาในรูปเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน ในส่วน
ของกระบวนการสั่งซ้ือท าการเปรียบเทียบนโยบายการสั่งซ้ือ
ปัจจุบนัและนโยบายเสนอแนะ โดยจะเปรียบเทียบจากระดบั
สินคา้คลงัท่ีสามารถถตอบสนองความตอ้งการและเปรียบเทียบ
ระดบัการใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีท าการทดสอบ 
การทบทวนวรรณกรรม  
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระบวนการวางแผนการขายและปฏิบติัการ (S&OP) [1] 
เป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ีช่วยให้รักษาสมดุลระหว่างอุป
สงคแ์ละอุปทาน โดยผสมผสานระหวา่งเงินลงทุนและแผนการ
ด าเนินงานภายในองคก์รซ่ึงการพยากรณ์อุปสงคเ์ป็นส่วนหน่ึง
ในกระบวนการน้ี  โดยหัวใจของการวางแผนการขายและการ
ปฏิบัติการ คือ การตดัสินใจ จะมีการตดัสินใจส าหรับสินค้า
โดยอาศัยข้อมูลในอดีต ค าแนะน าจากผู ้บริหาร และการ
พิจารณาของผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผน หรือแมก้ระทัง่ฝ่ายพฒันา
ผลิตภณัฑท์ าการตดัสินใจร่วมกนั ค านึงถึงสภาพธุรกิจ ในการ
ตดัสินใจนั้นอาจเป็น การปรับแผนขาย การปรับแผนปฏิบติัการ 
การปรับแผนสินค้าคงคลัง หรือไม่ปรับปรุงส่ิงใดเลยอัน
เน่ืองจากแผนปัจจุบนัมีประสิทธิภาพอยูแ่ลว้ 

การออกแบบการสัง่ซ้ือสินคา้ไดป้ระยกุตร์ะบบการสัง่ซ้ือ 
แบบรอบการสั่งซ้ือคงท่ีเขา้มาศึกษา เน่ืองจากสินคา้ของบริษทั
กรณีศึกษาเป็นสินคา้น าเขา้ทั้งหมดและเง่ือนไขของการสัง่ตอ้ง
สั่งเต็มตู ้ [2] ระบบรอบเวลาสั่งคงท่ีมีความแตกต่างจากระบบ
ปริมาณการสั่งคงท่ี คือ การสั่งซ้ือจะพิจารณาระดบัสินคา้คง
คลงัคงเหลือเฉพาะช่วงเวลาท่ีก าหนด เช่น ทุกๆ 30 วนั เป็นตน้
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โดยปริมาณการสั่งในแต่ละคร้ังจะไม่เท่ากนัจะแปรเปล่ียนไป
ในแต่ละรอบโดยปริมาณในการสั่งซ้ือจะท าการสั่งซ้ือให้ถึง
ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
ปริมาณการสั่ง  = ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด – (ระดบัสินคา้คง
คลงัท่ีมีอยู ่+ ปริมาณการใชโ้ดยเฉล่ียในช่วงเวลาน า) 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกระบวนการพยากรณ์มีผู ้ท่ีท าการศึกษาวิจั ยใน
กระบวนการ S&OP คือ วราภรณ์ หัตถกี (พ.ศ.2554) [3] ได้
ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จดัการสินคา้คงคลงัและการวางแผนขาย โดยผลการศึกษาได้
ศึกษาในด้านการแบ่งกลุ่มสินคา้ประเภท ABC ตาม ทฤษฎี 
ABC Classification โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แบ่งกลุ่มสินคา้ท่ีมี
ความส าคญั โดยในการศึกษาในกรณีน้ีแบ่งจากการเสียโอกาส
ในการขาย จากนั้นท าการออกแบบกระบวนการ การวางแผน
การขายและปฏิบติัการ (S&OP) และใชข้อ้มูลยอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 
2551 – 2553 น ามาท าการวางแผนความตอ้งการสินคา้ โดยได้
ท าการรวบรวมข้อมูลจากทั้ ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายการ
วางแผน และฝ่ายผลิต โดยเน้ือหาหลักส าหรับการประชุม
S&OP คือ การจดัเตรียมขอ้มูลยอ้นหลงั 3 เดือนโดยเปรียบเทียบ
กับแผนท่ีเคยวางแผนไว้ประกอบด้วยยอดขาย ยอดผลิต 
จากนั้น ท าการพิจารณาหารือการพยากรณ์ล่วงหนา้ 3 เดือน ใน
ท่ีสุดจะไดม้าซ่ึงขอ้สรุปความต้องการของทุกฝ่ายท่ีมีทิศทาง
เดียวกนั โดยผลการศึกษาท่ีไดมี้ค่าเสียโอกาสในการขายลดลง
จากการวางแผนแบบแยกแต่ละฝ่าย ถึง 89.69%  

ในส่วนของระบบการสั่งซ้ือ มีผูศึ้กษานโยบายในการ
พิจารณาตัดสินใจสั่งซ้ือส าหรับสินค้าท่ีมีปัญหาความไม่
เพียงพอของความตอ้งการสินคา้ คือ ศราวธุ ไชยธงรัตน์ (พ.ศ.
2555) [4]  ศึกษาเก่ียวการจดัการสินคา้คงคลงั อนัเน่ืองจากการ
ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบท าใหเ้กิดความไม่เพียงพอ
ต่อการผลิตและส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการส่งมอบแก่ลูกคา้ โดย
ผูว้ิจยัท าการก าหนดปริมาณวตัถุดิบคงคลงัส ารองและพฒันา
กระบวนการสั่งซ้ือด้วย ระบบรอบเวลาการสั่งคงท่ี จาก
การศึกษาไดต้ดัสินใจใชน้โยบายการค านวณระดบัวตัถุดิบคง
คลงัส ารองดว้ยระดบัการให้บริการ 99% ในการทดสอบด้วย

การจ าลองสถานการณ์พบว่าสามารถลดมูลค่าการขาดแคลน
วตัถุดิบลงไดถึ้ง 114,993 บาทหรือคิดเป็น 65.0% ท่ีสามารถลด
การสูญเสียลงได ้

ระเบียบวธีิศึกษาวจิยั 
1. การศึกษาการท างานปัจจุบนัและรวบรวมปัญหา 

1.1 ศึกษาลกัษณะการท างานปัจจุบนัของบริษทัตวัอย่าง, 
ลูกคา้และผูผ้ลิต โดยการศึกษาพฤติกรรมของบริษทัตวัอยา่ง ณ 
ปัจจุบัน ของฝ่ายวางแผนและจัดซ้ือพบว่าในกระบวนการ
พยากรณ์จะท าการคาดเดาอุปสงค์ท่ีจะเกิดข้ึนท าการก าหนด
ความตอ้งการข้ึนจากขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลยอดขาย โดยอาศยั
ประสบการณ์ของบุคคลคนเดียวโดยขาดการประสานงานกบั
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ในส่วนการศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกคา้ สืบเน่ืองจากนโยบายของบริษทั ท าใหล้กัษณะการสั่งซ้ือ
ของลูกคา้เป็นความตอ้งการสินคา้แบบทันที (สินคา้ตอ้งถูก
จดัส่งไม่เกิน 2 วนันับจากวนัท่ีสั่งซ้ือ)  โดยลกัษณะธุรกิจของ
ลูกค้าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด และค้าส่ง ในการศึกษา
พฤติกรรมลกัษณะของผูผ้ลิต คือ มีผูผ้ลิตท่ีสามารถผลิตสินคา้
ตามเง่ือนไขของบริษทัตวัอยา่งเพียง 1 รายเท่านั้น ซ่ึงระยะเวลา
น าในการผลิตและจดัส่งรวมทั้งส้ิน 60 วนั และผูผ้ลิตสามารถ
ส่งสินคา้ตรงตามตารางเวลาท่ีก าหนดเสมอ 

1 .2 รวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานปัจจุบัน              
โดยปัญหาท่ีพบของบริษทัตวัอย่าง คือ ในด้านการพยากรณ์
พบว่า การท างานท่ีขาดการประสานงาน เป็นลกัษณะต่างคน
ต่างท างาน เช่น เม่ือมีรายการส่งเสริมการขายเกิดข้ึน ท าให้
ความตอ้งการในเดือนนั้นเปล่ียนแปลงไปโดยมีความตอ้งการ
เพ่ิมข้ึนแต่สินคา้ท่ีมีเพ่ือจ าหน่ายเท่าเดิม ฉะนั้นท าใหเ้กิดปัญหา
สินคา้ขาด อีกทั้งไม่มีนโยบายการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมท าให้ไม่มี
ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีสอดคลอ้งต่ออุปสงค์ในช่วงเวลาท่ีรอ
คอย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ เสียโอกาสในการขายและสูญเสีย
ความน่าเ ช่ือถือ ซ่ึงปัญหาน้ี  ได้ส่งผลกระทบทั้ งบริษัท
กรณีศึกษาและลูกคา้ โดยท าใหลู้กคา้เกิดความไม่มัน่ใจในดา้น
ของความพร้อมของสินคา้ของบริษทัเพราะดว้ยลกัษณะของ
ลูกค้าท่ีเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดและค้าส่งนั้ นจะต้องท าการ
จ าหน่ายสินคา้ต่อใหก้บัผูบ้ริโภคหรือพ่อคา้รายยอ่ย หากสินคา้
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ของบริษทัตวัอย่างไม่เพียงพอจะกระทบต่อช่ือเสียงร้านคา้ส่ง
นั้นดว้ย ในส่วนของปัญหาท่ีเกิดจากผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรถยนต ์คือ 
การซ้ือจากผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรถยนต์เพียงรายเดียว ในบางคร้ัง
จะตอ้งรอคอยสินคา้ตามระยะเวลาท่ีไดต้กลงกบัผูจ้  าหน่ายและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ไม่สามารถหาสินคา้ทดแทนในกรณีท่ี
สินคา้ขาดมือในช่วงเวลารอคอยได ้
2. การออกแบบวิธีการพยากรณ์อุปสงค์และการก าหนด
นโยบายสัง่ซ้ือ 

2.1 การออกแบบการพยากรณ์ สามารถแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การจดักลุ่มสินคา้ เพ่ือการออกแบบการพยากรณ์
และออกแบบนโยบายจุดสั่งซ้ือ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ า
จ านวน (ช้ิน) ท่ีขายได้ในปี พ.ศ. 2557 เป็นตัวแบ่งประเภท
สินคา้ดว้ยระบบ ABC [5] และให้ความส าคญักบัสินคา้ท่ีมีการ
ขายจ านวนมาก จะเห็นวา่มีสินคา้เพียง      9 รายการ คือ สินคา้ 
A B C D E F G H I ท่ีมีสดัส่วนทางการตลาดรวมกนัถึง80% ดงั
ตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีผูว้ิจัยสนใจท่ีจะท าการศึกษา 
เพราะเป็นสินค้าหลักของธุรกิจโดยจะส่งผลต่อระดับการ
ใหบ้ริการและปริมาณการขายของบริษทั 

 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสดัส่วนการจ าหน่ายสู่ตลาด 
 

ขั้นตอนท่ี 2.  การพยากรณ์อุปสงค์และวดัความแม่นย  า 
การออกแบบการพยากรณ์นั้นทางผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลการ
ท างานและปัญหาเพ่ือน ามาสู่การออกแบบการพยากรณ์ เน่ือง
ด้วยสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาเป็นสินคา้ใหม่ของตลาด จึง
ส่งผลใหไ้ม่มีขอ้มูลดา้นอ่ืนนอกจากจ านวนความตอ้งการและ
ยอดขายและดว้ยลกัษณะการท างานปัจจุบนัท่ีเป็นลกัษณะต่าง
คนต่างท างานไม่มีการส่ือสารความตอ้งการร่วมกนั ฉะนั้นการ
ออกแบบการพยากรณ์จะเป็นในเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวาง
แผนการขายและปฏิบัติการ (sale and operation planning – 
S&OP) และน าค่าการพยากรณ์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบความแม่นย  า
จากค่าอุปสงค์ท่ี เกิดข้ึนจริงระหว่างเดือนธันวาคม2558 – 
มีนาคม 2559 จากนั้นจะท าการปรับปรุงการพยากรณ์เพ่ือเพ่ิม
ความแม่นย  าในการวางแผนคร้ังต่อไป มีลกัษณะการท างาน 
ดงัน้ี  

1. ฝ่ายวางแผนและจัดซ้ือท าการจัดเตรียมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ยอดขายเดือนล่าสุดและข้อมูลการขายยอ้นหลัง 1 ปี ข้อมูล
สินคา้คงคลงั เพ่ือส่งใหก้บัฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ขอ้มูลการ
วดัผลการพยากรณ์ในรอบก่อนหนา้ 

2. จดัประชุมยอ่ยระหวา่งฝ่ายวางแผน ฝ่ายการตลาดและ
ฝ่ายขาย ในการวางแผนการพยากรณ์ร่วมกนั ในหัวขอ้น้ีจะท า
การสอบถามเร่ืองรายการส่งเสริมการขายเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ผลกระทบร่วมกัน และร่วมกันวางแผนการพยากรณ์โดยจะ
ก าหนดตวัเลขล่วงหน้า 4 เดือนและใส่ผลการพยากรณ์ลงใน
ตารางบนัทึกขอ้มูลตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ตารางS&OP ส าหรับบนัทึกขอ้มูลการพยากรณ์ 
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S = 𝜇
𝐿+𝑇

 +𝑍𝜎𝐿+𝑇  

 
รายละเอียดขอ้มูลในตารางประกอบดว้ย ยอดเฉล่ียในการ

พยากรณ์ (Average forecast) จะน าการพยากรณ์ทั้ง 4 คร้ังมาหา
ค่าเฉล่ียและจะน ามาพิจารณายอดขายจริง ณ เดือนท่ีแล้ว  
(Actual sale) และท า  วิเคราะห์ความแม่นย  าจากการพยากรณ์
เป็นเปอร์เซ็นต์  โดยทางผูว้ิจยัไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนจาก
การพยากรณ์อุปสงค์ โดยใชค้่า MAPE มาท าการวิเคราะห์[6] 
กรณีท่ี เปอร์เซ็นต์เฉล่ียต ่าแสดงว่าค่าความผิดพลาดต ่า การ
ค านวณค่า MAPE สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

MPE = 
∑[

(𝑿𝒕− 𝑭𝒕)

𝑿𝒕
]𝒙𝟏𝟎𝟎

𝒏
                                            (1) 

3. น าผลจากการประชุมย่อยเข้าท าการประชุมหลัก 
ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายการเงิน ผูบ้ริหาร โดยฝ่ายวางแผนและจดัซ้ือโดยน าเสนอ
ขอ้มูลการพยากรณ์จากการประชุมยอ่ยเพ่ือท าการลงมติตวัเลข
ของการพยากรณ์สุดท้ายในท่ีประชุมหลักโดยตัวเลขการ
พยากรณ์ท่ีไดจ้ะน าไปท าการสัง่ซ้ือ 

2.2 การออกแบบนโยบายการสั่งซ้ือ จะท าวิเคราะห์จาก
ลกัษณะพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้ ผูว้จิยัไดศึ้กษากระบวนการ
รอบเวลาการสั่งซ้ือคงท่ี มีการก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัจาก
ระดบัการใหบ้ริการท่ี95% ประกอบไปดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

1. การก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัปลอดภยั มีเพ่ือป้องกนั
สินคา้ขาดมือในช่วงเวลารอคอยสินคา้และป้องกนัปัญหาความ
ไม่แน่นอนของอุปสงค ์

SS =  𝑍𝜎𝐿+𝑇                  (2) 
โดยท่ีZคือ ค่ามาตรฐานภายใตร้ะดบับริการท่ีก าหนดไวข้อง
การแจกแจงแบบปรกติ ในการศึกษาน้ี คือ95 % = 1.96  
  𝜎𝐿+𝑇    คือ (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการเฉล่ีย)x(
ช่วงเวลาน า+รอบเวลาสัง่ซ้ือ)  
2. OUL (Order-up-to Level) หรือ maximum inventory โดยใน
ขั้นตอนของตัวแปรน้ีจะท าการก าหนดระดับสินค้าคงคลัง
สูงสุด ตามการใหบ้ริการท่ีระดบั 95% สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
                                                                   (3) 

S = ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด 
𝜇𝐿+𝑇   = ปริมาณความตอ้งการสินคา้ในช่วงเวลาน าและรอบ
เวลาสัง่ซ้ือ 
𝑍𝜎𝐿+𝑇  = ปริมาณสินคา้คงคลงัปลอดภยั 

จากนั้ นท าการทดสอบ โดยผู ้วิจัยได้น าโปรแกรม 
Microsoft Excel มาช่วยในการวางแผนการสั่งซ้ือตามรอบเวลา
สั่งซ้ือและระดับสินค้าคงคลังสูงสุดท่ีก าหนด ลักษณะการ
ด าเนินการของนโยบาย คือ จะท าการตรวจสอบระดบัสินคา้คง
คลงัตามรอบเวลาท่ีก าหนดไวจ้ากนั้นพิจารณาสั่งซ้ือ ในการ
พิจารณาสั่งซ้ือจะก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือให้ถึงระดบัสินคา้
คงคลงัสูงสุด ตามสมการ ดงัน้ี 
Qn+3    = S – (OHn + (Qn+1 – FDn+1) + (Qn+2 – FDn+2)   (4) 
กรณีการสัง่ซ้ือเพ่ือเติมเตม็ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด Qn+3 ตอ้ง
อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี  
OHn+2 < S ณ วนัท่ีพิจารณาในรอบ Qn 
Qn+3คือ ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งสั่งซ้ือเพ่ือให้ถึงจุดสินคา้คงคลงั
สูงสุด 
Qn+1, Qn+2 คือ ปริมาณสินคา้ท่ีไดส้ั่งซ้ือไปแลว้และจะเขา้มาเติม
เตม็ในเดือนท่ี 1 และ 2 
S คือ สินคา้คงคลงัสูงสุดท่ีก าหนดไว ้
OHn คือ สินคา้คงคลงั ณ วนัพิจารณา 
FDn+1, FDn+2คือ อุปสงคท่ี์จะเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 และ 2  

ค านวณระดับการให้บริการ คือ การวดัปริมาณสินคา้ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาท่ีก าหนดกับ
ปริมาณความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนดวา่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดม้ากน้อยเพียงใดโดย รูปแบบการ
ค านวณออกมาเป็น % 

ระดบัการใหบ้ริการ = 
จ านวนสินคา้ท่ีสามารถตอบสนอง

จ านวนความตอ้งการสินคา้ทั้งหมด
  x 100   (5)  

 
3 การทดสอบผลการศึกษา 

3.1 การทดสอบผลการศึกษาของการพยากรณ์ พบว่า
แนวโน้มของความแม่นย  าจากการพยากรณ์จากกระบวนการ 
S&OP ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของแต่ละผลิตภณัฑ์ มีการ
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พฒันาไปในทางท่ีลดลง คือ ในเดือนธันวาคม ค่าความคลาด
เคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ 20.05% มกราคม 20.03%กุมภาพนัธ์ 19.16%
และมีนาคม 10.96%ตามตารางท่ี 3 

 

 
ตารางท่ี 3 ค่าความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ดว้ยวธีิ S&OP 
 

ซ่ึงหากพิจารณาลงไปในแต่ละรายการยงัมีบางผลิตภณัฑ์
ท่ี เ พ่ิมข้ึน โดยกระบวนการท างานกรณีท่ีพบว่าค่าความ
คลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนคือการใหค้วามส าคญักบัการหาเหตุและผล 
ท่ีส่งผลให้ค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนในการประชุม S&OP 
ในคร้ังถดัไปจนน ามาสู่การปรับปรุงค่าความแม่นย  า  

3.2 การทดสอบผลการศึกษาของการออกแบบนโยบาย
การสั่งซ้ือ   ท าการเปรียบเทียบถึงค่าความแตกต่างของระดบั
การให้บริการและระดบัสินคา้คงคลงัโดยเปรียบเทียบก่อนการ
ออกแบบนโยบายการสัง่ซ้ือสินคา้คงคลงักบัขอ้มูลภายหลงัจาก
การออกแบบนโยบายแลว้ โดยขอ้มูลท่ีใชผู้ว้ิจยัจะท าการศึกษา
จากอุปสงคชุ์ดเดียวกนั สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบได ้ดงั
กราฟท่ี 2 
 

 
กราฟท่ี 2 เปรียบเทียบระดับสินค้าคงคลังระหว่างนโยบาย
ปัจจุบนัและนโยบายเสนอแนะ 
 

จากกราฟท่ี 2 พบว่าระดับสินค้าคงคลังของนโยบาย
เสนอแนะจะมีความพร้อมต่อการให้บริการต่อความตอ้งการ
สินคา้มากกว่านโยบายเดิม และผูว้ิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
ระดับการให้บริการ โดยวดัจากการความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของสินคา้เปรียบเทียบกับปริมาณ
ความตอ้งการจริง โดยหาจากค่าเฉล่ียระดบัการให้บริการของ
แต่ละเดือน พบวา่ ระดบัสินคา้คงคลงัดว้ยนโยบายเสนอแนะมี
ระดบัการให้บริการท่ีสูงกวา่นโยบายปัจจุบนัในทุกรายการ ดงั
กราฟท่ี 3 
 

 
กราฟท่ี 3 เปรียบเทียบระดับการให้บริการระหว่างนโยบาย
ปัจจุบนัและนโยบายเสนอแนะ 
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จากการทดลองดว้ยการจ าลองสถานการณ์นโยบายการ
สั่ ง ซ้ือ สินค้าคงคลังแบบรอบการสั่ ง ซ้ือคงท่ี  (นโยบาย
เสนอแนะ) โดยได้น ามาเปรียบเทียบกับกระบวนการสั่งซ้ือ
สินคา้ในปัจจุบนั พบวา่ ระดบัการให้บริการท่ีเกิดจากนโยบาย
เสนอแนะ ทุกผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ท่ี 19.93% คือจากเดิม
ระดบัการใหบ้ริการอยูท่ี่ 76.80% เพ่ิมสูงข้ึนเป็น 96.72%  
 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
ลกัษณะการท างานทางผูว้ิจยัไดไ้ดท้ าการแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ กระบวนการพยากรณ์ทางผูว้ิจัยได้
ประยกุตแ์นวคิดการวางแผนการขายและปฏิบติัการ (Sale and 
operation planning -S&OP) เป็นลกัษณะการท างานท่ีทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพยากรณ์ยอดขาย พบว่าแนวโน้มของความ
แม่นย  าจากการพยากรณ์ด้วยกระบวนการ S&OP มีค่าความ
คลาดเคล่ือนเฉล่ียของแต่ละผลิตภณัฑมี์การพฒันาไปในทางท่ี
ลดลง คือ ในเดือนธันวาคม ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยู่ท่ี 
20.05% มกราคม 20.03% กุมภาพันธ์  19.16% และมีนาคม 
10.96% ในส่วนกระบวนออกแบบการสั่งซ้ือผู ้วิจัยท าการ
จ าลองการสั่ง ซ้ือด้วยโปรแกรม Microsoft excel ผู ้วิจัยได้
น าเสนอกระบวนการรอบการสั่งซ้ือคงท่ี โดยก าหนดปริมาณ
สินค้าคงคลังส ารอง ระดับการสินค้าสูงสุด และน าค่าท่ีได้
ทั้งหมดมาสร้างแบบจ าลองในโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ได้เปรียบเทียบกับนโยบายเดิมในปี 2558  โดยใช้อุปสงค์
เดียวกนั พบวา่ระดบัการให้บริการของทุกผลิตภณัฑเ์พ่ิมสูงข้ึน
ทั้งหมด และพบว่าระดบัสินคา้คงคลงัมีปริมาณท่ีเพียงพอใน
การรับรองอุปสงคท่ี์เกิดข้ึนและไม่เกินปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี
บริษทัก าหนดไว ้โดยผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงัน้ี ระดบั
การให้บริการทุกผลิตภณัฑ์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ท่ี 19.93% คือ ระดบั
การให้บริการของนโยบายเสนอแนะอยู่ท่ี 96.72% จากระดบั
การให้บริการปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 76.80% ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุป
ไดว้า่ ภายหลงัจากการประยกุตใ์ชก้ระบวนการพยากรณ์ S&OP  
ท่ี มีการท างานเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันของข้อมูลความ
ตอ้งการ โดยเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล หาสาเหตุ
อยา่งมีล าดบัขั้นตอน ตั้งแต่ท่ีมาของอุปสงคใ์นแต่ละเดือน ใน

ท่ีสุดท าให้ตวัเลขการพยากรณ์ความตอ้งการมีความใกลเ้คียง
กับ    อุปสงค์ท่ีแท้จริง และในส่วนของนโยบายการสั่งซ้ือ
สินคา้มีการพิจารณาปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้โดยมีการค านึงถึง
อุปสงค์ในช่วงระยะเวลาการรอคอยสินคา้ และการก าหนด
ปริมาณสินค้าคงคลังสูงสุดเพื่อให้ทราบระดับสินคา้คงคลงั
ปัจจุบนัวา่มีปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงใดและสามารถทบทวน
ถึงความสอดคลอ้งกบัปริมาณอุปสงคท่ี์เกิดข้ึนไดแ้ละสามารถ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์สินคา้ขาดและสินคา้เกิน ส่งผลใหมี้
ระดับการบริการท่ีเพ่ิมข้ึน และท าให้เกิดความไวว้างใจของ
ลูกคา้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรถยนตห์ลงัการขายต่อไป 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
        หลงัจากไดมี้การวางแผนร่วมกนัจากกระบวนการS&OP 
แล้วนั้ นส่งผลให้เกิดความเข้าใจต่ออุปสงค์ท่ีจะเกิดข้ึนได้
ตรงกนัค่าความแม่นย  าของการพยากรณ์เพ่ิมข้ึน และจากการ
จ าลองสถานการณ์ของนโยบายรอบการสั่งซ้ือคงท่ีจะเห็นว่ามี
ปริมาณสินคา้คงคลงัเพียงพอต่อความตอ้งการและมีระดบัการ
ให้บ ริการ ท่ี สูง ข้ึน โดยผู ้วิจัยได้พบประโยชน์จากการ
ประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี    
ในด้านการพยากรณ์ 

1. มีการส่ือสารขอ้มูลระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
เพ่ือให้ทราบลกัษณะของอุปสงคท่ี์แทจ้ริง รวมทั้งแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความตอ้งการสินคา้จากฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายวางแผนและจดัซ้ือสามารถจดัเตรียมสินคา้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ   
ในด้านการก าหนดระบบการส่ังซ้ือ 

1. มีการท างานในกระบวนการสั่งซ้ืออย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์กระบวนการสั่งซ้ือได้ ในกรณีท่ีสินคา้ไม่
เพียงพอหรือสินคา้มีมากเกินความตอ้งการ   

2. ทางฝ่ายขายสามารถวางแผนการขายไดเ้พราะรอบการ
สั่งซ้ือคงท่ี ส่งผลให้สินคา้เขา้คลงัสินคา้ไดใ้นช่วงเวลาท่ีคงท่ี
และสามารถวางแผนแนวโนม้การขายของสินคา้ได ้   
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3. ผูผ้ลิตสามารถจดัเตรียมวตัถุดิบในการผลิตไดเ้พราะ
บริษทัมีรอบการสั่งซ้ือท่ีคงท่ี ฉะนั้นผูผ้ลิตจะสามารถเตรียม
ก าลงัการผลิตไดต้รงเวลา   

4. แบบจ าลองสามารถประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทาง
ให้กบัผูท่ี้ประกอบกิจการในลกัษณะสินคา้ท่ีมีความใกลเ้คียง
กบับริษทักรณีศึกษาได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดพ้บขอ้จ ากดับางประการซ่ึงขอเสนอแนะ
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1. รูปแบบการกรอกขอ้มูลของสินคา้ในกรณีท่ีมีสินคา้
จ านวนมากควรจะตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่เพ่ือให้สินคา้
ทุกตัวอยู่ในหน้าเดียวกันเพ่ือให้การพยากรณ์สามารถมอง
ปริมาณในภาพรวมได ้

2. เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจ ากดัท าให้ผูว้ิจยัสามารถท าการ
ทดสอบจากการปฏิบัติจริงได้เ พียงการพยากรณ์ แต่ใน
กระบวนการก าหนดนโยบายสั่งซ้ือผูว้ิจัยได้ท าการจ าลอง
สถานการณ์ โดยการทดสอบการพยากรณ์เกิดข้ึนในช่วงเดือน 
ธนัวาคม 2558 – มีนาคม 2559 ส่วนการก าหนดวธีิการสัง่ซ้ือได้
ท าการจ าลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบนโยบายเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ ขอ้มูลทดสอบในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 
2558 ฉะนั้นหากมีการประยกุตใ์ชก้ารพยากรณ์ร่วมกบันโยบาย
สั่งซ้ือจากท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้ปริมาณการสั่งซ้ือ
สินคา้ และปริมาณสินคา้คงคลงัมีความใกลเ้คียงกบัอุปสงคท่ี์
จะเกิดข้ึนในแต่ละเดือน 
         2. แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนโดยโปรแกรม Microsoft Excel 
ได้ออกแบบการสั่งซ้ือแบบเต็มตูร้วมสินคา้เฉพาะผลิตภณัฑ์
ตวัอย่าง ฉะนั้น เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการสั่งซ้ือทั้งหมด และ

สามารถท าให้ปริมาณน าเขา้มีความใกลเ้คียงกบัระดบัสินคา้คง
คลงัสูงสุดจึงควรพฒันาเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปในการสั่งซ้ือ 
โดยสามารถรวมผลิตภณัฑท่ี์มีรอบเวลาในการพิจารณาเดียวกนั
ท าการสั่งซ้ือพร้อมกนั เพราะสินคา้แบตเตอร่ีรถยนตห์ลงัการ
ขายทุกชนิดมีระยะเวลาน าท่ีเท่ากนั 
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม . 2558,  การ

จดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเบ้ืองตน้, ส านกัโล
จิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

[2] พิภพ ลลิตาภรณ์. 2552. การบริหารพสัดุคงคลงั, ส านกัพิมพ ์
ส.ส.ท. 

[3]  วราภรณ์ หัตถกี. 2554, การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ
สินค้าคงคลังและการวางแผนการขายกรณีศึกษา
บริษัท  TGC จ ากัด ,  วิทยานิพนธ์  บ ริหารธุร กิจ
มหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 

[4] ศราวุธ ไชยธงรัตน. 2554, การกาหนดระดบัสินคา้คงคลงั
สารองท่ี เหมาะสมสาหรับสินค้าประเภทสั่งทา 
กรณีศึกษาบริษทัผลิตประตูหน้าต่าง, วิทยานิพนธ์  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

[5] ค านาย อภิปรัชญาสกุล. 2554, การจัดการสินค้าคงคลงั, 
ส านกัพิมพ ์โฟกสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั 

[5] อัจฉรา จันทร์ฉาย. 2557, เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการ
จดัการ, ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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การพฒันาการจัดตารางเวลาส าหรับเจ้าหน้าทีภ่าคพืน้ของสายการบิน 
(Scheduling Improvement for Airline Ground Service Staff) 

สุปรีชญา บุญมาก1* และ มาโนช  โลหเตปานนท์2 

1นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการจัดการด้านโลจิสติกส์(สหสาขาวิชา),  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: supreechaya.b@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
        งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือพฒันารูปแบบการจดัตารางเวลาการก าหนดงานส าหรับเจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนของสายการบิน ในส่วน
งานใหบ้ริการเช็คอินผูโ้ดยสารและส่วนงานรับ-ส่งเคร่ืองบินของสายการบินโดยลกัษณะการก าหนดงานในปัจจุบนัผูจ้ดัตารางจะท า
การแบ่งเจา้หนา้ท่ีเป็นกลุ่มละเท่าๆกนัและก าหนดงาน แต่เน่ืองจากแต่ละส่วนงานมีความตอ้งการจ านวนเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาจึงท าใหรู้ปแบบการก าหนดงานดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพ งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ให้มีการพฒันาการจดั
ตารางเวลาท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ในรูปแบบปัจจุบนัและสามารถลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีในระบบปฏิบติังานลง โดยท าการพฒันา 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบก าหนดการเชิงเสน้จ านวนเตม็ (Integer Linear Programming) และท าการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจดัตารางเวลาก าหนดงานของเจา้หนา้ท่ีแตกต่างไปจากลกัษณะเดิม นัน่คือไดท้ าการจดัตารางเวลาให้แก่เจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนเป็น
รายบุคคลตามปริมาณงานท่ีมีและหาผลเฉลยการจดัตารางโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กเซล พรีเม่ี ยม โซลเวอร์ แพลตฟอร์ม 
(Microsoft Excel Premium Solver Platform) ในการหาผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ผลการวิจยัพบวา่การพฒันาการจดัตารางเวลารูปแบบใหม่
สามารถลดจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานรวมทุกกะงานลงเหลือ 68 คนต่อวนัจากปัจจุบัน 80 คนต่อวนั นอกจากน้ี การ
พฒันาการจดัตารางเวลาและปรับรูปแบบการเปิดบริการเคาน์เตอร์เช็คอินสามารถประสิทธิภาพของการใชป้ระโยชน์เคาน์เตอร์
เช็คอินจาก 43.26% เป็น 78.25% และสามารถแกปั้ญหาจ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอในการปฏิบติังานรับ-ส่งเคร่ืองบินในช่วงเวลาท่ี
มีปริมาณเท่ียวบินหนาแน่น 
 
ค าส าคญั การจดัตารางเวลา แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืน 
 

บทน า 
ท่ามกลางการเปล่ียนผา่นเขา้สู่ยคุการพฒันาในดา้นของ

เทคโนโลยีส่งผลใหธุ้รกิจในทุกภาคส่วนไดมี้การพฒันาและ
เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่งทางการตลาดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ส าหรับในภาคการขนส่งทาง
อากาศนั้น ธุรกิจการบินถือว่ามีการขยายตวัของธุรกิจเป็น
อยา่งมาก จากแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมา
ใชบ้ริการ ท าใหแ้ต่ละสายการบินไดมี้การพฒันารูปแบบการ
ให้บริการเพ่ือให้สามารถแข่งขนัในตลาดกับคู่แข่งไดม้าก
ยิ่งข้ึนซ่ึงส่งผลให้สายการบินมีตน้ทุนดา้นการบริการจดัการ
ต่างๆท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น การบริการจัดการทรัพยากรของ
องค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีทางสายการบินต่างๆนั้นมีการ

ค า นึ ง ถึ งและหาแนวทาง ในการบ ริหารจัดการ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององคก์ร
ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีควรมีการบริหารจดัการ
ให้เกิดประสิทธิภาพท่ีสูงสุด โดยในงานวิจัยช้ินน้ีมุ่งถึง
การศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัตารางเวลาของเจา้หนา้ท่ี
สายการบินในส่วนงานการให้บริการเช็คอินผูโ้ดยสารและ
ส่วนงานการ รับ- ส่ง เค ร่ืองบินว่า มีในรูปแบบการจัด
ตารางเวลาในปัจจุบันนั้ นความเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการส าหรับการปฏิบติังานในส่วนงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงใดและหากมีการปรับรูปแบบ
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การจดัตารางเวลาในลกัษณะอ่ืนจะท าให้การท าปฏิบติัของ
เจา้หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่ 

โดยวตัถุประสงคข์องงานวจิยั คือ 
1. เพื่อศึกษาและพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

ส าหรับการจดัตารางเวลาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
2. การทดสอบผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลงัการปรับปรุงการ
จดัตารางเวลาการปฏิบติังาน 
 

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎต่ีางๆ 
[1] การจดัตารางเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัเป็น

อย่า งมากในหลาย อุตสาหกรรม  โดยการจัดตาราง 
(Scheduling) หมายถึง การจดัสรรทรัพยากร (Resource) ท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดให้กับภารกิจ (Task)  จ านวนหน่ึงภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ เพ่ือท่ีจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุ
ถึงเป้าหมาย (Goal) หรือ วตัถุประสงค์ (Objective) สูงสุดท่ี
องคก์รก าหนดไวท่ี้เวลานั้นได ้[2] ทฤษฎีการจดัตารางใชก้าร
พฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของ
ปัญหา (Idealized representations) ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์และสมการหรืออสมการทางคณิตศาสตร์ [3] 
พร้อมกบัการเลือกเทคนิคส าหรับการหาผลลพัธ์ท่ีเหมาะสม
กบัรูปแบบของปัญหา  

ส า ห รั บ [4] ก า ร โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง เ ส้ น  ( Linear 
Programming) เป็นเทคนิคท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา
เพ่ือการตัดสินใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการหาผลลัพธ์ท่ีดี
ท่ีสุดของปัญหาต่างๆภายใตข้อ้จ ากดัของจ านวนทรัพยากรท่ี
มีอยู ่และรวมถึงขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ผลลพัธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ข้อจ ากัดเท่านั้นท่ีจะสามารถเป็นผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้และ
ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดนั้นเป็นหน่ึงในผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้

งานวิจัยของของ Zhuo Xin และ  Danping Lin และ 
Youfang Huang และ Wenwen Cheng และ Chee Chong Teo 
[5] ได้ศึกษาการจัดสรรเจ้าหน้าท่ีส าหรับให้งานบริการ
เช็คอิน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปริมาณผูโ้ดยสารในช่วงเวลา
ต่างๆ โดยในการศึกษานั้นมีการใช้สมการเชิงเส้นในการ
แกปั้ญหาโดยมีสมการวตัถุประสงค ์คือ การหาจ านวนของ
เคาน์เตอร์เช็คอินท่ีเปิดใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลา

ต่อจากนั้ นได้ท าการจัดสรรจ านวนเจ้าหน้า ท่ีส าหรับ
ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัปริมาณเคาน์เตอร์เช็คอินท่ีเปิด
ให้บริการ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการก าหนดงานรูปแบบใหม่
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนเป็น 80.3% 
(เดิม 63%) 

งานวิจัยของ Evy Herowati [6] ท าการศึกษารูปแบบ
การก าหนดงานของพนักงานในห้างสรรพสินคา้แห่งหน่ึง 
ส าหรับในธุรกิจการบริการนั้น ผูศึ้กษาไดมี้การก าหนดกะ
งานโดยอา้งอิงจากพฤติกรรมของลูกคา้ จากผลการศึกษาได้
มีการก าหนดกะงานพิเศษในสัปดาห์แรกของทุกเดือน ซ่ึง
เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้มากกวา่ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ซ่ึง
ท าให้ในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นมีจ านวนเจา้หน้าท่ีท่ีเพียงพอ
ส าหรับการรองรับปริมาณของลูกคา้ท่ีมีจ านวนมากกว่าใน
ช่วงเวลาอ่ืนๆ 

งานวจิยัของ จุฑาทิพ วทิวสักลุ [7] ไดท้ าการศึกษาเร่ือง
การจดัตารางงานท่ีเหมาะสมส าหรับพนกังานเก็บเงินค่าผา่น
ทาง โดยท าการเสนอวธีิการก าหนดตารางการปฏิบติังานของ
ด่านเก็บค่าผา่นทางดินแดง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก าหนด
งานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในช่วงเวลาต่างๆใหเ้หมาะสมกบัปริมาณ
จราจร เพ่ือลดปัญหาการมีพนกังานมากเกินความจ าเป็นโดย
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบจ าลองสมการเชิงเส้นตรง (Integer Linear 
Programming) ในการหาผลเฉลยท่ีดี ท่ี สุด จากงานวิจัย
สามารถลดชัว่โมงการท างานรวมของพนกังานทั้งหมดลงได ้
40 ชั่วโมง (2.51%)  และสามารถตอบสนองต่อปริมาณ
การจราจรในแต่ละช่วงเวลา 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

โดยในขั้ นแรกได้ท าการ ศึกษา รูปแบบการจัด
ตารางเวลาของเจ้าหน้าสายการบินในปัจจุบันซ่ึงสามารถ
สรุปไดพ้อสงัเขปดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 1 รูปแบบการก าหนดงานของเจา้หนา้ท่ีสายการบิน 

 
นัน่คือ ในการปฏิบติังานแต่ละวนัจะประกอบไปดว้ย 4 

กะงาน คือ กะงานส าหรับใหบ้ริการเช็คอินผูโ้ดยสารจ านวน 
2 กะงาน และกะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินจ านวน 2 กะงาน ตาม
เวลาดงัน้ี                  
       กะงานใหบ้ริการเช็คอินกะท่ี 1 เวลา 03.30-13.30 น.                
       กะงานใหบ้ริการเช็คอินกะท่ี 2 เวลา 11.30-21.30 น. 
       กะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินกะท่ี 1 เวลา 04.30-15.30 น. 
       กะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินกะท่ี 2 เวลา 13.00-24.00 น. 

โดยลกัษณะการก าหนดงานในปัจจุบนัผูจ้ดัตารางจะท า
การแบ่งเจา้หน้าท่ีเป็นกลุ่มละเท่าๆกนัและก าหนดงาน จาก
การศึกษารูปแบบการปฏิบติังานในปัจจุบนัไดพ้บปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

       ประเด็นท่ี 1 มีการเปิดเคาน์เตอร์ส าหรับใหบ้ริการ
เช็คอินผูโ้ดยสารจ านวนคงท่ีตลอดทั้งวนัตั้งแต่เท่ียวบินแรก
จนกระทัง่ปิดเคาน์เตอร์บริการเช็คอินเท่ียวบินสุดทา้ย ซ่ึงพบ
ปัญหาการเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินจ านวนมากเกินความตอ้งการ
ในบางช่วงเวลา 

       ประเด็นท่ี 2 ส าหรับงานการรับ-ส่งเคร่ืองบินพบ
ปัญหาจ านวนเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีปริมาณเท่ียวบินจ านวนมาก จึงท าให้มี
ก าหนดงานให้เจา้หนา้ท่ีคนเดียวปฏิบติังาน 2 งาน ซ่ึงจากใน
ข้อก าหนดของบริษัทนั้ นพนักงานสามารถท างานใน
ช่วงเวลาเดียวกนัไดเ้พียง 1 งานเท่านั้น  
 

รูปท่ี 2 จ านวนเจา้หนา้ท่ีและงานของการก าหนดงานรูปแบบ
ปัจจุบนั 
 

จากประเด็นปัญหาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการปรับ
รูปแบบการจดัตารางเวลาของเจา้หน้าท่ีในรูปแบบใหม่โดย
แบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็นดงัต่อไปน้ี 
ขั้ นตอนที่  1 การก าหนดจ านวนเจ้าหน้า ท่ีส าหรับการ
ปฏิบติังานเช็คอินผูโ้ดยสารในช่วงเวลาต่างๆดว้ยเคร่ืองมือ
การจ าลองสถานการณ์โปรแกรมอารีนา [7]  

เน่ืองจากจ านวนเคาน์เตอร์เช็คอินท่ีเปิดให้บริการแก่
ผูโ้ดยสารนั้นจะข้ึนอยูก่บัจ านวนผูโ้ดยสารในแต่ละช่วงเวลา
ผูว้ิจัยจึงได้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1 รูปแบบพฤติกรรมของผู ้โดยสารต่อการมาใช้
บริการเช็คอินโดยสุ่มเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 158 ตวัอยา่ง  
เวลาก่อน STD* (นาท)ี ผู้โดยสาร สัดส่วน 

30-45 8 5.06% 
46-60 38 24.05% 
61-75 56 35.44% 
76-90 31 19.62% 
91-105 21 13.29% 
106-120 4 2.53% 

*STD คือ Standard Time Departure 
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ตารางท่ี 2 รูปแบบการกระจายตวัของเวลาให้บริการเช็คอิน
โดยสุ่มเก็บขอ้มูลผูโ้ดยสารจ านวน 150 ตวัอยา่งและวเิคราะห์
รูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยโปรแกรม Input 
Analyzer 

Distribution Erlang 
Expression 29 + ERLA(29.2, 2) 
Square Error:  0.002448 
Sample Mean 87.4 sec. 
Sample Std Dev        42.3 sec. 
P-Value > 0.15 

 
ตารางท่ี 3 ขอ้มูลสถิติจ านวนผูโ้ดยสารโดยเฉล่ีย (คน/วนั) 

เดือน จ านวนผู้โดยสารโดย
เฉลีย่  

มิถุนายน 2558 2,988 
กรกฎาคม 2558 3,714 
สิงหาคม 2558 3,482 
กนัยายน 2558 3,101 
ตุลาคม 2558 3,796 

พฤศจิกายน 2558 3,924 
ธนัวาคม 2558 4,150 
มกราคม 2559 3,868 

 
โดยจากตารางท่ี 3 ผูว้ิจัยเลือกใช้ข้อมูลสถิติจ านวน

ผูโ้ดยสารของเดือนธนัวาคม 2558 เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของ
ข้อมูลจ านวนผูโ้ดยสารในการจ าลองสถานการณ์เพื่อให้
สามารถครอบคลุมจ านวนของผูโ้ดยสารในเดือนอ่ืนๆไดแ้ละ
ท าการประมวลผลเ พ่ือหาค่า เฉ ล่ียและส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐานของจ านวนผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน  

ส าหรับการจ าลองสถานการณ์ได้สร้าง รูปแบบ
ทางเลือกของการก าหนดจ านวนเคาน์เตอร์เช็คอินออกมา
ทั้งส้ิน 3 สถานการณ์ นัน่คือ 

สถานการณ์ 1 จ านวนเคาน์เตอร์ตามความตอ้งการใช้
งานจริง 

สถานการณ์ 2 จ านวนเคาน์เตอร์ตามความตอ้งการใช้
งานจริงและเพ่ิมอีก 1 เคาน์เตอร์ไปในบางช่วงเวลา 

สถานการณ์ 3 จ านวนเคาน์เตอร์ตามความตอ้งการใช้
งานจริงและเพ่ิมอีก 1 เคาน์เตอร์ไปในทุกช่วงเวลา 
 

รูปท่ี 3    กระบวนการเช็คอินผูโ้ดยสารในโปรแกรมอารีนา 
 
จากนั้ นท าการวิ เคราะห์เ พ่ือหาผลลัพธ์ ท่ี มีความ

เหมาะสมมากท่ีสุดโดยมีเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
- ค่าแสดงประสิทธิภาพการใชเ้คาน์เตอร์ (Utilization) 
- ค่าเวลารอเช็คอินเฉล่ียของผูโ้ดยสาร (Waiting Time) 
- ค่ าจ านวนผู ้โดยสารรอเ ช็คอินโดยเฉล่ีย  (Number 

Waiting) 
โดยผลลัพธ์จากการจ าลองสถานการณ์ท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุด คือ สถานการณ์ท่ี 3 โดยมีผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 
4  

 
ตารางท่ี 4 ผลลพัธ์จากการจ าลองสถานการณ์ 

เกณฑ์ ค่าเฉลีย่ 
ประสิทธิภาพการใชเ้คาน์เตอร์ 78.25 % 
เวลารอเช็คอินเฉล่ีย 1.41 นาที 
จ านวนผูโ้ดยสารรอเช็คอิน 6 คน 

 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจ านวนเจา้หนา้ท่ีส าหรับการปฏิบติังาน
และการปรับรูปแบบกะการท างาน 
โดยมีการก าหนดจ านวนของเจา้หนา้ท่ีในแต่ละส่วนงาน 
- งานให้บริการเช็คอินก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี 1 คนต่อ1

เคาน์เตอร์ท่ีเปิดใหบ้ริการ 
- งานส่งเคร่ืองบินเท่ียวบินขาออก (Departure Flight) 

ก าหนดให้มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 3 คนต่อเท่ียวบินและมี
ระยะเวลาการมอบหมายงาน 1ชั่วโมง 15 นาท่ีต่อ
เท่ียวบิน 

- งาน รับ เค ร่ือง บิน เ ท่ียว บินขา เข้า  (Arrival Flight )
ก าหนดให้มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 2 คนต่อเท่ียวบินและมี
ระยะเวลาการมอบหมายงาน 45 นาทีต่อเท่ียวบิน 
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โดยใชรู้ปแบบการก าหนดงานแบบส่วนงานละ 2 กะ
งานตามรูปแบบเดิมและเพ่ิมการก าหนดงานในรูปแบบใหม่
โดยเพ่ิม1 กะงานช่วงเวลาใหม่เขา้ไปในระบบการท างานของ
ทั้ง 2 ส่วนงาน จากนั้นเลือกรูปแบบกะงานท่ีท าให้มีจ านวน
เจ้าหน้าท่ีน้อยท่ีสุด จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มี
ลกัษณะดงัน้ี 
ค าอธิบายสญัลกัษณ์ (Variables) 
M = เซตของกะงานท่ี i โดยท่ี i = 1, …, m 
N = เซตของช่วงเวลา P โดยท่ี P = 1, …, n 
DP = จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการในช่วงเวลา P 
Ei = จ านวนเจา้หนา้ท่ีในช่วงเวลากะงาน i 
Si แทนตวัแปรตดัสินใจซ่ึงมีค่าเป็น 
   1 เม่ือกะงานท่ี i สามารถปฏิบติังานในช่วงเวลา P, 
   0 ในกรณีอ่ืนๆ 
 
สมการวตัถุประสงค์ (Objective Function)   

   𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 =   ∑ 𝑆𝑖 ; ∀𝑚        (1)

𝑖∈𝑀

   

ข้อจ ากดั (Constraints) 

                ∑ 𝑠𝑖  =   𝐷𝑝

𝑚

𝑖=1

; ∀𝑚              (2) 

                   𝑠𝑖 ≤ max 𝐸𝑖  ; ∀𝑚            (3) 
 
สมการวตัถุประสงค์ (1)  แสดงถึงจ านวนผลรวมของ

เจา้หนา้ท่ีในแต่ละกะงานของทั้ง 2 ส่วนงานท่ีนอ้ยท่ีสุด โดย
สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดั (2) จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการของแต่
ละส่วนงานในช่วงเวลาใดๆ และข้อจ ากัด (3)  จ านวน
เจ้าหน้าท่ีสูงสุดในกะงานแรกและกะงานสุดทา้ยของทั้ ง 2 
ส่วนงานจะตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีตอ้งการส าหรับปฏิบติังาน
จริง 

เ ม่ือหาผลเฉลยของแบบจ าลองดังกล่าวโดยใช้
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล โซลเวอร์ ฟังก์ชัน (Microsoft Excel 
Solver Function) จึงได้ผลเฉลยของจ านวนเจ้าหน้าท่ีในแต่
ส่วนงานในทุกรูปแบบท่ีท าการทดสอบและเลือกรูปแบบ
การก าหนดกะงานท่ีท าใหมี้เจา้หนา้ท่ีนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
ส่วนงานการใหบ้ริการเช็คอินผูโ้ดยสาร 
กะท่ี 1 ช่วงเวลา 03.31 – 13.30 จ านวน 14 คน  

กะท่ี 2 ช่วงเวลา 11.31-21.30 จ านวน 12 คน 
ส่วนงานรับ-ส่งเคร่ืองบิน 
กะท่ี 1 ช่วงเวลา 04.31-15.30 น.  จ านวน 21 คน 
กะท่ี 2 ช่วงเวลา 07.31-18.30 น. จ านวน 7 คน 
กะท่ี 3 ช่วงเวลา 11.31 – 00.30 น. เจา้หนา้ท่ี 14 คน 
 
ขั้ นตอนที่  3 การจัดตาราง เวลาของ เจ้าหน้า ท่ีโดยใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบก าหนดการเชิงเส้น
จ านวนเตม็ (Integer Linear Programming) 

ส าหรับการจัดตารางเวลาเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนจะมี
ตารางเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละวนัในรูปแบบเฉพาะ
บุคคล โดยการจัดตารางเวลาได้มีการค านึงถึงระเบียบ
ขอ้บังคบัการปฏิบัติงานอา้งอิงตามกฎหมายแรงงาน และ
ขอ้บังคบัต่างๆของสายการบินโดยการจัดตารางเวลาของ
เจา้หนา้ท่ีจะสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขต่างๆดงัน้ี 
- ภายในทุก 7 วนัท่ีต่อเน่ืองกนั เจา้หน้าท่ีจะตอ้งมีชัว่โมง

การก าหนดงานไม่เกิน 48 โมง 
- ในทุกสปัดาห์เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมีวนัหยดุต่อเน่ืองกนั 2 วนั 
- ห้ามมิให้มีการก าหนดงานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเกินกวา่ 1 งาน

ในช่วงเวลาเดียวกนั 
ค าอธิบายสัญลกัษณ์ (Variables) 
I = เซตของจ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด โดยท่ี i = 1,2,…,m 
J = เซตของวนัส าหรับการจดัตารางงานทั้งหมด  
     โดยท่ี j = 1,2, …,n 
K = เซตของกะงานส าหรับการก าหนดงานทั้งหมด  
      โดยท่ี k = 1,2, …,p 
wijk แทนตวัแปรตดัสินใจซ่ึงมีค่าเป็น  
       1 เม่ือเจา้หนา้ท่ีคนท่ี i มีการก าหนดงานในวนัท่ี j ใน 
          กะงานท่ี j, 0 ในกรณีอ่ืน 
Dk = จ านวนชัว่โมงการก าหนดตารางการปฏิบติังานของกะ 
      งาน i 
Dmax = จ านวนชัว่โมงการปฏิบติังานสูงสุดท่ีสามารถจดั 
            ตารางเวลาการปฏิบติังานได ้
Dks = จ านวนกะงานสูงสุดในวนัท่ี i ของเจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถ 
        ก าหนดตารางเวลาได ้ 
Dkji = จ านวนคร้ังสูงสุดการก าหนดงานในกะงานk ใดๆ 
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          ในช่วงวนัท่ี j ของเจา้หนา้ท่ีคนท่ี i 
 Dki = จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการในกะงาน k ใดๆ 
Djk = จ านวนวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีถูกก าหนดตารางเวลา ในกะงาน 
         k ใด ๆ 
Dno-jk = จ านวนวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเป็นวนัหยดุ 
 
สมการวตัถุประสงค์ (Objective Function) 

  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 =  ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘       (4)

𝑘𝑗𝑖

 

ข้อจ ากดั (Constraints) 

∑ ∑ 𝐷𝑘𝑤𝑖𝑗𝑘 ≤  𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑗

 ; ∀𝑖              (5) 

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘 ≤   𝐷𝑘𝑛

𝑘

;  ∀𝑖, 𝑗                         (6) 

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘  ≤   𝐷𝑘𝑠  ;  ∀𝑖, 𝑘                       (7)

𝑗

 

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘  ≤   𝐷𝑘𝑖  ;  ∀𝑗, 𝑘                     (8)

𝑖

 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘 ≥   𝐷𝑗𝑘  ;  ∀𝑖                    (9)

𝑘

𝑗+𝑛

𝑗

 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘 = 𝑜 ; ∀𝑖                        (10)

𝑘

𝑗+𝑛

𝑗

 

𝑤𝑖𝑗𝑘1
+  𝑤𝑖𝑗+1,𝑘2

≤   1 ;  ∀𝑖, 𝑗          (11)  
 

วตัถุประสงค์ (4) ของการจดัตารางเจา้หน้าท่ี คือ การ
หาผลรวมของจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดงานนอ้ยท่ีสุดใน
รอบจ านวนวนัของเขตการค านวณ โดยมีขอ้บงัคบัในการจดั
ตารางเวลาคือ (5)  ก าหนดให้ผลรวมของชั่วโมงการท่ี
เจ้าหน้าท่ีถูกก าหนดตารางงานน้อยกว่าขอบเขตจ านวน
ชัว่โมงท่ีสามารถก าหนดงานได ้(6) ก าหนดจ านวนกะของ
เจ้าหน้าท่ีแต่ละวันต้องน้อยกว่าจ านวนกะงานสูงสุดท่ี
สามารถก าหนดตารางงานได ้(7) ก าหนดจ านวนคร้ังของการ
ท าซ ้ ากะงานกะเดิมท่ีถูกก าหนดงานไปก่อนหนา้ในช่วงเวลา
ใดๆ (8) ก าหนดจ านวนรวมของเจา้หน้าท่ีท่ีถูกก าหนดงาน
ในแต่ละกะงานจะตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวนเจา้หนา้ท่ี
ท่ีตอ้งการในการปฏิบติังาน (9) ขอ้ก าหนดจ านวนวนัในรอบ
การจดัตารางท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถถูกก าหนดงานตอ้งไม่น้อย

กวา่จ านวนวนัขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้(10) ก าหนดจ านวนวนัหยดุ
ในรอบการก าหนดตารางงานของเจา้หนา้ท่ีโดยก าหนดใหมี้
วนัหยุดท่ีต่อเน่ืองกนัตามจ านวนท่ีก าหนด (11) ขอ้ก าหนด
ของกะงานในวนัปัจจุบนัและวนัก่อนหน้าท่ีไม่สามารถถูก
ก าหนดในตารางให้ปฏิบัติงานต่อได้เ น่ืองจากเหตุผล
ทางดา้นเวลาพกั  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ี

ได้จัดท าข้ึนโดยการทดสอบประมวลผลกับกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็กและท าการก าหนดเง่ือนไขของการจดัตารางเวลา
ในรูปแบบเดียวกบัขอ้ก าหนดท่ีจดัท าข้ึนและท าการทดสอบ
หาผลลพัธ์โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล พรีเม่ียม 
โซลเวอร์ แพลตฟอร์ม (Microsoft Excel Premium Solver 
Platform) รันบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีใช้ Intel 
Core i5-4200U CPU 1.60 GHz 2.30 GHz จ ากนั้ นท าการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดพ้บกวา่แบบจ าลองท่ีได้
จดัท าข้ึนสามารถหาผลเฉลยของการก าหนดตารางเวลาของ
เจา้หน้าท่ีโดยอยู่ในเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวไ้ด ้จึงสรุปไดว้า่
แบบจ าลองดังกล่าวมีประสิทธิภาพสามารถน ามาใช้
ประมวลผลเพื่อหาผลลพัธ์การจัดตารางเวลาในรูปแบบท่ี
ท าการศึกษาได ้

หลังจากนั้ นจึงท าการประมวลผลการจัดตารางเวลา
ของเจ้าหน้าท่ีตามขนาดของปัญหาจริงโดยสามารถหา
ผลลพัธ์การจดัตารางเวลาตามเง่ือนไขทั้งหมดท่ีไดก้ าหนดไว้
ในแบบจ าลองดงัตวัอย่างตารางท่ี 5 ตารางก าหนดงานของ
เจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืน 

 
ตารางท่ี 5 ตารางการก าหนดงานของเจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืน 

วนัที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

# 1 C1 G3 C2 G3     C1 G3 

#2 C1 G1 C2     G1 C1 G1 

#3 C2     G3 G3 C2 C2   

#4     C1 G1 G1 C1     

#5   G3 C2 G3 C2     G3 
โดยท่ี # แทน พนกังานคนท่ี 
C1 แทน กะงานใหบ้ริการเช็คอินผูโ้ดยสารกะท่ี 1 
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C2 แทน กะงานใหบ้ริการเช็คอินผูโ้ดยสารกะท่ี 2 
G1 แทน กะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินกะท่ี 1 
G2 แทน กะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินกะท่ี 2 
G3 แทน กะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินกะท่ี 3 

โดยจากการวิจยัสามารถสรุปผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการปรับ
รูปแบบการจดัตารางเวลาของเจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนไดด้งัน้ี 

1. ส าหรับการพฒันารูปแบบการจดัตารางเวลาของ
เจา้หนา้ท่ีรูปแบบใหม่นั้นสามารถลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีในการ
ปฏิบัติงานรวมทุกกะงานในแต่ละวนัลงเหลือเพียง 68 คน 
จากปัจจุบนั 80 คน  

2. ส าหรับการปรับรูปแบบการเปิดบริการเคาน์เตอร์
เช็คอินส าหรับให้บริการผูโ้ดยสารโดยเปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ตามความตอ้งการใชง้านจริงและเพ่ิมอีก 1 เคาน์เตอร์ในทุก
ช่วงเวลา เ ม่ือน าเปรียบเทียบกับรูปแบบการปฏิบัติงาน
ปัจจุบนัไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลลพัธ์การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เปิดใหบ้ริการเคาน์เตอร์เช็คอินผูโ้ดยสาร 
 

เกณฑ์ รูปแบบ
ปัจจุบัน 

รูปแบบ
ใหม่ 

ประสิทธิภาพการใชเ้คาน์เตอร์ 43.26% 78.25% 
เวลารอเช็คอินเฉล่ีย (นาที) 0.96 1.41 
จ านวนผูโ้ดยสารรอเช็คอิน(คน) 4 6 
 

3. ส าหรับการปรับปรุงรูปแบบตารางเวลาของ
เจา้หนา้ท่ี สามารถแกปั้ญหาเร่ืองจ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ
ของกะงานรับ-ส่งเคร่ืองบินในช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีปริมาณ
เท่ียวบินจ านวนมากโดยแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี4 ภาพแสดงจ านวนเจา้หน้าท่ีและงานช่วงเวลาต่างๆ 
ของการก าหนดงานรูปแบบใหม่ 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการวิจยัในเร่ืองของการพฒันาการจดัตารางเวลา

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนของสายการบิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมจาก
ท าการศึกษาวิธีการจดัตารางเวลาและรูปแบบการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีในปัจจุบนัและน ามาวิเคราะห์ถึงขอ้บกพร่อง
ต่างๆ รวมถึงหาแนวทางส าหรับการพฒันารูปแบบการจดั
ตารางเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่างๆรวมถึงท าการส ารวจเพ่ือหา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นได้
ท าการศึกษาถึงรูปแบบและปริมาณความตอ้งการเจา้หนา้ท่ี
ส าหรับใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อน ามาด าเนินการปรับเปล่ียน
รูปแบบกะจดัตารางเวลาของเจา้หนา้ท่ีโดยใชว้ิธีการการจดั
ตารางเวลาปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีเป็นรายบุคคลและการ
ปรับรูปแบบกะการปฏิบัติงานโดยการเพ่ิมกะงานในส่วน
งานรับ-ส่งเคร่ืองบินแทนรูปแบบการจดัตารางเวลาปัจจุบนั 
จากการวิจยัวิธีการดงักล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆของการก าหนด
งาน อีกทั้งยงัสามารถลดจ านวนเจา้หนา้ในการปฏิบติังานลง
ได้ ซ่ึงจากการวัดประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์
เคาน์เตอร์เช็คอินอยูร่ะดบัท่ีสูงข้ึนและสามารถแกปั้ญหาการ
แกไ้ขเร่ืองจ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอในการปฏิบติังานรับ-
ส่งเคร่ืองบินในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณเท่ียวบินหนาแน่น 
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ส าหรับรูปแบบการพฒันาการจดัตารางเวลาในรูปแบบ
ท่ีผูว้ิจัยได้เสนอไปขา้งตน้นั้นเป็นรูปแบบการก าหนดงาน
เจา้หนา้ท่ีในลกัษณะเป็นกะงาน และในแต่ละช่วงเวลานั้นมี
ปริมาณความตอ้งการเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในจ านวนท่ีต่างกนั 
โดยรูปแบบการจัดตารางเวลาดังกล่าวนั้ นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดตารางเวลาเจ้าหน้าท่ีได้ในหลาย
อุตสาหกรรมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงมี
ลักษณะรูปแบบการก าหนดงานเช่นเดียวกับท่ีผู ้วิจัยได้
น าเสนอมา 
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