
บทท่ี 6 

ประยกุตใ์ชห้ลกัการกระบวนการโลจิสติกส์



1. การประยกุตใ์ชก้ระบวนการโลจิสตกิสเ์ชงิธรุกจิใน

การปฏิบตังิาน

1.1 การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ของการน าระบบโลจิสติกส์มาใช้กบัธุรกจิในประเทศไทย

1. ขาดเครือขา่ยทางธรุกิจในประเทศและตา่งประเทศเนือ่งจากระบบโลจิสติกสเ์ป็นธรุกิจระดบั

โลกในขณะที่ลกัษณะอตุสาหกรรมของประเทศไทยยงัไมพ่ฒันาเท่าเทียมกบับางประเทศท่ีพฒันาแลว้

2. การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของรัฐบาลยังมีความล่าช ้าไม่ทันต่อ การ

เปลี่ยนแปลงในดา้นตา่งๆที่เกิดขึน้

3. มีขอ้เสียเปรียบบริษัทต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทนุในประเทศไทยบริษัทขา้มชาติด ้านตน้ทนุ

และเครือขา่ยการใหบ้ริการตา่งประเทศ



3. มีขอ้เสียเปรียบบริษทัตา่งประเทศท่ีเขา้มาลงทนุในประเทศไทยบริษทัขา้มชาติดา้นตน้ทนุ

และเครือขา่ยการใหบ้ริการตา่งประเทศ

4. บริษัทผูส้่งออกท่ีมีบริษัทแม่ในต่างประเทศไม่ใชบ้ริการของไทยเนื่องจากตอ้งใชบ้ริษัท

ตามนโยบายของบริษทัแม่

5. ผูป้ระกอบธรุกิจขนาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการโลจิสตกิส์

6. มีทนุจาํกดัและไมส่ามารถเขา้ถึงแหลง่เงนิทนุได ้

7. ขาดเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเขา้มาใชใ้นการบริหารและบริการลกัษณะการ

ใชอิ้เล็กทรอนกิสใ์นงานโลจิสตกิส์ (E-logistics)

8. ขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นโลจิสตกิส์

9. ขาดฐานขอ้มลูโลจิสตกิส์

10. ผูผ้ลิตและผูส้่งออกยังขาดความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบริหารจัดการโลจิสติกสจึ์งมี

ตน้ทนุสงูและไมม่ีประสิทธิภาพจึงไมส่ามารถเขา้ถึงบริการดา้นโลจิสตกิส์



การนาํระบบโลจิสติกสไ์ปใชใ้นดา้นคลงัสนิคา้

คลงัสินคา้ (Warehousr) เป็นสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ และเป็นกระบวนการจดัการโลจิสติกส์

เป็นจดุพัก จัดเก็บ กระจายจัดส่งสินคา้ หรือวัตถดุิบ ทั้งในส่วนของการบริหารการจัดการพ้ืนท่ี

การบริหารสินคา้คงคลัง การบริหารการจัดเก็บ ซ่ึงจําเป็นมากในธรุกิจ โดยการจัดการท่ีดีจะ

สง่ผลใหต้น้ทนุตํา่และมีกาํไรเพ่ิมขึน้

การบริหารงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคลงัสินคา้ ก็เพื่อใหเ้กิดการทาํงานอย่างเป็นระบบ คุม้คา่แก่

การลงทนุการควบคมุคณุภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสญูเสียจากการ

ดาํเนนิงาน และการใชป้ระโยชนอ์ย่างมีประสิทธิภาพของพื้นท่ี



การบริหารงานที่เกี่ยวขอ้งกบัคลงัสินคา้ ก็เพื่อใหเ้กิดการทาํงานอย่างเป็นระบบ คุม้ค่าแก่

การลงทนุการควบคมุคณุภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสญูเสียจากการ

ดาํเนนิงาน และการใชป้ระโยชนอ์ย่างมีประสิทธิภาพของพื้นท่ี

องคป์ระกอบของงานคลงัสินคา้

1. คลงัสินคา้ (warehouse) 

2. ท่ีเก็บสินคา้ (Storage Location) 

3. ประเภทของที่เก็บสินคา้ (Storage Type) 



ความสาํคญัของคลงัสินคา้ในระบบโลจิสตกิส์

1. การลดตน้ทนุการผลิตและการขนส่ง จากแนวคิดในการประหยัดจากขนาดการ

ลดตน้ทนุการผลิตและการผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสมหรือการจดัการขนสง่ครัง้ละมากๆจะทาํให้

ค่าใชจ้่ายต่อหน่วยของสินคา้ตํา่ลงแตป่ริมาณสินคา้ก็จะส่งผลใหต้อ้งเตรียมสถานท่ีในการเก็บ

รกัษาตอ่ไป

2. ดา้นการปฏิบติังาน ความเปลี่ยนแปลงในดา้นอปุสงคแ์ละอปุทานของหนว่ยตา่งๆ

ในโซ่อปุทานการมีสินคา้คงคลังเพ่ือสาํรอง ในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยใหส้ามารถลดความ

เสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของอปุสงคแ์ละอปุทาน ของการดาํเนินงานระหว่างหนว่ยต่างๆท่ี

เชื่อมตอ่กนัได้



3. การใชค้ลงัสินคา้ เนือ่งจากความจาํเป็นในกระบวนการผลติ ที่มผีลจากกระบวนการผลติที่ตอ้งอาศยั

ระยะเวลาในการแปรรปู เชน่ การตากแหง้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมพีื้นที่คลงัสนิคา้ในการเก็บรักษาผลติภัณฑร์ะหว่างที่เกิด

การแปรรปู

4. การจัดการด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ จะต้องคํานึงถึงความพร้อมของผลิตภัณฑ์เพื่ อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้ทางสนิคา้จะเขา้มามสีว่นในการสนบัสนนุการดาํเนนิงานโดยการกาํหนด

สถานที่ตัง้คลงัสนิคา้ท่ีใกลแ้หลง่ลกูคา้ จะชว่ยใหส้ามารถลดระยะเวลาในการจัดส่งและตอบสนองความตอ้งการได้

ในระยะที่สัน้ลง สง่ผลใหส้ามารถดาํเนนิงานการบริการลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้



ระบบขอ้มลูการจดัการคลงัสินคา้

การจดัการคลงัสินคา้ประกอบดว้ย

1. จาํนวนรายการสินคา้ท่ีเก็บรกัษา (Stock Keeping Units:SKUs) 

2. ขอ้มลูสินคา้คงคลงัแตล่ะราย 

3. ปริมาณสินคา้ท่ีอยู่ในคลังสินคา้ตามหน่วยวัด เช่น จํานวนคาํสั ่งซ้ือ จํานวน 

Pallet กลอ่ง ชิ้น ฯลฯ

4. ระยะเวลารอบการจดัการคาํสัง่ซ้ือของคลงัสินคา้

5. จาํนวนบคุลากรและการจดัการท่ีเกี่ยวขอ้งในสินคา้นัน้อาจจะตอ้งติดตาม

รวบรวมขอ้มลูอ่ืนๆ



เพ่ิมเติมท่ีเป็นขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นถึงภาพรวมของการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ ดดแ้ก่

1. อตัราการเกิดสนิคา้ท่ีเสยีหาย

2. อตัราการหมนุเวียนของสนิคา้ในคลงั 

3. ความผดิพลาดในการปฏิบตังิาน

ปฏิบัติงานคลงัสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพดดซ่ึ้งจะช่วยใหท้ราบรายละเอียดในการ

ติดตามประเมินผลดดแ้ก่

1. รายละเอียดทางกายภาพของสนิคา้ 

2. ขอ้มลูเกี่ยวกบัมาตรฐานการดาํเนนิการเกี่ยวกบัสนิคา้นัน้

3. ขอ้มลูเกี่ยวกบัมาตรฐานการเก็บรักษาสนิคา้ 

4. ลาํดบัความสาํคญัในการเก็บรักษาสาํหรับสนิคา้นัน้ 



การน าซอฟตแ์วร ์(Software) 

มาบรหิารจดัการของคลงัสินคา้

การจัดการเกี่ยวกับคลังสินคา้ท่ีดี จะช่วยใหต้น้ทนุของกิจการลดลง ถา้โปรแกรม 

มีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพก็จะทาํใหก้ารจัดการคลงัสินคา้งา่ยมีความถกูตอ้ง และมีความ

รวดเร็ว ดังนัน้จึงจาํเป็นตอ้งนาํโปรแกรมสาํหรับการจัดการคลังสินคา้ท่ีมีความครอบคลมุ

การทาํงานหลกัของคลงัสินคา้





การน าระบบโลจิสติกสด์ปใชใ้นดา้นการขนสง่ 

โลจิสติกส์เป็นกระบวนการทํางานของโซ่อปุทาน (Supply Chain) ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแผน การดาํเนินงาน และการควบคมุงาน ขนยา้ย 

รวบรวม กระจายสินคา้ บริการและ  ขอ้มลูขา่วสาร จากตน้ทางไปยังปลายทางใหเ้หมาะสม

ตามความตอ้งการของลกูคา้อย่างท่ีทราบกันแลว้ว่า  ระบบโลจิสติกสจ์ะครอบคลุมการ

จัดการตั้งแต่การส่งวัตถดุิบจาก supplier ไปจนถึงการจัดส่งสินคา้ไปยัง ลกูค้ากิจกรรม

ดา้นโลจิสติกสท่ี์ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของธรุกิจในการส่งมอบสินคา้และบริการ  

เชน่ การจดัซ้ือ การขนสง่ การบริหารจดัการคลงัสินคา้ เป็นตน้ 



ผ ูป้ระกอบการขนสง่สินคา้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลกัษณะของการด าเนินการ คือ   

1. ผ ูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะ หมายถึง ผูป้ระกอบการที่ใหบ้ริการขนส่งแก่สาธารณะโดย

ทัว่ไปเพื่อสนิจา้ง 

2. ผ ู้ประกอบการขนส่งตามสญัญา หมายถึงผูป้ระกอบการที่ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า                     

แกบ่คุคลหนึง่ โดยเฉพาะโดยสญัญาว่าจา้งระหว่างกนัเพื่อใหบ้ริการขนสง่อย่างตอ่เนือ่ง

3. ผ ู้ประกอบการขนส่งส่วนบคุคล หมายถึงผู้ประกอบการขนส่งเพื่อกิจการของตนเอง 

เพื่อสนิคา้ของตนเองโดยใชพ้าหนะของตนเอง

4. ผ ูร้บัจดัการขนส่ง หมายถึง ผูท้ี่ทําหนา้ที่รวบรวมสินคา้ เพื่อส่งมอบให้ผูป้ระกอบการขนส่ง

สาธารณะหรือผูป้ระกอบการขนสง่ตามสญัญาตอ่ไป โดยท่ีผูร้ับจดัการขนสง่จะเป็นผูร้ับผดิชอบการขนสง่

5. ผ ูป้ระกอบการสถานท่ีขนส่ง หมายถึงผูป้ระกอบการสถานีขนส่งสินคา้ ซ่ึงเป็นสถานที่ขนถ่าย

สนิคา้หรือรวบรวมสนิคา้เพื่อขนสง่ตอ่ไป โดยทัว่ไปรัฐจะเป็นผูด้าํเนนิการเอง



ปัญหาของผ ูป้ระกอบการสินคา้ทัว่ดป

1. ดา้นบคุลากร ขาดผูป้ระกอบการ ที่มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ ์

2. ดา้นเทคโนโลยีและการจดัการ ปัจจบุันเทคโนโลยีที่ใชใ้นการจัดการส่วนใหญ่มาจากผูป้ระกอบการที่มี

ตา่งประเทศร่วมทนุ ทาํใหบ้ริษทัของคนไทยเสยีเปรียบในดา้นตอ่ไปนี้

2.1 การบริหารมตีน้ทนุสงู 

2.2 การเชือ่มโยงการขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบยงัขาดประสทิธิภาพ

2.3เนื่องจากผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่ทําธรุกิจแบบครอบครัว ทําให้การบริหารงานจะมีผู้ตัด

สนิใจเพียงผูเ้ดยีว ไมก่ระจายงานใหก้บัฝ่ายตา่งๆ อย่างแทจ้ริง

2.4การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเต็มที่ เนื่องจากนําระบบ มาใช ้

แตบ่คุลากรยงัไมไ่ดร้ับการเรียนรูใ้หส้ามารถใชร้ะบบนัน้ๆ

3. ดา้นเงินลงทนุ ผูป้ระกอบการที่เป็นต่างชาติมีเงินลงทนุมากกว่า แต่ต่างชาติไม่ไดล้งทุนในเร่ืองของ 

บคุลากรและเคร่ืองมือ มีเพียงแต่เงนิทนุก็สามารถบริหารจัดการไดแ้ลว้ โดยจา้งผูป้ระกบการรายย่อยที่

เป็นคนไทยรับชว่งตอ่ไปในการขนสง่สนิคา้



1.โลจิสตกิสเ์ป็นรายจ่ายท่ีสาํคญัสาํหรบัธรุกิจตา่งๆ และจะสง่ผลและไดร้ับผลกระทบจาก

กิจกรรมอ่ืน ในระบบเศรษฐกิจ การปรับปรงุประสิทธิผลของกระบวนการดา้นโลจิสติกส์และ

สง่ผลโดยตรงตอ่การปรบัปรงุสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไดด้ีขึน้

2.การจดัการโลจิสตกิสท่ี์ดีจะสง่เสริมการพฒันาประสิทธิภาพและผลิตภาวะการผลิตของ

ภาคอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง ตลอดห่วงโซ่คณุคา่เพื่อเพ่ิมมลูคา่เพื่อใหส้ินคา้อตุสาหกรรม

3.โลจิสตกิสเ์ป็นการเพ่ิมอรรถประโยชนท์างดา้นเวลาและสถานท่ี โดยใหม้ีการนาํสินคา้ท่ี

ลกูคา้ตอ้งการบริโภคเพ่ือการผลิตไปยังสถานท่ีตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการ ในสภาพท่ีตอ้งการ 

และในตน้ทนุท่ีตอ้งการ

ประสิทธิภาพการใหบ้รกิารโลจิสติกส์



ประสิทธิภาพของการบรหิารจดัการโลจิสติกส์

ทาํใหก้ิจกรรมโลจิสตกิสม์ีตน้ทนุท่ีตํา่ลง (Low Cost )

ทาํใหก้ิจกรรมโลจิสตกิสส์ามารถจดัหารวัตถดุิบสง่สินคา้ตรงตามเวลาที่ตอ้งการ(Time Deliverrise)

ทําใหก้ิจกรรมโลจิสติกสม์ีศักยภาพและขีดความสามารถสงูสดุ ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไดต้าม

สถานการณต์ลาด

ทาํใหก้ิจกรรมโลจิสติกสส์ามารถรองรับความตอ้งการของฝ่ายตา่งๆ ในบริษทัไดโ้ดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาด

ทาํใหก้ิจกรรมโลจิสตกิสเ์ป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผลิตภณัฑห์รือบริการ

ทาํใหก้ิจกรรมโลจิสตกิสส์ามารถตอบสนองความตอ้งการตา่งๆ ของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี



การบรหิารความเสี่ยงการค านวณตน้ทนุโลจิสติกส์

แนวคิดการคาํนวรตน้ทนุโลจิสตกิสท์ี่อิงตามทฤษฎีของสหรัฐอเมริกา

ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการขนสง่

ตน้ทนุการบริหารคลงัสนิคา้

ตน้ทนุโลจิสติกส์

ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร

ประมาณการค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรต่อเดือนของพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกับงานโจจิสติกส์ โดยจําแนกตาม

ประเภทงาน (เชน่ พนกังานระดบัจดัการ พนกังานทัว่ไป ฯลฯ) ค่าแรงงาน (รวมค่าล่วงเวลา) รวมดอกเบี้ย

เลีย้ง โบนสั เงนิบาํนาญ เงนิสวสัดกิารตา่งๆ

ค่าใชจ้่าอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายของสาํนกังานธรุการ เชน่ค่าเชา่อาคาร

การจดัหาวสัดแุละสนิคา้จากเครือขา่ยโลจิสตกิส์



การบรหิารความเสี่ยงท่ีเกดิขึ้นของการน า

ระบบโลจิสติกสม์าใชก้บัธรุกจิในประเทศดทย

1. ขาดเครือขา่ยทางธรุกิจในประเทศและตา่งประเทศ เนือ่งจากระบบดลจิสติกสเ์ป็นธรุกิจระดบัโลก 

ในขณะที่ลกัษณะอตุสาหกรรมของประเทศไทยยงัไมพ่ฒันาเท่าเทียมกบัตา่งประเทศที่พฒันาแลว้

2. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบของรัฐบาลยังมีความล่าช ้า ไม่ทันต่อการ     

เปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆท่ีเกิดขึน้

3. มขีอ้เสยีเปรียบบริษทัต่างประเทศที่เขา้มาลงทนุในประเทศไทยวงเล็บบริษทัขา้มชาติวงเล็บดา้น

ตน้ทนุและเครือขา่ยการใหบ้ริการจากตา่งประเทศ

4. บริษัทผูส้่งออกที่มีบริษัทแม่ในต่างประเทศไม่ใช่บริการของไทยเนื่องจากตอ้งใช ้บริษัทตาม

นโยบายของบริษทัแม ่



5. ผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการโลจิสตกิส์

6. มทีนุจาํกดัและไมส่ามารถเขา้ถึงแหลง่เงนิทนุได ้

7. เด็ดขาดเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขา้มาใชใ้นการบริหารและบริการลักษณะการ                       

ใชอ้ิเล็กทรอนกิสใ์นงานโลจิสตกิส์ logistics 

8. แตข่าดแคลนบคุลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถดา้นโลจิสตกิส์

9. ขาดฐานขอ้มลูโลจสิตกิส์

10. ผูผ้ลิตและผูส้่งออกยังขาดความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจัดการโลจิสติกสจ์ึงมีตน้ทนุและไม่มี

ประสทิธิภาพจึงไมส่ามารถเขา้ถึงบริการดา้นโลจิสตกิสไ์ด ้

11. ผูป้ระกอบการขนาดเล็กมตีน้ทนุโลจิสตกิสส์งูกว่าบริษทัขนาดใหญ่

12. ผูซ้ื้อในตา่งประเทศพฒันาการบริหารจดัการดา้นโลจิสตกิสแ์ละตอ้งการใหผู้ส้ง่ออกปรับตวัเขา้กับ

ระบบใหม่



กิจกรรมดา้นการขนสง่ (Transportation Activities)

การขนสง่ transportation หมายถึง การเคลือ่นยา้ยคนสตัวส์ิง่ของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดว้ย

อปุกรณก์ารขนส่งการขนส่งจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสาํคัญที่สดุในกระบวนการจัดส่งกาํลงับาํรงุทาง

ธุรกิจและเป็นกระบวนการที่สําคัญของระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่การวางแผนผังเส้นทางการเลื อก

กระบวนการขนส่งคํานวณตน้ทนุในการขนส่งและการเปรียบเทียบว่าการขนส่งดว้ยวิธีใดที่ดีที่สดุลด

ตน้ทนุที่ตํา่ท่ีสดุและมปีระสทิธิภาพมากท่ีสดุ

การบรหิารความเสี่ยงต่อกจิกรรมในระบบโลจิสติกส์



รปูแบบการขนสง่

การขนสง่มี 5 ประเภท ดดแ้ก่

1 การขนสง่ทางรถบรรทกุ

2. การขนสง่ทางรถไฟ

3.การขนสง่ทางเคร่ืองบิน

4.การขนสง่ทางเรือ

5.การขนสง่ทางท่อ



การบรหิารความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคลงัสินคา้ มีดงัน้ี

1.ทําเลที่ตัง้ของโกดังสินคา้ ถา้หากโกดังเก็บสินคา้อยู่ห่างจากแหล่งผลิต ผูผ้ลิตจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายขนส่งสงูและทาํใหร้าคาจาํหนา่ยสินคา้สงูขึน้ดว้ย ซ้ึงทาํใหก้าํไรลดลง

2.ขนาดของโกดังสินคา้ จะตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมกับการเก็บรักษา เพราะขนาดที่ ไม่

เหมาะสมจะทาํใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการเพิ่มพื้นที่เก็บรักษาสินคา้ หรือไมท่าํใหส้ินคา้เสียหายได้

3.จาํนวนในโกดงัสินคา้ จะตอ้งตรวจสอบว่ามีเพียงพอกบัการเก็บรักษาสินคา้ที่จะทาํการ

ผลิตไดห้รือไม ่

4.การออกแบบและประเภทโกดงัสินคา้ ในการเก็บรักษาสินคา้ในโกดงัเก็บสินคา้นั้นจะตอ้ง

ศึกษาว่าที่ผลิตเหมาะกบัโกดงัเก็บสินคา้แบบใด 



1. เพิ่มประสทิธิภาพในการจดัซ้ือได้

2. ลดเวลาในการดาํเนนิการ

3. จดัซ้ือสนิคา้/บริการไดร้วดเร็ว

4. ลดความผดิพลาดในการจดัซ้ือ ซ้ือสนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของผูข้อซ้ือ

5. ผลติและจดัสง่สนิคา้ไปถึงมอืลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วขึน้

6. เพิ่มโอกาสทางการแขง่ขนัใหก้บัองคก์ร 

7. รูต้น้ทนุในการดาํเนนิการจดัซ้ือและ การมสีนิคา้คงคลงัที่เกิดความจาํเป็นในแตล่ะครั้ง

8. ชว่ยลดมลูค่าความสญูเสยีจากการจดัซ้ือจดัหานอกระบบได้

ประสิทธิภาพของการจดัซ้ือออนดลนต่์อธรุกิจ



ในระบบโลจิสติกส ์บรรจภุัณฑส์ามารถปกป้องตัวสินคา้ระหว่างการเก็บและ

การขนสง่และชว่ยใหเ้พิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนยา้ย นอกจากนัน้การจัดเก็บสินคา้

ดว้ยการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัสนิคา้จะทาํใหส้ามารถขนยา้ยสนิคา้ไดส้ะดวกและปลอดภยั

การบรหิารความเสี่ยงต่อกิจกรรมดา้นการบรรจภุณัฑ ์

(packeting activies)

ประสิทธิภาพ ของบรรจภุณัฑใ์นดา้นโลจิสติกส์

1. การรองรับสนิคา้ (contaim) 

2. การป้องกนั (protection) 

3. การเก็บรักษา (Preserve) 

4. การขนสง่ (transportation)



การผลิตเป็นหนา้ที่หนึ่งในการดําเนินธุรกิจที่ทกุองค์กร จะตอ้งมีการผลิตเป็น

กระบวนการแปลงสภาพวตัถดุบิและสิ่งอื่นๆ ใหเ้ป็นสินคา้ เช่น โทรศัพท ์คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

หรืออาจเป็นสินคา้ที่อยู่ในรปูของการบริการเช่น บริการของรถไฟฟ้า การแสดงตามสถานที่

ท่องเที่ยวเป็นตน้สนิคา้และบริการนีถ้กูผลติขึน้มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

การบริหารความเส่ียงต่อกิจกรรมด้านการผลิต 

(manufacturing aclivites) 



การควบคมุการผลิต จะแสดงใหเ้ห็นถึงการไหลเวียนของขอ้มลูทั้งไหลเขา้และ

ไหลออกจากกระบวนการควบคมุการผลติและความสมัพนัธข์องระบบการผลิตที่เกี่ยวขอ้ง

กับภายนอกองค์ประกอบต่างๆจะเห็นไดว้่าการตัดสินใจในองค์ประกอบหนึ่งย่อมมี

ผลกระทบตอ่องคป์ระกอบอื่นๆ เชน่ วิธีการหนึง่จะทาํใหแ้นใ่จว่าการผลติไมห่ยดุชะงกั หรือ

ล่าชา้เนื่องจากขาดแคนวัตถดุิบคือการจัดใหม้ีการเก็บวัตถดุิบในการครั้งมากๆ และควร

ขยายกําหนดเวลาส่งสินคา้ใหม้ากขึ้นหรือเลื่อนความตอ้งการของลกูคา้ไป แต่อาจทาํให้

ลกูคา้ไม่พอใจงานของการควบคมุการผลิตตอ้งพิจารณาเป็นระบบโดยมองเป้าหมายของ

องคก์รเป็นหลกั

การบรหิารความเสี่ยงต่อการควบคมุการผลิต



1.การควบคมุการดหล (Flow control) เป็นลกัษณะการควบคมุการผลติแบบตอ่เนือ่งการจดัลาํดบังานให้

ตอ้งการทาํและกาํหนดไวแ้นน่อนในสายการผลติ

2.การควบคมุค าสัง่ (Orber Control) เป็นลกัษณะการควบคมุการผลติที่ใชใ้นกิจการแบบผลติไมต่อ่เนือ่ง 

3.การควบคมุทัง้หมด (Block control) เป็นลกัษณะการควบคมุการผลติเฉพาะกลุม่ เชน่ การผลติเสือ้ผา้

สาํเร็จรปูแตล่ะขนาดและแบบจะมชีิน้สว่นตา่งๆ

4.การควบคมุเป็นครัง้ๆ (batch control) เป็นลกัษณะการควบคมุการผลติที่เป็นสิง่บริโภคและการผลติ

ครั้งละมากๆ

5.การควบคมุโครงการ (Project Control) เป็นลกัษณะการควบคมุการผลติที่มลีกัษณะพิเศษซ่ึง ดงันัน้ 

การควบคมุจะมผีูร้ับผดิชอบอย่างใกลช้ดิเพือ่ใหง้านดาํเนนิการตามแผนที่กาํหนดไว้

ประสิทธิภาพ การควบคมุการผลิต สามารถแบ่งดดต้ามลกัษณะ



ตัวอย่างกรณศึีกษา บทที ่6



1.บทน า        

วัวเนื้อที่เลี้ยงอยู่ทัว่ทั้งสหรัฐอเมริกา มีถึงเกือบ 120 ลา้นตวัในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตวั ของการส่งออกเนื้อ

แปรรปูไปยงัประเทศญ่ีปุ่น เนือ่งจากมรีถและราคาตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ผูเ้ขยีนมสี่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันา "ระบบส่งสินคา้" ภายหลงัจากขัน้ตอนบรรจหุีบห่อในโรงงานแปรรปูเนื้อสัตว์ที่

ผ่านมามีการเปลี่ยนระบบการแปรรปูใหเ้ป็นแบบอัตโนมตัิแต่การทาํ ระบบส่งสินคา้ใหเ้ป็นแบบอัตโนมตัิเป็นสิ่งที่ใหม่ โดยเป็น

การทาํใหก้ารผลิตแบบที่มกีารเปลี่ยนแปลงและมีหลายประเภทที่ไม่เคยมีมาในอดีตใหเ้ป็นแบบอัตโนมตัิ โดยมี เป้าหมายคือการ

ผลิตแบบ agile หรือการผลิตแบบยืดหยุ่น (flexible automation)

เป็นที่ทราบกนัว่าในปี ค.ศ. 1908 เฮนร่ี ฟอร์ด (Henry Ford) ประสบความสาํเร็จในการนาํแนวความคิดของการ

ผลิตมวลมาก โดยใชส้ายพานลาํเลียง (conveyor) ใชใ้นการผลิตรถยนตฟ์อรด์ร ุ่น T แตค่นทัว่ไปมกัไมค่่อยทราบว่าแนวความคิด

นีไ้ดม้าจากสายพานลาํเลียงที่ใชใ้นสายการผลิตเนือ้สตัว ์(overhead chain conveyor) หรืออาจกล่าวไดว่้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

อตุสาหกรรมเนือ้สตัวม์กีารใชก้ารผลิตอตัโนมตั ิFA (factory automation) มากอ่นอตุสาหกรรมรถยนต ์แต่หลังจากเร่ิมใชก็้ไม่ได ้

มกีารเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลานานจน ถึงปัจจบุนั



ในชว่งหลงั ความหลากหลายของรสนยิมของผูบ้ริโภคและการเปลี่ยนแปลงของ lifestyle มีผลกระทบต่อ

ระบบกระจายสินคา้เนื้อวัวเป็นอย่างมาก ซ่ึงทําใหผู้ผ้ลิตตอ้งละทิ้งระบบเดิม และสรา้งระบบ ใหม่ขึ้นมา 

กล่าวคือ มคีวามตอ้งการเชน่

1.การส่งเป็นกล่อง (การส่งสินคา้จํานวนนอ้ยแต่บ่อยครั้ง) จากที่เคยส่งเป็นชิ้นขนาดใหญ่ (ตดัแบ่งวัว

จากส่วนหวัออกเป็น 2 ชิน้)

2.การเพิ่มขึ้นของการส่งออก เช่น ส่งไปญ่ีปุ่น ฯลฯ จากที่ เคยเป็นการบริโภคภายในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นหลกั

3.เพิ่มคณุภาพ (การควบคมุดา้นอนามัยอย่างเขม้งวดและการส่งสินคา้เป็นเนื้อสดแช่เย็น) ทําใหเ้กิด

ความจาํเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงโครง สรา้งการจดัส่งตัง้แตก่ารเก็บรักสาสินคา้จนกระทัง่ส่งสินคา้อย่างมาก

2.โอกาสของการสรา้ง Flexible Automation

การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสทําใหเ้กิดสิ่งใหม่ๆ ในดา้นการผลิต นี่ เป็นโอกาสในการสรา้งธรุกิจ

ผูบ้ริหารจึงใหค้วามสนใจและทุ่มเททรัพยากรการจัดการเพื่อทําการพัฒนา ซ่ึงจะกล่าวถึงขั้นตอนของการ

พฒันาระบบใหม ่ดงันี้



2.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพธรุกิจและเทคโนโลยีท่ีใช้

รปูท่ี 1 แสดงโอกาสที่ระบบใหม่ของการกระจายสินคา้จะเกิดขึน้ ก่อนอื่นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพธรุกิจ ก็จะไม่มีโอกาสในการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงโลจิ

สตกิสข์องการบริโภคและการผลติเนือ้สตัวถ์ือไดว่้าเป็นชนวนใน การสรา้งระบบกระจายสนิคา้ สนิคา้และ

ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งสอดคลอ้งกัน และขอ้มูลตอ้งเป็นแบบ real-time ดังนั้น จึงตอ้งมีการรวม 

เทคโนโลยีระบบกระจายสนิคา้เขา้ดว้ยกนั



รปูที่ 2 แสดงกําไรที่ไดม้าและค่าใชจ้่ายในการลงทนุใน  ขั้นตอนการออกแบบ  ขั้นตอนการก่อสรา้งและผลิต 

 ขัน้ตอนการทดลองเดินเคร่ือง  ขัน้ตอนการเดินเคร่ือง ซ่ึงเป็น life cycle ตัง้แต่การวางแผนสรา้งจนถึงขัน้ตอนการผลิต

ของระบบหรือโรงงาน อายกุารใชง้าน (life time) ของเคร่ืองจักรและอปุกรณ์จะค่อยๆ สั้นลงทกุปี เสน้ A ในรปูเป็นรปูแบบที่

สามารถคืนทนุไดแ้ละจะคอยๆ กลายเป็น 𝐴+ ซ่ึงผูพ้ฒันาระบบมหีนา้ที่ที่จะตอ้งปรับปรงุใหเ้ป็นแบบเสน้ B สาํหรับในขัน้ตอนการ

เดินเคร่ือง (running phase) จะตอ้งพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสงูสดุและใชเ้ทคโนโลยีที่ทําใหส้ามารถใชร้ะบบได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากที่สดุ ตัวอย่างที่ผลผลิต (productivity) สามารถเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ไดแ้ก่ การทําแผนการผลิตใหเ้ป็นแบบ

อตัโนมตัโิดยใชเ้ทคโนโลยีจาํลองการทาํงาน เชน่ RTD (real-time dispatcher) เป็นตน้



ส่วนขัน้ตอนการวางแผนระบบและโรงงาน (engineering phase) ก็จะมีการพัฒนา

ระบบใหร้วดเร็วและถกูตอ้งยิ่งขึ้นและมีการนําเคร่ืองมือ (engineering tool) ที่ทําให้

ตน้ทนุการสรา้งนอ้ยที่สดุเขา้มาใช ้ในขณะเดียวกนัก็มีการใชค้อมพิวเตอร์ CAD เพื่อ

ทําการ ออกแบบในขั้นตอนการพัฒนาสินค้า รวมทั้งมีการพัฒนาซอฟต์แวร์

(engineering software)ที่สามารถทาํใหก้ารกอ่สรา้งโรงงานที่จะผลิตสินคา้ใหม่ดงักล่าว

ดาํเนนิไปไดพ้รอ้มๆกนั แมแ้ตใ่นเร่ืองการจดัการวัสด ุ(materials handling) การพัฒนา

ระบบก็ไมไ่ดห้ยดุอยู่เพียงแค่การพฒันาระบบที่เป็นเป้าหมาย ดังเช่นที่แสดงไวใ้นรปูที่ 

3 เท่านัน้ แต่จะมีการพัฒนาเคร่ืองมือไปพรอ้มๆกนัดว้ย การลด cycle timeฟังกช์ัน

หนึ่งที่ถกูพัฒนาขึ้นมา ก็ยังมีความพยายามที่จะลด cycle time ของงานการพัฒนา 

ดว้ยเชน่กนั



2.3 การเกิดของแนวความคิดใหม่

เมื่อเงื่อนไข ของการเกิดระบบใหม่พรอ้มแลว้ ต่อไปก็ตอ้งหาวิธีดึงเอา idea ในการพัฒนา

ออกมา โดยทัว่ไปองคป์ระกอบพื้นฐานของการจัดการวัสด ุ(materials handling) คือ เวลา (time)

การเคลื่อนไหว (motion) ปริมาณ (quantity) ขอ้มลู (information) และการดาํเนินการ (operation) 

เมือ่พิจารณาในจดุนี ้ก็จะสามารถหาคาํตอบสาํหรับสิง่ที่ตอ้งการในการปฏิรปู สาํหรับธรุกิจได้



รปูที่ 4 เป็นตวัอย่างที่วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดในปัจจบุนัสาํหรับเตรียมส่งสินคา้ ในอดีตจะทาํการคดัแยกสินคา้ที่

จะจัดส่งไวล้่วงหนา้ เมื่อกาํหนดและบรรทกุแลว้ก็จะทําการขนขึ้นรถเพื่อนําสินคา้ไปส่ง ซ่ึงตัวอย่างนี้ เป็นตัวอย่างที่พบได้

โดยทัว่ไป ที่ผ่านมาการนาํสินคา้ที่คัดแยกไว ้ในตอนตน้มารวมกนัไวช้ัว่คราวส่วนใหญ่มักจะเป็นการทําแบบอัตโนมัติเพื่อลด

ค่าใชจ้่าย ดา้นค่าแรงของผูท้ี่ปฏิบัติงานนี้ แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผลที่ไดใ้นเร่ืองการลดลงของค่าแร งมักจะไม่คุม้กับเงินที่

ลงทนุไป จึงทาํใหเ้กดิแนวความคิดเร่ืองการตลาด lead time (cycle time reduction) ขึน้มา



ถา้ไมจ่าํกดัสิ่งที่อย ู่ในขา่ยที่จะทาํการปรับปรงุและประหยัดแรงงาน เช่น งานนาํของมาวางรวมชัว่คราวในจดุที่ จะส่ง

สินคา้ออกดงัในตวัอย่างขา้งตน้แลว้ ก็จะทาํใหส้ามารถยกระดับดา้นโลจิสติกส ์โดยครอบคลมุตัง้แต่การรับคาํสัง่ซ้ือจนถึง

ส่งสินคา้ใหแ้กล่กูคา้ โดยจะมเีป้าหมายใหม ่คือ การลดเวลา ซ่ึงก็คือการเลื่อนเวลาการปิดรับคาํสัง่ซ้ือออกไปใหใ้กลเ้วลาส่ง

สินคา้มากที่สดุ เมือ่รถบรรทกุมาถึงก็จะทาํการคดัแยกและลาํเลียงขึน้รถในครั้งเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การสรา้ง

ระบบที่มกีารเก็บรักษาสินคา้ ที่จะส่งไวช้ัว่คราวโดยอัตโนมตัิและส่งสินคา้ออกอย่างรวดเร็วและถกูตอ้ง ซ่ึงระบบนี้เรียกว่า 

pool system การปฏิบัติงานนาํเอาสินคา้ไปรวมกนัที่จดุ ส่งสินคา้ออกโดยใชร้ถยกหรือคนนัน้ แมจ้ะนาํเอาคอมพิวเตอร์เขา้

มาช่วยก็ยังคง เกิดการจัดส่งที่ผิดพลาดได ้ทําใหท้ั้งฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายรับตอ้งทําการตรวจเช็คสินคา้ ซ่ึงขัน้ตอนการ

ตรวจเช็คสินคา้นีม้กัจะเป็นอปุสรรคในการลด cycle time

ตามที่แสดงไวใ้นรปูที่ 5 pool system จะเป็นระบบที่อยู่ตรงกลางระหว่างแนวความคิด 2 อย่างที่เคยมีมาดั้งเดิม คือ 

AS/RS (automatic storage and retrieval system) และ sorter ซ่ึงบางครั้งก็เรียกว่า staging system เป็นการนาํสินคา้เขา้และ

ออกจากคลงัสินคา้อย่างรวดเร็ว โดยใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลู



2.4 การตรวจสอบระบบใหม่ลว่งหนา้

ปัญหา คือ จะสามารถพฒันาวิธีการที่ใหผ้ลตอบแทนต่อการลงทนุสงูที่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ pool ไดห้รือไม ่

ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นที่ และทรพูตุ (through put) เป็นองคป์ระกอบที่มีผลเป็นอย่างมากต่อการจัดการวัสด ุ(materials handling) 

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกระจายสินคา้ คือ “การขน” “การคัดแยก” และ “การเก็บรักษา” แต่ระบบที่ดีจะใชเ้กณฑก์าร

ประเมนิที่ว่า “ไมข่น” “ไมค่ดัแยก” และ “ไมเ่ก็บเก็บรักษา” ตามที่กล่าวไวก้อ่นหนา้นีว่้าการตรวจสอบระบบที่วางแผนล่วงหนา้อย่าง

ถกูตอ้งและรวดเร็ว ก็ถือว่าเป็นหนึง่ในวัตถปุระสงคข์องการลด Cycle time โดยเฉพาะระบบใหม่ที่ไม่เคยใชง้านมาก่อนหนา้นัน้ ถือ

ไดว่้าขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนที่สาํคญัที่จะชว่ยป้องกนัความล่าชา้ในการนาํมาใชแ้ละอปุสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ตัง้แต่ในขัน้ตอนการ

สรา้งจนถึงทดลองใชง้าน



แมจ้ะเป็นระบบใหม่ แต่ก็โชคดีที่สามารถทาํเป็นโมเดลไดง้่ายโดยใช ้Simulation tool (รปูที่ 6) ในตวัอย่างนี้มีการบันทึกผล

ของการผลิตสินคา้ที่เร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนการแปรรปูจนถึงการบรรจกุล่อง รวมทั้งเวลาลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู

ตรวจสอบ และสามารถใชข้อ้มลูนีป้้อนเขา้ไปในโมเดลที่จดัทาํขึน้เพื่อทาํการวิเคราะหแ์ละปรับปรงุ หลังจากทาํการปรับปรงุ

การออกแบบซํา้ ๆ หลายครั้ง จึงทาํใหก้าํหนดแผนขัน้สดุทา้ยออกมา

รปูท่ี 6



ในตัวอย่างนี้พบสิ่งที่การวิเคราะห์ ABC พบไดย้ากและมีส่วนช่วยให้การทําแผนมีความ

เหมาะสม ในการออกแบบขัน้ตอนการแปรรปูเนื้อวัวนั้น สิ่งที่มักจะพลาดกัน คือ การใชค้่าช่วง 

Spike (การผลติไมถ่กูปรบัเรียบ แตจ่ะม ีpeak ซ่ึงมคี่าประมาณ 3 เท่าของค่าเฉลีย่เกดิขึน้ทกุๆ วนั) 

มาเป็นตัวกําหนดความสามารถจึงมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้น ก็อาจมีการสัง่ซ้ื อ เช่น                                   

ชาบชูาบ ู100 กก. เขา้มาซ่ึงตอ้งทาํการตดัสินว่าจะผลิตส่งใหไ้ดห้รือไม่ โดยอาศัยขอ้มลูการผลิต

ในแตล่ะชว่งเวลานัน้ ๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ลว้นเป็นประเด็นสาํคัญที่ตอ้งพิจารณาในการจัดการสาํหรับ

โมเดลที่ไดท้าํขึน้มาก็จะตอ้งแจง้ใหท้กุฝ่ายทราบถึงรายละเอียดเป็นอย่างด ีตัง้แตผู่บ้ริหารระดบัสงู

จนถึงผูร้ับผดิชอบของโรงงาน ผูร้ับผดิชอบการขายตลอดจนผุอ้อกแบบซอฟตแ์วร ์ระบบควบคมุ 

เคร่ืองจกัร รวมทัง้ผูด้แูลสถานที่ก่อสรา้งนอกจากนัน้ โมเดลนีย้งัเป็นเงือ่นไขของการตรวจรับเมือ่

สง่มอบเคร่ืองจกัรและอปุกรณด์ว้ย



3. ศ นย์จดัส่งใหม่ 

 3.1 ข้อก าหนดของระบบ 

                          

 4,000    /   , 5-7    /        

1                  : 2,400      /       , 28,000      /    (       12        /   ) 

2             : -2      (                   )                       

3                 : 58,000       

3.2 การใช้ระบบส่งสินค้า  

(1)                     

                                                               



รปูท่ี 8 แสดงองคป์ระกอบระบบควบคมุหลกั



องคป์ระกอบระบบควบคมุหลกั

1. Barcode reader สาํหรับ box

2. Conveyor sorter

3. สายพานลาํเลยีง

4. Conveyor แยกและรวม

5. คลงัสนิคา้อตัโนมตัสิาํหรับ box

6. Conveyor สาํหรับจดัเตรียมสนิคา้

7. Palletize

8. Id label สาํหรับแพลเลต

9. รถขนสง่สาํหรับคดัแยก นาํเขา้ออกจากคลงัสนิคา้แพลเลต

10.คลงัสนิคา้อตัโนมตัสิาํหรับแพลเลต

11.ระบบควบคมุสตอ๊ก

12.ระบบวางแผนการขนสง่



(2) ประเด็นที่สาํคญัในการใชง้าน

เนื่องจากราคาขายของเนื้อเคลื่อนไหวตามตลาด ดังนั้นประเด็นที่สาํคัญที่สดุ คือ จะสามารถป้อนสินคา้ใน

ปริมาณที่ตอ้งการในราคาที่สงูที่สดุเท่าที่จะทําได ้ในเวลาที่เหมาะสมไดเ้พียงใดบนกล่องที่ผลิตสาํเร็จจากสาย

แปรรปู จะมีป้ายบาร์โคด้ที่มีขอ้มลูของเกรดสินคา้ วันที่ผลิต นํา้หนกัและรายละเอียดสินค้า ติดอยู่และมีการ

บนัทึกตาํแหนง่ที่อยู่ของขอ้มลูในระบบลงในคอมพิวเตอรแ์บบ Real-time รปูที่ 9 แสดงตวัอย่างหนึ่งของหนา้จอ

ดงักล่าว โดยผูค้วบคมุการส่งสินคา้ จะสามารถทราบถึง สภาพสต็อก สภาพการส่งสินคา้ตลอดจนสภาพการ

เดินเคร่ือง ของเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ไดต้ลอดเวลาเพียงแค่คลิกจดุที่ตอ้งการดบูนจอ เมื่อมีคาํสัง่ซ้ือเขา้มาผู้

ควบคมุการส่งสินคา้จะเลือกแบบการส่งสินคา้ โดยใชค้อมพิวเตอรช์ว่ย นอกจากนัน้ เป้าหมายที่สาํคัญที่สดุของ

ระบบนี้ คือ การที่ฝ่ายขายสามารถทราบถึงสภาพของสตอ๊กสินคา้จากระบบนี้ไดแ้บบ real-time ทาํใหส้ามารถ

เพิ่มยอดขายไดแ้ละชว่ยใหไ้มส่ญูเสียโอกาสทางธรุกจิ



รปูท่ี 9



รปูท่ี 10



4.4  การจดัการปัญหาจนกระทัง่เริม่ใชร้ะบบ

1 ระบบตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคนและสิ่งแวดลอ้ม ผูใ้ชแ้ละควบคมุระบบจะตอ้งทราบว่าการที่จะทาํระบบไดผ้ลดี

ที่สดุนั้นจะตอ้งคํานึงถึงว่าอะไรมีความจําเป็นในการสร้างระบบใหม่  จะตอ้งรับฟังความเห็นของผูใ้ช ้และทราบถึง

ลักษณะเฉพาะของธรุกิจ  รายละเอียดของการดาํเนินงานเป็นประเด็นสาํคัญที่จะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จจดุเ ร่ิมตน้ของ

Engineering  คือ  ในฐานะของผูใ้ชแ้ละผูค้วบคมุจะตอ้งมกีารผสมผสานการประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์และเทคโนโลยีล่าสดุเขา้

กบัแนวความคิดที่เกดิขึน้

2 ประเมนิว่ามกีารจดัการกบัปัญหาตา่งๆ แลว้หรือไม ่ เชน่  เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ ฟังกช์ัน่ของระบบคอมพิวเตอร ์ 

ความคงทน  และความสามารถของฮารด์แวร ์ จนถึงรายละเอียดทัง้หมดของระบบ  รวมทัง้ขัน้ตอนพฒันาดว้ย 

ไมว่่าปัญหาจะเล็กเพียงใด  ก็จะตอ้งไดร้ับการปรับปรงุในชว่งระยะเวลาของการประเมินนี้และทาํการประเมินซํ้า  สิ่งเหล่านี้

ทัง้หมดจะถกู  feedback  กลบัไปและกลายเป็น know-how  ซ่ึงถกูนาํมาใช ้



5  หวัขอ้ท่ีตอ้งพิจารณาในอนาคต

5.1  การเพ่ิมความยืดหย ุน่ของการใชง้าน

(1)  การทาํให ้ layout  มรีปูแบบที่งา่ย

ยกเลิก sort lane  (สายพานลาํเลียงจดัเตรียมสินคา้)  โดยทาํใหเ้ป็น  pool system  เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงจะทาํใหไ้มต่อ้ง

เลือกสถานที่เก็บรักษา 3 แห่ง  และชว่ยเพิ่มความยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลงของตลาดและลกัษณะเฉพาะของการผลิตทาํให้

สามารถเก็บรักษาในรปูแบบเดียวกนัได ้ โดยไมม่ผีลกระทบตอ่ลกัษณะเฉพาะของการไหลเวียน  เชน่ overflow  ไปยงั  pool  C 

ไปยงั  AS/RS  และ สินคา้  A ไปยงั  sort lane (รปูที่ 11)



ระบบปัจจบุนัประกอบดว้ยระบบเก็บรักษาที่มวิีธีการเก็บรักษากล่องที่แตกตา่งกนั  3  ประเภท  ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่ค่อยๆ  เขา้ใจ

ถึงประสิทธิภาพของ pool system  และการยึดมัน่กบัผลของวิธีการเก็บรักษาที่สายพานลาํเลียงและแบบ  AS/RS การเนน้ในเร่ืองผลที่

ทาํใหแ้มจ้ะเป็นแนวความคิดใหมแ่ตถ่า้ไมด่ร้ับการพิสจูนผ์ลก็จะไมม่กีารนาํไปใช ้ ซ่ึงสิ่งนีถื้อเป็นเร่ืองปกตทิี่ตอ้พิจารณาในการลงทนุใน

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ คณุค่าของ  pool system  นีก็้ไดร้ับการประเมนิหลงัจากถกูนาํไปใชจ้ริงในบางส่วน

(2)  การเสริมสรา้งความสามารถ

การทาํให ้ layout  มรีปูแบบที่งา่ยในขอ้ (1)  ทาํใหจ้าํนวนเคร่ือง  stacker  สาํหรับนาํสินคา้เขา้ออกจากคลงั

สินคา้มจีาํนวนเพิ่มขึน้  ทาํใหค้วามสามารถในการนาํสินคา้ออกจากคลงัสินคา้เพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดด  ทาํให้ lead

Time ตัง้แตส่ัง่ซ้ือสินคา้จนถึงส่งสินคา้ลดลงมาก  เคร่ืองจกัรเพิ่มมากขึน้แตก็่ชดเชยโดยการทาํใหร้ะบบงา่ยขึน้

(3)  การแพ็กกิง้ดว้ย  palletizer  ผสม

ในปัจจบุนัสินคา้ประเภทเดียวกนัจะวางในแพลเลตที่เหมอืนกนั  ส่วนที่เป็นเศษจะทาํการส่งดว้ยกล่อง  

เมือ่ทาํ  palletize ผสมตามคาํสัง่ซ้ือจะทาํใหส้ามารถลดขัน้ตอนการปฏิบตังิานที่เป็นการจดัเรียงกล่องดว้ยมอืและ

การใชร้ถบรรทกุส่งสินคา้

(4)  การจาํลองตารางเวลา

ทาํการจาํลองคาํสัง่ส่งสินคา้  สตอ๊ก  สภาพการผลิต  และกาํหนดตารางเวลาการปฏิบตังิานดว้ยคอม

พิวเตอร ์ โดยเฉพาะการเพิ่มฟังกช์ัน่  RTD  (real time dispatching)  ทาํใหก้ารปฏิบตังิานส่งสินคา้เพิ่มขึน้จาก

10%  เป็น  20%


