การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ สาหรับการขนถ่ายชิ้นส่ วนการผลิตออกจากตู ้
เข้าคลังสิ นค้า

เกรี ยงไกร บรรดาศักดิ์

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2564
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ สาหรับการขนถ่ายชิ้นส่ วนการผลิตออกจากตู ้
เข้าคลังสิ นค้า

เกรี ยงไกร บรรดาศักดิ์

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2564
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

COMPUTER PROGRAM DEVELOPMENT FOR UNLOADING CONTAINERS TO THE
WAREHOUSE

KRIANGKRAI BANDASAK

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR MASTER OF SCIENCE
IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
FACULTY OF LOGISTICS
BURAPHA UNIVERSITY
2021
COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์และคณะกรรมการสอบงานนิพนธ์ได้พิจารณางาน
นิพนธ์ของ เกรี ยงไกร บรรดาศักดิ์ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของมหาวิทยาลัย
บูรพาได้
คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก

คณะกรรมการสอบงานนิพนธ์
ประธาน

(ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต)

(ดร.ชมพูนุท อ่าช้าง)
กรรมการ
(ดร.จุฑาทิพย์ สุ รารักษ์)
กรรมการ
(ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต)

คณบดีคณะโลจิสติกส์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมตั ิให้รับงานนิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ง
บทค ัดย่ อภาษาไทย

61920079:

สาขาวิชา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน; วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน)
คาสาคัญ:
การจัดการท่าเรื อ/ หลักฮิวริ สติกส์/ ไมโครซอฟต์เอ็กเซลวีบีเอ
เกรี ยงไกร บรรดาศักดิ์ : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์สาหรับ
การขนถ่ายชิ้นส่ วนการผลิตออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า. (COMPUTER PROGRAM
DEVELOPMENT FOR UNLOADING CONTAINERS TO THE WAREHOUSE) คณะกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์: เสาวนิตย์ เลขวัต ปี พ.ศ. 2564.
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์
จากท่าเรื อเข้ามายังคลังสิ นค้าให้ทนั เวลาการผลิตด้วยโปรแกรม Microsoft excel VBA โดยใช้
หลักฮิวริ สติกส์ เป็ นเกณฑ์ในการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อแก้ไขปั ญหาการ
จัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ยงั ไม่จาเป็ นต่อการผลิต ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้พ้นื ที่การขนถ่ายชิ้นส่ วนออก
จากตูไ้ ม่เพียงพอ ส่ งผลให้ไม่สามารถจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่จาต่อการผลิตมาได้ทนั เวลาจนเกิดการ
หยุดของสายพานการผลิต อีกทั้งยังทาให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการคืนหางรถหัวลากล่าช้าและค่าปรับ
จากการคืนตูค้ อนเทนเนอร์ ล่าช้า โดยบริ ษทั กรณี ศึกษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ผลิตรถมอเตอร์ ไซค์แห่ง
หนึ่งที่ใช้ชิ้นส่ วนมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ จากต่างประเทศและมีคลังสิ นค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อรวบรวมชิ้นส่ วนจากผูผ้ ลิตมาบรรจุอยูใ่ นตูเ้ ดียวกันแล้วจัดส่ งมายังประเทศไทยด้วยตูเ้ ต็ม ทาให้
ตูค้ อนเทนเนอร์ ถูกจัดส่ งมาพร้อมกันทีละหลายตู ้ โดยผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาและเพิม่
ประสิ ทธิภาพด้วยการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ดว้ ยหลักฮิวริ สติกส์จากเกณฑ์ First Come First
Served: FCFS และ Early Due Date: EDD ตามลาดับ เพื่อลดการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ยงั ไม่
จาเป็ นและป้ องกันการหยุดของสายพานการผลิต โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คือ Microsoft
excel VBA เพื่อพัฒนาอัลกอริ ทึมสาหรับการจัดเรี ยงตูค้ อนเทนเนอร์ จากผลการศึกษา พบว่า การนา
โปรแกรมที่ได้พฒั นาไปใช้ปฏิบตั ิงานสามารถช่วยลดเวลาในการวางแผนการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
คิดเป็ น 99.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถแก้ไขปั ญหาของสายพานการผลิตหยุดรอชิ้นส่ วนที่คา้ งส่ งที่ท่าเรื อ
จากข้อมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ไม่พบปั ญหาการหยุดของสายพานการผลิต รวมทั้งยังสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายการคืนรถหัวลากล่าช้า คิดเป็ น 86.6 เปอร์ เซ็นต์ ลดค่าใช้จ่ายสาหรับค่าปรับจากการคืน
ตูล้ ่าช้า คิดเป็ น 87.9 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่ม Unloading capacity คิดเป็ น 31 เปอร์เซ็นต์

จ
บทค ัดย่ อภาษาอ ังก ฤษ

61920079:
KEYWORDS:

MAJOR: LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT; M.Sc.
(LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
PORT OPERATION/ HEURISTICS/ MICROSOFT EXCEL VBA

KRIANGKRAI BANDASAK : COMPUTER PROGRAM DEVELOPMENT FOR
UNLOADING CONTAINERS TO THE WAREHOUSE. ADVISORY COMMITTEE:
SAOWANIT LEKHAVAT, 2021.
The research aims to develop and create a computer program capable of managing
and arranging containers delivered from harbors into a company’s warehouse in order to facilitate
on-time manufacturing. This program mentioned above applies the principle of heuristics to
quickly and effectively organize inbound low-priority containers that take up lots of spaces in the
unloaded area that are unnecessary for production. This makes it impossible to utilize highpriority inbound containers. Hence, it grows increasingly harder to continue the production lines
due to shortages of inputs. As a consequence, there are several loaded high-priority containers
that consume additional expenses such as demurrage and unloading costs. A motorbike
manufacturing firm is chosen for this case study, whose 95 percent of manufacturing parts are
from oversea. The firm also has warehouses in the United States that collect parts from various
suppliers to ensure full container loads before sending them off. The contribution of this study is
to apply heuristic technique that are First Come First Served (FCFS) and Early Due Date (EDD)
to accommodate continuous production without waiting for necessary inputs by using a computer
software named Microsoft excel VBA to develop the algorithm for incoming containers. The
outcome of this study reveals that after implementing the program, the researcher found out that it
helped reduce the planning and sorting time of containers up to 99.5 percent. According to data
obtained from March 2020, the framework successfully mitigates the issue of a lack of inputs that
are still loaded in harbor. Furthermore, additional expenses are reduced up to 86.6 percent, with
demurrage downed by 87.9 percent, as well as increasing the unloading capacity by 31 percent.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การค้าขายนั้นได้อยูค่ ู่กบั มนุ ษย์มาช้านานนับตั้งแต่ยคุ ดึกดาบรรพ์ที่มนุษย์รู้จกั การใช้สิ่งของ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อให้ได้มาในสิ่ งที่ตนต้องการ ซึ่ งการแลกเปลี่ยนนั้นในช่วงแรก ๆ อาจมี
การใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนในกลุ่มหรื อคนหมู่บา้ นของตน แต่ในบางครั้งสิ่ งที่ตอ้ งการ
อาจไม่มีอยูใ่ นบริ เวณนั้น แต่มีอยูท่ ี่อื่นทาให้เกิดการซื้ อขายแลกเปลี่ยนกันในวงกว้างมากขึ้น โดยใน
ปั จจุบนั การซื้ อขายไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่เพียงกลุ่มคนในหมู่บา้ นหรื ออาเภอหรื อประเทศ แต่การซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนนั้นสามารถทาได้กบั คนทั้งโลกแม้กระทัง่ ประเทศที่มีการปิ ดประเทศอย่างเกาหลีเหนือ
ก็ยงั มีการซื้ อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่มีประเทศใดมีสินค้าหรื อบริ การที่เพียบพร้อมและเพียงพอ
ต่อความต้องการของผูค้ นในประเทศนั้น ๆ เพราะแค่ในประเทศอาจไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ
หรื อต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า หรื อคุณภาพของสิ นค้านั้นดีกว่า และอื่น ๆ นั้นเป็ นเหตุผลว่าทาไม
ถึงมีการค้าระหว่างประเทศ
โลกได้ววิ ฒั นาการการค้าขายกันออกไปเป็ นวงกว้างมากขึ้นจนไปการค้าขาย
ระหว่างประเทศหรื อการค้าขายระหว่างภูมิภาค แนวโน้มของการค้าขายนั้นเกิดจากความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีขนาดและปริ มาณตามจานวนประชากรและเศรษฐกิจ โดยการค้าขายนั้นทาให้
เกิดวิวฒั นาการในด้านการจัดส่ งไปด้วย สื บเนื่องจากเมื่อมีการค้าขายสิ นค้าก็ตอ้ งมีการจัดส่ ง
ซึ่ งรู ปแบบของการจัดส่ งที่สาคัญที่สุดในปั จจุบนั คือ การจัดส่ งทางทะเล เนื่องจากเป็ นรู ปแบบ
การขนส่ งที่มีราคาต่าที่สุด ซึ่ งรู ปแบบการขนส่ งทางทะเลในปั จจุบนั นิยมใช้ตูค้ อนเทนเนอร์ ใน
การบรรจุและจัดส่ งไปยังประเทศลูกค้าปลายทาง เพราะตูค้ อนเทนเนอร์มีประโยชน์ในการเปลี่ยน
ถ่ายรู ปแบบการขนส่ ง ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งทางถนน ทางราง ทางทะเล ตูค้ อนเทนเนอร์ ก็สามารถ
ขนย้ายไปยังรู ปแบบอื่น ๆ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งมีการนาสิ นค้าออกจากตู ้ ซึ่ งทาให้ประหยัดทั้งต้นทุน
และเวลา อีกทั้งยังลดการสู ญหายและเสี ยหาย จึงไม่แปลกที่ตคู ้ อนเทนเนอร์ จะเป็ นที่นิยมอย่างมาก
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้พยายามผลักดันให้มีการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศและมี
การเอื้อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ข้ามชาติเข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย โดยการตั้งเขตปลอดอากร
(Free zone) ซึ่งบริ ษทั จะได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี จึงทาให้มีบริ ษทั ข้ามชาติหลายบริ ษทั สนใจ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากสิ ทธิ พิเศษนี้ โดยเฉพาะบริ ษทั ที่จาเป็ นจะต้องนาเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิต เพราะในเขตปลอดอากรนี้จะยกเว้นการจัดเก็บภาษีนาเข้า
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วัตถุดิบสาหรับการผลิต ทาให้บริ ษทั ลดต้นทุนในเรื่ องของภาษีสาหรับวัตถุดิบได้ อีกทั้งประเทศ
ไทยยังมีค่าแรงงานค่อนข้างต่ากว่าและมีแรงงานฝี มือมากอีกด้วย จึงทาให้ประเทศไทยเป็ นที่
น่าสนใจสาหรับบริ ษทั นั้น ๆ
บริ ษทั กรณี ศึกษา เป็ นบริ ษทั ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big motorcycle) ที่เป็ นเกรด
พรี เมียมสาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตปลอดอากรในจังหวัดระยอง มีสัดส่ วนการนาเข้า
ชิ้นส่ วนสาหรับการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริ กา คิดเป็ น 74 เปอร์เซ็นต์ เม็กซิโก คิดเป็ น
10 เปอร์เซ็นต์ จีน คิดเป็ น 5 เปอร์ เซ็นต์ ไทย คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ เวียดนาม คิดเป็ น 3 เปอร์ เซ็นต์
อินเดีย คิดเป็ น 2 เปอร์เซ็นต์ และอื่น ๆ คิดเป็ น 1 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 1
สัดส่วนชิ้นส่วนรถจักรยานต์ยนต์ที่นาเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2562
2% 1%
5% 3%
5%
74%
10%

อเมริ กา
เม็กซิโก
จีน
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย

ภาพที่ 1 สัดส่ วนชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ที่นาเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2562
จากภาพที่ 1 ด้วยเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาการนาเข้าชิ้นส่ วนจากต่างประเทศมากถึง
95 เปอร์เซ็นต์ ทาให้บริ ษทั มีจานวนตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ใช้สาหรับบรรจุชิ้นส่ วนจักรยานยนต์เป็ น
จานวนเฉลี่ยมากถึง 8 ถึง 14 ตูต้ ่อวัน แต่ดว้ ยความสามารถในการขนถ่ายชิ้นส่ วนออกจากตูส้ ิ นค้า
เฉลี่ยอยูแ่ ค่ 5 ถึง 6 ตูต้ ่อวัน ทาให้มีตตู ้ ิดค้างอยูท่ ี่ท่าเรื อเป็ นจานวนมาก ดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
มีจานวนตูค้ า้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อมากที่สุดถึง 255 ตู้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

3

1-ธ.ค
.-1
2-ธ.ค 9
.-1
3-ธ.ค 9
.-1
4-ธ.ค 9
.-1
5-ธ.ค 9
.-1
6-ธ.ค 9
.-1
7-ธ.ค 9
.-1
8-ธ.ค 9
.-1
9-ธ.ค 9
.10-ธ. 19
ค.-19
11-ธ.
ค .12-ธ. 19
ค .13-ธ. 19
ค .14-ธ. 19
ค .15-ธ. 19
ค .16-ธ. 19
ค .17-ธ. 19
ค .18-ธ. 19
ค .19-ธ. 19
ค .20-ธ. 19
ค .21-ธ. 19
ค .22-ธ. 19
ค .23-ธ. 19
ค .24-ธ. 19
ค .25-ธ. 19
ค .26-ธ. 19
ค .27-ธ. 19
ค .28-ธ. 19
ค .29-ธ. 19
ค .30-ธ. 19
ค .31-ธ. 19
ค.-19

ตารางที่ 1 แสดงจานวนตูท้ ี่คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อในแต่ละวันของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

จำนวนตู้ที่มำถึงท่ ำเรือ
18
26 18
12 26
20 18 12 10
6 14 23 8 9 10
48
7 25 32
25 12 25
จำนวนตู้ที่ Unload ได้
6 12 12 10 15 5 12
10 12 3 7 12 15 3 1 12 4 2 12 2
12 11 5 4 6
จำนวนตู้ที่ค้ำงที่ท่ำเรือ 56 68 56 70 78 63 70 84 84 94 100 109 112 100 91 102 124 120 125 133 121 167 167 155 151 171 199 193 218 230 255 255

จากตารางที่ 1 การที่ตคู ้ อนเทนเนอร์ คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อเป็ นจานวนมาก และการจัดลาดับใน
การ Unload ตูค้ อนเทนเนอร์ น้ นั ใช้วธิ ี แบบ First Come First Served: FCFS หรื อตูใ้ ดถึงท่าก่อนให้
Unload ก่อน หรื อหากเข้าพร้อมกันจะใช้วธิ ี สุ่มเลือกตูท้ ี่จะทาการ Unload ซึ่ งวิธีน้ ีทาให้มีชิ้นส่ วน
บางรายการไม่เพียงพอสาหรับการผลิต เนื่ องจากติดค้างอยูท่ ี่ท่าเรื อ ส่ งผลให้ Production line หยุด
การผลิตเพื่อรอชิ้นส่ วน โดยจากข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวนเวลาที่
Production line หยุดการผลิต หรื อ Downtime หน่วยเป็ นนาที ดังภาพที่ 2

576, 20%
1440, 50%
864, 30%

Part shortage

Quality issue

Machine break down

ภาพที่ 2 รายงานการหยุดการผลิตในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาที่เกิดจากไม่มีชิ้นส่ วนสาหรับการผลิตมากถึง
50 เปอร์เซ็นต์ และจากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ ปั ญหาที่พบมากที่สุดและทาให้ชิ้นส่ วนไม่
เพียงพอสาหรับการผลิต (Part shortage) เกิดจากปั ญหาที่ตูค้ า้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อมากถึง 64 เปอร์ เซ็นต์
ดังภาพที่ 3

4
22

100%

17

80%

12

60%

7

40%

2

20%

-3

Container pending at port

Vessel delay
#of downtime

High rejection

Supplier delay to ship

0%

ACC

ภาพที่ 3 พาเรโต้แสดงสาเหตุของชิ้นส่ วนการผลิตไม่เพียงพอในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
จากภาพที่ 3 แสดงปั ญหาที่เกิดและส่ งผลทาให้ Production line หยุดการผลิต เบื้องต้นทาง
หน่วยงานวางแผนได้เปลี่ยนวิธีการทางานของการเลือกตูค้ อนเทนเนอร์ จากท่าเรื อมา Unload
จัดเก็บที่ Warehouse จากเดิมที่ใช้วธิ ีแบบ First Come First Served: FCFS หรื อการสุ่ มเป็ นวิธีการ
จัดลาดับความสาคัญของตูค้ อนเทนเนอร์ จากวันที่ Production line ต้องการผลิต โดยตูค้ อนเทนเนอร์
จะต้องเข้ามาก่อนที่ Production line ต้องการใช้ล่วงหน้า 3 วัน แต่เนื่ องจากมีจานวนตูค้ อนเทนเนอร์
เป็ นจานวนมากและจานวนชิ้นส่ วนก็มีความหลากหลาย ทาให้ตอ้ งใช้คนสาหรับการวางแผนมากถึง
10 คน ในการจัดลาดับและใช้เวลาครึ่ งวันสาหรับการวางแผน อีกทั้งยังเกิดความสับสนของ
หน่อยงาน Logistics ที่เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินพิธีการตูค้ อนเทนเนอร์ ขาเข้าเพราะ
คนวางแผนมีมากถึง 10 คน อาจมีบางตูค้ อนเทนเนอร์ ที่บรรจุชิ้นส่ วนของคนที่วางแผนคนนั้น
รับผิดชอบอยูไ่ ปซ้ ากับอีกคน ทาให้มี 1 ตูค้ อนเทนเนอร์ ถูกระบุความต้องการต่างกัน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญของตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อนามา Unload ที่คลังสิ นค้าและทันกับความต้องการของ
Production line สาหรับการผลิตต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับการจัดลาดับความสาคัญของตูเ้ พื่อการ Unload ชิ้นส่ วนการผลิต
รถจักรยานยนต์ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
2. เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดลาดับการจัดส่ งตูค้ อนเนอร์ จากท่าเรื อมาคลังสิ นค้าและ
ป้ องกันการหยุดของสายพานการผลิต เนื่องจากรอคอยชิ้นส่ วนที่คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อ
3. เพื่อลดต้นทุนการจัดส่ งที่เกิดจากค่าปรับการขนถ่ายและการคืนตูล้ ่าช้า

ขอบเขตของการวิจัย
1. เป็ นการวิจยั สาหรับบริ ษทั ที่นาเข้าชิ้นส่ วนหรื อวัตถุดิบสาหรับผลิตรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
2. ใช้โปรแกรม Excel VBA and macro ในการพัฒนาตัวโปรแกรมจัดลาดับความสาคัญของตู้
คอนเทนเนอร์
3. โปรแกรมจะถูกทดลองใช้โดยหน่วยงานวางแผนและหน่วยงาน Logistics ที่มีหน้าที่ในการทา
ชิ้นส่ วนเข้ามาทาการผลิต
4. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ลดเวลาและลดจานวนคนในการวางแผนการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ จากหน่วยงานวางแผนและ
หน่วยงาน Logistics และป้ องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการวางแผนการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
หลายคน
2. ลดเวลารอคอยชิ้นส่ วนในการผลิตของหน่วยงาน Production downtime
3. เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ Unload ตูค้ อนเทนเนอร์ ของหน่วยงาน Warehouse
4. ลดต้นทุนการจัดส่ งที่เกิดจากค่าปรับ เนื่ องการส่ งคืนหางรถหัวลากและส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ให้กบั
สายเรื อล่าช้า
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. Production downtime หมายถึง ระยะเวลาที่เกิดความขัดข้องทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการผลิต
ต่อไปได้
2. Excel VBA and macro หมายถึง เครื่ องมือที่อยูใ่ นโปรแกรม Microsoft excel ที่สามารถนามา
ใช้ในการเขียนโปรแกรม
3. Part shortage หมายถึง ชิ้นส่ วนไม่เพียงพอต่อการผลิต
4. Unload หมายถึง การขนถ่าย หรื อ ขนออก
5. Release production order หมายถึง การออกแผนการผลิต หรื อ การยืนยันการสั่งผลิต
6. Enterprise Resource Planning: ERP หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่มีการรวบรวมฟังก์ชนั่ งานทั้งหมด
ในองค์กร หรื อมีการเชื่ อมโยงในส่ วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทางานในลักษณะ
แบบเรี ยลไทม์
7. Material Resource Planning: MRP หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและวางแผน
ความต้องการวัตถุดิบ โดยมีการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้ อ
การส่ งมอบสิ นค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
8. System Applications and Products in data processing: SAP หมายถึง โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่
ที่ครอบคลุมการทางานไม่วา่ จะเป็ น การซื้ อ การผลิต การขาย การบัญชี เป็ นต้น
9. Transaction code: T- code หมายถึง รหัสหมายเลขของหน้าจอการทางานของระบบ SAP
10. Sales and Operation Planning: S&OP หมายถึง การประชุมประจาเดือนระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่ องการขายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้การทางานเกิด
ความสอดคล้องซึ่ งกันและกัน
11. Batch order หมายถึง ขนาดจานวนของคาสั่งการผลิต

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์สาหรับการนา
สิ นค้าออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยเรี ยง
ลาดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีฮิวริ สติกส์ (Heuristic method)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่าเรื อ (Port operation)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต (Production)
4. แนวคิดเกี่ยวกับอัลกอริ ทึม (Algorithm method)
5. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Excel VBA
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีฮิวริสติกส์ (Heuristic method)
การจัดตารางการผลิตแบบฮิวริ สติกส์ (Heuristics method) วิธีการนี้เป็ นการนากฎใน
การจัดลาดับ มาใช้ในการหาผลลัพธ์ของปัญหาและวิธีที่ทาให้ผลลัพธ์เป็ นที่ พึงพอใจนั้นไม่สามารถ
รับรองได้วา่ เป็ นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่ งวิธีการนี้สามารถหาผลลัพธ์ของปั ญหาที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่
ต้องใช้การคานวณมากนัก กฎฮิวริ สติกส์ มีดงั นี้ (Baker, 1974)
กฎการจัดลาดับความสาคัญ (Priority dispatching rules) เป็ นกฎที่ใช้เลือกขั้นตอนการ
ทางาน ซึ่ งเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นฮิวริ สติกส์เหล่านี้ ได้แก่
1. EDD: (Earliest Due Date) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางานของงานที่จะถึงกาหนด
เวลาส่ งงานเร็ วที่สุด
2. LWKR: (Least Work Remaining) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางานของงานที่งาน
นั้นมีผลรวมของเวลาการทางานเหลือน้อยที่สุด
3. MWKR: (Most Work Remaining) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางานของงานที่งาน
นั้นมี ผลรวมของเวลาการทางานเหลือมากที่สุด
4. MOPNR: (Most Operation Remaining) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางานของงานที่
มีจานวนขั้นตอนการทางานที่เหลือมากที่สุด
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5. SMT: (Smallest value obtained by Multiplying processing Time with total
processing time) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางานที่มีค่าของผลคูณระหว่างเวลาการ
ทางานกับผลรวมของเวลาการทางานทั้งหมดของงานน้อยที่สุด
6. SPT: (Shortest Processing Time) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางานที่มีเวลา
การทางานน้อยที่สุด
7. STPT: (Shortest Total Processing Time) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการทางาน
ของงานที่มีค่ารวมของเวลาการทางานทั้งหมดน้อยที่สุด
8. LS: (Least Slack) เมื่อเวลายืดหยุน่ เท่ากับจานวนวันที่เหลือก่อนถึงวันกาหนด
ส่ งลบด้วยจานวนวันที่ใช้ในการผลิต ถ้างานใดมีเวลายืดหยุน่ น้อยที่สุดจะทาการผลิตก่อน
9. FCFS: (First Come First Served) กฎนี้เป็ นการเลือกขั้นตอนการจัดลาดับงาน
โดยทางานที่เข้ามาก่อนเป็ นอันดับแรกและทางานที่เข้ามาทีหลังเป็ นอันดับต่อไป
10. WSPT: (Weighted Shortest Processing Time) ระยะการทางานที่ส้ นั ที่สุดที่มี
การถ่วงน้ าหนัก ซึ่ งจะทาให้การพิจารณาที่มีการให้น้ าหนักความสาคัญมากที่สุดก่อนแล้ว
ค่อยเรี ยงตามระยะเวลาการทางานจากน้อยที่สุดก่อน
ดัชนีชี้วดั ประสิ ทธิภาพ
ในการจัดลาดับความสาคัญ ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบไปด้วย ดังนี้
(ศรัณยู สัจจโภชน์, 2553)
1. Average completion time คือ เวลาโดยเฉลี่ยทั้งหมดของการแล้วเสร็ จของงาน
ซึ่งหาได้จากการนาเอาเวลาที่ใช้ในการทางาน (Processing time) และเวลาที่ตอ้ งรอคอยการ
เข้าผลิต (Idle time) ของทุก ๆ งานมารวมกัน ซึ่ งเรี ยกรวมกันว่า “เวลาทั้งหมดในการ
ทางาน” (Total flow time) แล้วนา เวลาดังกล่าวนี้ มาหารด้วยจานวนงานทั้งหมดที่มี
ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของการทางานในงานแต่ละงาน สามารถเขียนเป็ นสมการที่ 1 ดังนี้
Average completion time = (Total flowtime time)/ (No. of jobs)
2. Utilization (%) เป็ นดัชนีวดั ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในการผลิต
โดยจะเน้นหนักในเรื่ องของเวลาที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป เนื่องจากการรอคอย (Idle time) เป็ น
สาคัญ ซึ่ งหากจัดลาดับความสาคัญในการทางานได้ดี ก็จะส่ งผลให้เวลาที่ตอ้ งรอคอยการ
ผลิตของแต่ละงานลดน้อยลงและทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานทรัพยากรในการผลิต
สู งตามไปด้วย สามารถเขียนเป็ นสมการที่ 2 ดังนี้
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Utilization (%) = (Total processing time)/ (Total flow time)
หมายเหตุ:
2.1 Total processing time หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทางานทั้งหมดของแต่ละงานรวมกัน
2.2 Total flow time หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทางานบวกกับเวลาที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปเนื่องจาก
การรอคอยของแต่ละงานรวมกัน
3. Average no. of jobs in system คือ ค่าเฉลี่ยของจานวนงานที่เข้ามาในระบบต่อหน่วย
เวลาเป็ นดัชนีที่วดั ปริ มาณภาระงานที่มีแก่พนักงานว่ามากน้อยเพียงใด ในบางครั้งการจัดลาดับของ
การทางานในแบบต่าง ๆ อาจจะให้เวลาแล้วเสร็ จของงานเท่า ๆ กัน แต่ถา้ หากมาพิจารณาดูที่ค่า
ดัชนีดงั กล่าวนี้ อาจพบว่าวิธีการจัดลาดับงานแบบหนึ่งอาจให้ค่าเฉลี่ยของจานวนงานที่ทาต่อหน่วย
เวลาสู งกว่าอีกแบบหนึ่ง ซึ่ งหมายความว่า ในการจัดงานแบบที่ให้ค่าเฉลี่ยของจานวนงานที่ทาต่อ
หน่วยเวลาสู งนั้น พนักงานจะมีภาระงานหนักมากกว่าแบบที่ให้ค่าเฉลี่ยของจานวนงานที่ทาต่อ
หน่วยเวลาน้อยกว่า สามารถเขียนเป็ นสมการที่ 3 ดังนี้
Average no. of jobs in system = (Total flow time)/ (Total processing time)
4. Average job lateness หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการล่าช้าของงานแต่ละงานเมื่อเทียบกับ
กาหนดแล้วเสร็ จ (Due date) ค่าดัชนีตวั นี้มกั ได้รับความสนใจมากเป็ นพิเศษ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ
แล้วการจัดงานโดยมุ่งเน้นในเรื่ องของการลดการส่ งมอบงานที่ล่าช้ามักเป็ นสิ่ งสาคัญเสมอ แต่ถึง
กระนั้นก็ตาม หากมุ่งความสนใจในดัชนี ตวั นี้มากเกินไป โดยไม่พิจารณาถึงค่าดัชนีตวั อื่น ๆ
ประกอบ แน่นอนว่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของการผลิตย่อมต่าลง ถึงแม้วา่ เราจะไม่มีการส่ งมอบ
งานที่ล่าช้าเลยก็ตามที ในการหาค่าดัชนี Average job lateness สามารถหาได้จาก 2 องค์ประกอบ
หลัก ดังนี้
4.1 Total late days หมายถึง จานวนวันทั้งหมดในการส่ งมอบงานที่ล่าช้ากว่ากาหนดของ
ทุกงานรวมกัน
4.2 No. of jobs หมายถึง จานวนงานทั้งหมดที่มีในสถานีการทางานนั้น
กฎหรื อวิธีการจัดลาดับงานให้เหมาะสม ซึ่งหมายถึง การจัดลาดับงานที่ทาให้เวลาโดยรวม
ทั้งหมดของการทางาน (Total lead time) สั้นที่สุด โดยใช้เทคนิคของการจัดลาดับงานโดยใช้กฎ
ความสาคัญ ซึ่งกระทาได้โดยการจัดงานใน 4 ลักษณะ ดังนี้ (ระพีพนั ธ์ ปิ ตาคะโส, 2554)
1. First Come First Serve: FCFS หมายถึง การจัดลาดับงานโดยให้ทางานที่เข้ามาก่อนเป็ น
อันดับแรกและทางานที่เข้ามาทีหลังเป็ นอันดับต่อไป ซึ่ งหากพิจารณาจากเกณฑ์การวัด
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ประสิ ทธิภาพการผลิตแล้ว วิธี FCFS จะเป็ นวิธีที่ไม่ค่อยดีนกั แต่ถา้ พิจารณาในแง่ของ
ความเป็ นธรรมแล้วงานที่เข้าก่อนก็ควรจะได้รับการปฏิบตั ิก่อน ซึ่ งข้อเสี ยที่เด่นชัดของการ
จัดงานตามวิธีดงั กล่าว คือ งานที่ใช้เวลาทามากจะทาให้งานอื่น ๆ ที่ตามมาต้องคอยนาน
โดยทัว่ ไปแล้ววิธีการจัดงานแบบ FCFS เหมาะกับงานด้านการให้บริ การ
2. Shortage Processing Time: SPT หมายถึง การจัดลาดับความสาคัญของการ
ทางานโดยให้ทางานที่ใช้เวลาสั้นที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยทางานที่ใช้เวลามากเป็ นลาดับ
ถัดไป จะเห็นได้วา่ SPT เป็ นวิธีที่มุ่งในการลดเวลาแล้วเสร็ จของงานแต่ละงานและพยายาม
ทาให้งานออกจากระบบการผลิตไปให้เร็ วที่สุด ข้อดี ของการจัดงานแบบ SPT คือ เวลา
โดยเฉลี่ยของงานในระบบจะต่าที่สุด ทาให้เกิดสิ นค้าคงเหลือในระหว่างการผลิตน้อยและ
สามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ แต่ขอ้ เสี ยของ SPT คือ งานที่ใช้เวลาในการผลิตนาน
ๆ มักถูกผลักไปอยูใ่ นอันดับท้าย ทาให้เกิดการรอคอย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่เกิดมี
งานใหม่เข้ามาแทรกอยูเ่ สมอ ๆ และเป็ นงานที่ใช้เวลาน้อยกว่า ซึ่ งหากใช้ SPT ในการ
จัดลาดับงานที่เข้ามาแทรกก็จะได้รับการจัดอันดับให้ทาก่อน ทาให้งานที่ใช้เวลาในการ
ผลิตนาน ๆ เกิดการรอคอยที่นานมากยิง่ ขึ้นไปเรื่ อย ๆ
3. Earliest Due Date: EDD หมายถึง การจัดลาดับความสาคัญในการทางานโดย
ให้ทางานที่มีกาหนดส่ งมอบเร็ วที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยทางานที่มีกาหนดส่ งมอบนานกว่า
เป็ นลาดับถัดไปโดยทัว่ ไปแล้ว EDD เป็ นวิธีที่มุ่งเน้นลดการล่าช้าจากกาหนดการส่ งมอบ
งาน ถึงแม้วา่ วิธีน้ ีจะดูสมเหตุสมผลและเป็ นวิธีที่นิยมใช้ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไปก็จริ ง แต่
วิธีการดังกล่าวอาจทาให้มีจานวนงานที่เข้ามาในระบบมากกว่าวิธีการอื่น ๆ (หมายถึง
พนักงานจะมีงานยุง่ อยูต่ ลอดเวลา) และทาให้เกิดสิ นค้าคงเหลือระหว่างผลิตสู ง เนื่ องจาก
ในการจัดลาดับการทางานตามหลักของ EDD นั้นไม่ได้มีการนาเอาเวลาที่ใช้ในการทางาน
มาพิจารณาร่ วมด้วย
4. Shortest Remaining processing Time: SRT หมายถึงการจัดงานตามเวลาที่เหลือ
น้อยที่สุดก่อน เป็ นการจัดลาดับความสาคัญโดยให้ทางานใหม่ทีเข้ามาถึงแล้วมีเวลาการ
ทางานที่นอ้ ยกว่าเวลาการทางานที่เหลือของงานที่ทาอยูท่ าก่อน โดยทัว่ ไปวิธีน้ ีจะให้ค่า
เฉลี่ยการรอคอยที่ต่าที่สุดเพราะการเลื่อนงานที่มีเวลาการทางานน้อยมาไว้หน้างานที่ทาอยู่
จะลดเวลาการรอคอยในการผลิตนั้นมากกว่าการเพิ่มเวลากระบวนการผลิตที่ยาวเสมอใน
การจัดลาดับงานวิธีน้ ีมี 2 แบบ คือ การจัดงานโดยพิจารณาเวลาทางานในกระบวนการที่
หน้าเครื่ องจักรที่เหลือเวลาน้อยกว่า จะจัดให้ทาก่อนและการจัดงานตามเวลาการทางาน
รวมแล้วเสร็ จที่เหลือน้อยกว่าที่ทาอยูจ่ ะจัดทาก่อน
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5. Longest Processing Time: LPT หมายถึง การจัดลาดับความสาคัญในการทางานโดยให้
ทางานที่ใช้เวลามากที่สุดเป็ นอันดับแรก แล้วจึงค่อยทางานที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็ นอันดับถัดมาโดย
ทัว่ ไปแล้ว LPT มักจะเป็ นวิธีที่ส่งผลเสี ยต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของการผลิตมากกว่า เมื่อเปรี ยบ
เทียบกับวิธีอื่น ๆ เพราะการจัดงานแบบ LPT มักทาให้เวลาที่ใช้ในการผลิตงานทั้งหมดนานและยัง
ทาให้ประสิ ทธิภาพการใช้งานทรัพยากรด้านการผลิตต่าอีกด้วย แต่ขอ้ ดีของการจัดงานแบบ LPT
ประการหนึ่ง คือ สามารถสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่พนักงานได้ เนื่องจากเมื่องาน
ยาก ๆ ที่ใช้เวลานานผ่านไปแล้วก็จะเหลือแต่งานง่าย ๆ ที่ใช้เวลาไม่นานทาให้กาลังใจในการทางาน
ดีข้ ึน
จากแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีฮิวริ สติกส์ (Heuristics method) สามารถสรุ ปได้วา่ วิธีฮิวริ สติกส์
เป็ นวิธีการที่งานใช้เวลาไม่มากและได้ประสิ ทธิ ภาพของตารางการผลิตพอสมควร สามารถหา
คาตอบให้กบั ปั ญหาที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยอาศัยการคานวณคณิ ตศาสตร์ ที่จากัด นอกจากนี้วธิ ี
ฮิวริ สติกส์เป็ นระเบียบวิธีแบบอิสระที่สามารถสร้างกรรมวิธีหรื อขั้นตอนใด ๆ ก็ได้ เปรี ยบเสมือน
การออกแบบเสื้ อผ้า เมื่อออกแบบมาต้องสวยงาม สามารถใช้ได้จริ งและสวมใส่ ได้ง่าย

แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการท่ าเรือ (Port operation)
การจัดการ หมายถึง การให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทางานร่ วมกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่ งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรหา
บุคลากรและการควบคุมองค์กร หรื อความพยายามที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
การจัดการ หมายถึง การทางานให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ทางการจัดการ ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ
การชี้นา และการควบคุมองค์การ (สาคร สุ ขศรี วงศ์, 2558)
รู ปแบบการจัดการท่ าเรือ
รู ปแบบการจัดการท่าเรื ออาจมีได้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
ท่าเรื อแต่ละแห่ง เช่น ท่าเรื อเอกชน ท่าเรื อรัฐ และท่าเรื อที่ลงทุนและบริ การโดยหน่วยงานอื่น ๆ
ซึ่งสามารถสรุ ปรู ปแบบและข้อดีขอ้ เสี ย ของแต่ละรู ปแบบได้ ดังนี้ (กมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ,
2552)
1. การบริ หารท่าเรื อโดยรัฐ (Nationalized ports) ในการบริ หารท่าเรื อรู ปแบบนี้ รัฐบาลเป็ น
เจ้าของดาเนิ นการก่อสร้างและบารุ งรักษาท่าเรื อทุกท่าในประเทศ โดยมีศูนย์กลางบริ หารท่าเรื ออยู่
ที่เมืองหลวงและจัดส่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลออกไปบริ หารท่าเรื อตามเมืองต่าง ๆ การปฏิบตั ิการใน
ท่าเรื ออาจดาเนิ นการโดยหน่วยงานราชการหรื อบริ ษทั เอกชน ข้อดีของการบริ หารรู ปแบบนี้
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คือ สามารถกาหนดนโยบายการพัฒนาท่าเรื อทุกท่าในประเทศให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันไม่
ประสบปัญหาเรื่ องงบประมาณการดาเนินการ ข้อเสี ยของการบริ หารรู ปแบบนี้ คือ อานาจทาง
การเมืองจะเข้ามามีอิทธิ พลในท่าเรื อได้โดยง่าย และท่าเรื อที่ห่างไกลศูนย์กลางจะขาด
ความคล่องตัวในการบริ หาร
2. การบริ หารท่าเรื อโดยเทศบาลเมือง (Municipal ports) การบริ หารท่าเรื อแบบนี้เทศบาล
เมืองที่ท่าเรื อตั้งอยูจ่ ะเป็ นเจ้าของและจัดการท่าเรื อนั้น ๆ ผูม้ ีอานาจสู งสุ ดในการบริ การท่าเรื อ คือ
สภาเทศบาลเมือง ซึ่ งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองนั้น สภาเทศบาลเมืองจะ
แต่งตั้งสมาชิกสภาคนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบกิจการของท่าเรื อโดยเฉพาะ ข้อดีของการบริ หารรู ปแบบ
นี้ คือ ท่าเรื อและผูบ้ ริ หารท่าเรื อมีที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองเดียวกัน ดังนั้น สามารถปรับรู ปแบบการบริ หารให้
เข้ากับสภาพของแต่ละท่าเรื อได้โดยง่าย ข้อเสี ยของการบริ หารรู ปแบบนี้ คือ อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลทาง
การเมือง งบประมาณจากัด พื้นที่ในการขยายท่าเรื อจากัด เป็ นต้น
3. การบริ หารท่าเรื อโดยการท่าเรื อ (Autonomous port authority) การบริ หารรู ปแบบนี้
รับผิดชอบโดยหน่วยงานอิสระ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ และมักจะเรี ยกหน่วยงานนี้วา่
“การท่าเรื อ” ในพระราชบัญญัติ การท่าเรื อกาหนดสถานภาพ อานาจ ภาระหน้าที่ ตลอดจนอาณา
บริ เวณไว้อย่างชัดเจน ข้อดีของการบริ หารรู ปแบบนี้ คือ มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
บริ หารเกิดการ แข่งขันกันอย่างจริ งจังระหว่างท่าเรื อ มีเขตอาณาบริ เวณที่ชดั เจน ข้อเสี ยของการ
บริ หารรู ปแบบนี้คืองบประมาณมีจากัด การกาหนดค่าภาระท่าเรื ออาจสู งเกินไป ค่าใช้จ่ายสู งเกิน
ความจาเป็ นนอก จากปั ญหาด้านการเงินแล้ว คณะกรรมการบริ หารมีขนาดใหญ่เกินไป ทาให้
ยากแก่การตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา
4. การบริ หารท่าเรื อโดยเอกชน (Private owned ports) ในระบบการบริ หารท่าเรื อนี้ เอกชน
เป็ นผูด้ าเนินการ หากบริ ษทั มีผถู้ ือหุน้ เป็ นเอกชนหมด วัตถุประสงค์ในการดาเนินการที่ สาคัญที่สุด
คือการแสวงหาผลกาไร แต่หากรัฐบาลเข้าไปมีส่วนในเงินลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนวัตถุประสงค์
จะเพื่อสาธารณประโยชน์
ค่ าภาระท่าเรือ
ค่าภาระท่าเรื อ โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่ วน ดังนี้
1. ค่าภาระที่เรี ยกเก็บจากเจ้าของเรื อหรื อตัวแทน ได้แก่
1.1 ค่าภาระเรื อผ่านร่ องน้ า เป็ นค่าภาระสาหรับเรื อที่แล่นผ่านร่ องน้ าเข้ามาในอาณาบริ เวณ
เฉพาะเที่ยวขาเข้า เรี ยกเก็บตามขนาดของเรื อ โดยมากคิดตามหน่วยปริ มาตร NRT: (Net Registered
Tonnage)
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1.2 ค่าภาระใช้ท่า เป็ นค่าภาระสาหรับการจอดเทียบท่าผูกเรื อกับท่าและปล่อยเรื อออกจาก
ท่า เรี ยกเก็บตามหน่วย NRT: (Net Registered Tonnage) เช่นกัน
1.3 ค่าบริ การอื่น ๆ เช่น ค่าบริ การเรื อลากจูง ค่าบริ การน้ าประปา เป็ นต้น
2. ค่าภาระสิ นค้าขาเข้า ได้แก่
2.1 ค่าภาระขนส่ งสิ นค้าขึ้นท่า (Landing charges) เป็ นค่าภาระที่เรี ยกเก็บจากสิ นค้าที่ขน
จากเรื อและนามาวางพักไว้บนหน้าท่า
2.2 ค่าภาระยกขนสิ นค้า (Handling charges) เป็ นภาระเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน และอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในการยกขนสิ นค้าและเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากบริ เวณหน้าท่าไปยังโรงพักสิ นค้า
2.3 ค่าภาระรับฝากสิ นค้า (Storage charges) เป็ นค่าภาระในการรับฝากและเก็บรักษาสิ นค้า
ทุกชนิดที่อยูใ่ นท่าเรื อ เพื่อรอการตรวจเช็คและทาพิธีทางศุลกากรต่าง ๆ ตลอดจนการอคอยให้
เจ้าของมารับสิ นค้า
ปัจจัยแวดล้อมทีม่ ีผลต่ อการจัดการท่าเรือ
ปั จจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการท่าเรื อ ที่มีผลสนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
การดาเนินงานในเรื่ องนโยบาย ซึ่ งรัฐบาลต้องเป็ นผูก้ าหนด เพื่อปกป้ องและรักษาไว้ซ่ ึ ง
ผลประโยชน์ มี 4 ประการ ในการสนับสนุน คือ
1. เนื่องจากท่าเรื อจัดหาและให้บริ การโดยใช้ประโยชน์จากที่ดินและพื้นน้ า ซึ่งเป็ นสมบัติ
ของประเทศ
2. การดาเนิ นงานและขยายตัวของท่าเรื อเกี่ยวข้องกับการวางแผนรวมของประเทศ ทั้งแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการวางแผนผังของเมือง
3. ท่าเรื อเป็ นสถานที่ให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ งประชาชน
ทุกคนมีสิทธิในการใช้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
4. เพื่อควบคุมการแข่งขันและป้ องกันการผูกขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานท่าเรื อมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเกิดประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การและสังคมสู งสุ ด
พิธีการศุลกากรนาเข้ าทางเรือ
กรมศุลกากรได้พฒั นานาระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริ การผ่านพิธีการศุลกากร
ซึ่ งปั จจุบนั เรี ยกว่าระบบ TCS ผูป้ ระสงค์จะดาเนิ นการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องทาการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร ซึ่ งผูท้ ี่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่าน Service counter ของเอกชนหรื อที่จุดให้บริ การของกรมศุลกากร
ณ จุดนาเข้าและส่ งออก
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การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรี ยมเอกสาร ดังนี้
1. คาร้องขอลงทะเบียนปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกาหนด)
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร หรื อ หลักฐานการชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสู ตรตัวแทนออกของ จากสถาบันวิทยาการศุลกากร
สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จากสมาคมหรื อสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง
หรื อ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสู ตรผูช้ านาญการศุลกากร จากสถาบันวิทยาการศุลกากร
สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
6. หนังสื อรับรองการเป็ นพนักงาน หรื อ ลูกจ้างของตัวแทนออกของ (ยกเว้นบุคคลที่มีบตั รผ่านพิธี
การศุลกากร หรื อบัตรผูช้ ่วยปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร) โดยผ่านการอบรมและทดสอบจากสถาบัน
วิทยาการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
7. รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป ซึ่ งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
8. สาเนาเอกสารตามข้อ 2 ถึง ข้อ 5 อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยยืน่ คาร้องที่ส่วนทะเบียนและสิ ทธิ พิเศษ สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
กรมศุลกากร หรื อยืน่ ผ่านสานักงานศุลกากร หรื อด่านศุลกากร ทั้งนี้ผลู ้ งทะเบียนจะสามารถ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกของได้สามปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาต
พิธีการศุลกากรนาเข้ าทางเรือ
ในการนาเข้าสิ นค้า ผูน้ าเข้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาเข้า อาทิ กระทรวงพาณิ ชย์สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมปศุสัตว์ เป็ นต้น ที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคาแนะนาในการจัดเตรี ยมเอกสาร
เพื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนาเข้าสิ นค้า ดังนี้
1. ผูน้ าเข้าต้องยืน่ แบบ กศก. 99/1 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับการนาเข้าสิ นค้าทัว่ ไปทุกประเภท ยกเว้นสิ นค้าที่กรมศุลกากรกาหนดให้ใช้
ใบขนฯ ประเภทอื่น
2. เอกสารที่ควรจัดเตรี ยมในการนาเข้าสิ นค้า
2.1 สาหรับพิธีการชาระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลา พิธีการ
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- ต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณี ที่
กรมศุลกากรกาหนดให้มีการจัดทาคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สาหรับการนาเข้าอาวุธปื น
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เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด การนาเข้าน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
กรณี ดงั กล่าวต้องมีสาเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า 2 ฉบับ
- ใบสั่งปล่อยสิ นค้า (กศก. 100/1)
- บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
- บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ PL: (Packing List)
- ใบตราส่ งสิ นค้า BL: (Bill of Lading)
- ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance premium invoice)
- ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสาหรับสิ นค้าควบคุมการนาเข้าได้
จาก www.customs.go.th เลือกรายการของควบคุมการนาเข้า-ส่ งออก
- ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า (Certificate of origin) กรณี ขอลดอัตราอากร
- เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสิ นค้า
แคตตาล็อก เป็ นต้น
2.2 พิธีการหลายเที่ยวเรื อ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (Blue print) แบบแปลน แบบพิมพ์
หรื อเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ให้ทาใบขนสิ นค้าหลายเที่ยวเรื อ
3. พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องเพิ่มสาเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก.99/1) อีก 1 ฉบับ
4. พิธีการส่ งเสริ มการลงทุนต้องหนังสื ออนุมตั ิให้ยกเว้น หรื อลดหย่อนอากรจากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
5. พิธีการสิ นค้าส่ งกลับ (Re-export) มี 2 กรณี ดังนี้
5.1 กรณี สินค้าอยูใ่ นอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสาร คือ
- คาร้องขอผ่อนผันทาใบขนสิ นค้าส่ งกลับ (Re-export) ชาระอากร 1 ใน 10
- ใบขนสิ นค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
5.2 กรณี สินค้าอยูน่ อกอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสาร คือ
- คาร้องขอผ่อนผันทาใบขนสิ นค้าส่ งกลับ (Re-export) ขอคืนอากร 9 ใน 10
- ใบขนสิ นค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
6. พิธีการนาของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่ งออก ต้องเพิ่มเอกสาร ดังนี้
6.1 แบบ กนอ. 02-1 กรณี สินค้านาเข้าเป็ นวัตถุดิบ
6.2 แบบ กนอ. 02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้านาเข้าเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้าดังกล่าวที่จาเป็ นต้องใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อการค้า
เพื่อส่ งออก
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ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนาเข้ าสิ นค้ าทางเรือ
1. ผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนจัดเตรี ยมข้อมูลใบขนสิ นค้าเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่าน
Service counter และให้ผนู ้ าเข้าหรื อตัวแทนส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
กรมศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้ มข้อมูลอ้างอิง การอนุมตั ิ
หรื ออนุ ญาตเกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้า สาหรับเรื อโดยอัตโนมัติผา่ นระบบคอมพิวเตอร์
2. การตรวจปล่อยสิ นค้าจะนาระบบบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) มาใช้ในการสัง่ การตรวจ
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรกาหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าเป็ น 2 กลุ่ม คือ
ให้เปิ ดตรวจ (Red line) หรื อให้ยกเว้นการตรวจ (Green line) เมื่อระบบตรวจสอบเสร็ จแล้วจะ
กาหนดเลขที่ใบขนสิ นค้าและสั่งการตรวจให้อตั โนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบกลับไปยังผูป้ ระกอบการ
ทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสิ นค้า หรื อท่าเทียบเรื อทราบถึงผลการสั่งการตรวจจาก
ศุลกากร
2.1 กรณี ยกเว้นการตรวจ ผูป้ ระกอบการสามารถติดต่อโรงพักสิ นค้า หรื อท่าเทียบเรื อรับ
มอบสิ นค้าได้ทนั ที
2.2 กรณี ให้เปิ ดตรวจ ผูป้ ระกอบการสามารถติดต่อโรงพักสิ นค้า หรื อท่าเทียบเรื อเพื่อ
เตรี ยมของ เพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสิ นค้า
2.3 การชาระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกชาระและวางเงิน
ประกันที่สานักงานศุลกากร หรื อชาระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิ กส์
(E-payment) ได้
2.4 การวางค้ าประกันค่าภาษีอากร ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกวางค้ าประกันที่สานักงาน
ศุลกากรหรื อวางค้ าประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-guarantee) ได้
2.5 การตรวจปล่อยสิ นค้าขาเข้า เป็ นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่ งของถึง
แต่ผปู ้ ระกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสิ นค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่นาเข้าได้
แต่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรี ยมใบขนสิ นค้าก่อนส่ งมายังระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กรมศุลกากร
3. ผูน้ าของเข้านาใบขนสิ นค้าพร้อมใบเสร็ จเสี ยภาษีอากร เอกสาร Deliver Order ไปดาเนินการ
ตรวจปล่อยสิ นค้าในท่าเรื อและขนถ่ายสิ นค้านาเข้ามาที่โกดัง หรื อโรงงาน หรื อบริ ษทั
4. ผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชี ราคาสิ นค้าในรู ปของสื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบใบขนสิ นค้าหลังการตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์
เป็ นรายงาน เมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้
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4.1 Import/ Export invoice list by declaration item
4.2 Import/ Export invoice list by invoice item
4.3 Import/ Export invoice list
โดย กระบวนการนาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กระบวนการนาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา: (สานักงานศุลกากรท่าเรื อแหลมฉบัง, 2560)
ประเภทของท่าเรือ
ประเภทของท่าเรื อ สามารถแบ่งออกตามลักษณะได้ ดังนี้
1. Transshipment port เป็ นท่าเรื อแบบถ่ายลา เป็ นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตูค้ อน
เทนเนอร์ คือ ทาหน้าที่เป็ น Consolidation port คือเป็ นท่าที่ใช้ในการรวมตูส้ ิ นค้าจากบริ เวณใกล้
เคียงโดยตูส้ ิ นค้าจะมีการนามาบรรทุกเรื อประเภทที่เรี ยกว่า Feeder vessel เพื่อรอการขนถ่ายไปยัง
เรื อที่เรี ยกว่า Direct vessel หรื อ Master vessel เพื่อจะได้นาสิ นค้าไปส่ งมอบตามจุดหมายปลายทาง
ซึ่ งท่าเรื อประเภทนี้ ได้แก่ ท่าเรื อสิ งคโปร์ ท่าเรื อกรัง ท่าเรื อรอทเทอดัมส์ เป็ นต้น ซึ่ งท่าเรื อประเภท
นี้จะต้องมีการบริ หารจัดการในการลดเวลาในท่าเรื อที่เรี ยกว่า Time in port หรื อ Waiting time
คือ เวลาที่เรื อคอยท่าน้อยที่สุด จึงจาเป็ นต้องมีพ้นื ที่ในท่าเรื อ ให้สามารถจัดเรี ยงกองคอนเทนเนอร์
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ได้เป็ นจานวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี รวมถึงจะต้องมีคลังน้ ามัน อู่ซ่อมเรื อ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ที่จะทาให้ไม่เกิดสภาพแออัด เนื่องจากท่าเรื อประเภทนี้ก็ตอ้ งมีการแข่งขัน
เช่น ท่าเรื อสิ งคโปร์ กับท่า PTP ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่รัฐยะโฮบารู ห์ ตอนใต้สุดของมาเลเซี ยตรงข้ามกับ
เกาะสิ งคโปร์ เป็ นต้น
ปัจจัยที่ใช้ในการแข่งขันท่าเรื อด้วยกันมี ดังนี้
1.1 Throughput capacity เป็ นความสามารถที่เหนือกว่าในการให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นขนาด
ของพื้นที่อตั ราการใช้ท่า หรื อเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการทางานและความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์
1.2 Time in port จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายตู ้ ซึ่ งปั จจุบนั มีการแข่งขันในการจับเวลา
ว่าแต่ละตูจ้ ะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้สายการเดินเรื อนาเรื อเข้ามา
เทียบท่า เนื่องจากจะมีผลต่อต้นทุนของเรื อโดยตรง
2. Original destination port หรื ออาจเรี ยกว่าท่าเรื อต้นทาง หรื อปลายทาง หรื อท่าเรื อต้น
แบบเป็ นท่าเรื อที่ใช้ในการรับสิ นค้า หรื อขนถ่ายสิ นค้าโดยตรง โดยท่าเรื อประเภทนี้ประกอบไป
ด้วย ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้า Distribute center และจะต้องเชื่ อมต่อไปยังศูนย์สินค้าต่อเนื่ อง
ไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งในเงื่อนไขของ Incoterms ในหลาย ๆ เงื่อนไข ก็ได้ครอบคลุมหรื อการ
ขนส่ งสิ นค้าจนถึง Original port เช่น ท่านิวยอร์ ก ท่าเรื อโตเกียว หรื อท่าเรื อแหลมฉบังของประเทศ
ไทย เป็ นต้น ท่าเรื อเหล่านี้ จะเป็ นท่าที่เป็ นจุดหมายปลายทางของการขนส่ ง เพื่อขนถ่ายสิ นค้าเข้าไป
ในแผ่นดินใหญ่ Inter land สาหรับ Transit port จะเป็ นท่าเรื อที่ตคู ้ อนเทนเนอร์ สิ นค้าจะมาวางพัก
เพื่อรอเปลี่ยนเรื อลาใหม่ เพื่อที่จะขนส่ งไป Original port เช่น ท่าเรื อ Singapore ท่าเรื อฮ่องกง เป็ น
ต้น
3. Inland Container Depot: (ICD) ลานวางตูห้ รื อท่าเรื อในแผ่นดิน (ไม่ติดน้ า) เป็ นสถานี
ในการเป็ นศูนย์ (HUB) ในการรับตูส้ ิ นค้าเพื่อขนส่ งไปท่าเรื อ (Port) หรื อรับตูส้ ิ นค้าจากท่าเรื อเข้ามา
เก็บก่อนที่จะส่ งต่อไปให้สถานที่รับมอบสิ นค้า (Origin point) ซึ่งปัจจุบนั สถานะของ ICD จึงทา
หน้าที่คล้ายกับท่าเรื อในแผ่นดินและมีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการขนส่ งระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการขนส่ งระหว่างประเทศ หรื อที่เรี ยกกันว่า Incoterm (International commercial
terms) เงื่อนไขนี้กาหนดขึ้นโดยสภาหอการค้านานาชาติ หรื อ ICC: (International Chamber of
Commerce) เพื่อสร้างกติกาสากลให้คู่คา้ ทัว่ โลกได้เข้าใจเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าและใช้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยจะกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ภาระค่าใช้จ่าย
และการประกันภัย มีท้ งั หมด 11 ข้อตกลง โดยมี 6 เงื่อนไขหลัก ๆ ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน
ปั จจุบนั
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Incoterm เป็ นเงื่อนไขที่ทุกคนยอมรับกันว่าสามารถใช้ในระดับสากล ซึ่ งจะอธิ บายเงื่อนไข
6 ข้อหลัก ดังนี้
1. EXW: Ex Works

ภาพที่ 5 เงื่อนไข EXW (Ex Works)
ที่มา: (HPS trade, 2017)
ผูข้ ายส่ งมอบของให้แก่ผซู ้ ้ื อ ณ ที่ทาการของผูข้ าย เช่น โรงงาน หรื อโรงพักสิ นค้า เป็ นต้น
โดยผูซ้ ้ื อรับภาระในการดาเนิ นการค่าใช้จ่าย ความเสี่ ยงหลังจากการส่ งมอบของแล้ว เช่น การขน
ของขึ้นพาหนะขนส่ ง การผ่านพิธีการส่ งออก เป็ นต้น ข้อตกลงนี้เหมาะสาหรับการค้าในประเทศ
อาจใช้ในกรณี ที่มีการขนส่ งมากกว่าหนึ่งรู ปแบบ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดที่กาหนดไว้ในสัญญา
ผูข้ ายไม่มีภาระในการขนถ่ายสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ ไม่มีภาระในการดาเนินการผ่านพิธีการส่ งออก
ผูข้ ายไม่มีภาระที่จะทาสัญญารับจัดการขนส่ งและสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผขู ้ ายต้องชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสิ นค้า การดาเนิ นการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ
การวัด การชัง่ น้ าหนัก การนับจานวน) และรับภาระความเสี่ ยงต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของ
สิ นค้าจนกระทัง่ สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว
ผูข้ ายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ขอ้ มูลตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการ
เพื่อการส่ งออก เช่นใบอนุ ญาตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสิ นค้า หรื อการมอบอานาจ
อย่างเป็ นทางการอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการส่ งออก การนาเข้า หรื อเพื่อการขนส่ งสิ นค้าไปยัง
จุดหมายปลายทางด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของผูซ้ ้ื อ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่
สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว หรื อวันที่ได้ตกลงกันไว้หรื อวันที่สิ้นสุ ดของระยะเวลาสาหรับการส่ งมอบ
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ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุ ญาตส่ งออกและนาเข้า
หรื อการมอบอานาจใด ๆ รวมทั้งชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกกาหนดให้ตอ้ ง
ดาเนินการก่อนการส่ งออก การตรวจสอบซึ่ งถูกกาหนดให้ดาเนิ นการโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
ของประเทศส่ งออก ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ผา่ นพิธีการส่ งออก ชาระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด
2. FOB: Free On Board

ภาพที่ 6 เงื่อนไข FOB (Free On Board)
ที่มา: (HPS trade, 2017)
ผูข้ ายส่ งมอบของลงเรื อ ณ ท่าส่ งออกที่ได้ระบุไว้ ผูซ้ ้ื อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รวมทั้งความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายหรื อสู ญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยูบ่ นเรื อ ข้อตกลงนี้ใช้กบั
การขนส่ งทางทะเลหรื อทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดที่กาหนดไว้ในสัญญา ผูข้ าย
ต้องส่ งมอบสิ นค้าโดยการนาไปวางไว้บนเรื อ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรื อต้นทางที่ระบุโดยผูซ้ ้ื อในวันที่
หรื อภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจสอบ
(เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชัง่ น้ าหนัก การนับจานวน) ชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ซึ่ งถูกกาหนดให้ดาเนินการ โดยหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศส่ งออก ผูข้ ายต้องบรรจุหีบห่อ
สิ นค้าและค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออก รวมทั้ง ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมดที่ตอ้ ง
ชาระเมื่อส่ งออก นอกจากนี้ ผูข้ ายต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของ
สิ นค้า จนกระทัง่ สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว แต่ไม่มีหน้าที่ทาสัญญารับจัดการขนส่ งและสัญญา
ประกันภัย
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย จัดหาใบอนุญาตนาเข้า หรื อ
การมอบอานาจอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ ผ่านพิธีการนาเข้า และการขนส่ งสิ นค้าผ่านประเทศใด ๆ
ด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยผูซ้ ้ื อต้องทาสัญญาเพื่อขนส่ งสิ นค้าจากท่าเรื อต้นทางที่
ระบุ ผูซ้ ้ื ออาจทาสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และผูซ้ ้ื อรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อ
การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ทั้งนี้ผซู ้ ้ื อต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ชาระค่าภาษี
อากรและค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด
3. CFR: Cost and Frieght

ภาพที่ 7 เงื่อนไข CFR (Cost and Frieght)
ที่มา: (HPS trade, 2017)
ผูข้ ายส่ งมอบของโดยนาไปวางไว้บนเรื อ ณ ท่าเรื อปลายทางที่ระบุ หรื อ ณ จุดใดจุดหนึ่ งที่
ท่าเรื อนั้น ผูข้ ายชาระค่าใช้จ่ายและค่าขนส่ ง เพื่อการส่ งของถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ ผูซ้ ้ื อรับภาระ
ความเสี่ ยงต่อการเสี ยหายหรื อสู ญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่
ได้ขนของขึ้นบนเรื อ ณ ท่าส่ งออก ข้อตกลงนี้ใช้กบั การขนส่ งทางทะเลหรื อทางน้ าในแผ่นดิน
เท่านั้น
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดตามที่กาหนดไว้ โดยสัญญา
ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชัง่
น้ าหนัก การนับจานวน) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่ งสิ นค้าที่ถูกกาหนด
โดยหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศที่ส่งออก
ผูข้ ายต้องทาสัญญาหรื อจัดหาสัญญา เพื่อการขนส่ งสิ นค้าโดยการนาไปวางไว้บนเรื อ ณ
ท่าเรื อปลายทางที่ระบุ หรื อ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ท่าเรื อนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายสาหรับการขนส่ งสิ นค้า
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ผ่านประเทศใด ๆ ที่ได้กาหนดให้เป็ นภาระของผูข้ ายภายใต้สัญญารับจัดการขนส่ ง แต่ผขู ้ ายไม่มี
หน้าที่ทาสัญญาประกันภัย
นอกจากนี้ ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า
จนกระทัง่ สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้วและต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้าจนกระทัง่ สิ นค้า
ได้ถูกส่ งมอบแล้ว ค่าระวางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดอันเป็ นผลมาจากการขนส่ งสิ นค้าจากจุดส่ ง
มอบที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสิ นค้าขึ้นบนเรื อและค่าภาระใด ๆ ในการ
ขนถ่ายสิ นค้าลงจากเรื อ ณ ท่าเรื อขนถ่ายสิ นค้าปลายทางและค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออก
ค่าภาษีอากรและค่าภาระอื่น ๆ ที่ตอ้ งชาระเมื่อส่ งออก
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย ผูซ้ ้ื อต้องจัดหาใบอนุญาตนาเข้า
หรื อการมอบอานาจอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ และการผ่านพิธีการนาเข้าด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่าย
ของตนเอง ทั้งนี้ ผูซ้ ้ื อเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว และผูซ้ ้ื อต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสิ นค้าลงจากเรื อ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เรื อลาเลียงและค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร ค่าภาระอื่น ๆ เป็ นต้น
4. CIF: Cost, Insurance and Freight

ภาพที่ 8 เงื่อนไข CIF (Cost, Insurance and Freight)
ที่มา: (HPS trade, 2017)
ผูข้ ายส่ งมอบของที่ท่าเรื อปลายทางที่กาหนด ผูข้ ายมีภาระเช่นเดียวกับ CFR ผูข้ ายเป็ นผูท้ า
สัญญารับจัดการขนส่ งสิ นค้าและทาสัญญาประกันภัยเพื่อความเสี่ ยงภัยต่อการเสี ยหายหรื อสู ญหาย
ระหว่างการขนส่ งจนถึงท่าปลายทางด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กบั
การขนส่ งทางทะเลหรื อทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ผูข้ ายต้องบรรจุหีบห่ อสิ นค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุ ญาตส่ งออก หรื อการมอบอานาจ
อย่างเป็ นทางการอื่น ๆ เพื่อการส่ งออก ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจสอบ
(เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชัง่ น้ าหนัก การนับจานวน) เพื่อการส่ งมอบสิ นค้า ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่ งสิ นค้า ที่ถูกกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศที่
ส่ งออก ตลอดจนผ่านพิธีการส่ งออกและการขนส่ งสิ นค้า ผ่านประเทศใด ๆ ก่อนการส่ งมอบด้วย
ความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง
นอกจากนี้ ผูข้ ายต้องทาสัญญาหรื อจัดหาสัญญา เพื่อการขนส่ งสิ นค้า ทาสัญญาประกันภัย
และผูข้ ายต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า จนกระทัง่ สิ นค้าได้
ถูกส่ งมอบแล้ว รวมทั้งชาระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ สถานที่ส่งมอบไปยังท่าเรื อปลายทางที่
ระบุ ผูข้ ายต้องจ่ายค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ
ที่ตอ้ งชาระเพื่อส่ งออก
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย ชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ใด ๆ ก่อนการส่ งสิ นค้าตามที่กาหนดไว้ตามสัญญา จัดหาใบอนุญาตนาเข้า หรื อการมอบอานาจ
อย่างเป็ นทางการอื่น ๆ และดาเนินการทางพิธีการนาเข้า ด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง
ทั้งนี้ ผูซ้ ้ื อเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่
สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้วและผูซ้ ้ื อต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้า
ได้ถูกส่ งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสิ นค้า ลงจากเรื อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรื อลาเลียงและค่าภาระ
การใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ
5. DDP: Delivered Duty Paid

ภาพที่ 9 เงื่อนไข DDP (Delivered Duty Paid)
ที่มา: (HPS trade, 2017)
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ผูข้ ายส่ งมอบของ ณ สถานที่ที่ผซู ้ ้ื อระบุในสัญญา โดยผูข้ ายรับภาระความเสี่ ยงและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่ งของไปยังสถานที่ปลายทาง ผูข้ ายเป็ นผูผ้ า่ นพิธีการส่ งออก
และพิธีการนาเข้า รวมทั้งชาระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งมอบของ
ดังกล่าวจนถึงสถานที่ปลายทาง ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณี ที่มีการขนส่ งมากกว่าหนึ่งรู ปแบบ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดที่กาหนดไว้ในสัญญา ผูข้ าย
ต้องทาสัญญาสาหรับการขนส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ หรื อ ณ สถานที่ปลายทางที่ได้
ตกลงกันด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยส่ งมอบบนพาหนะขนส่ งที่มาถึงพร้อมที่จะให้ทาการขนถ่าย
ณ จุดที่ได้ตกลงกันไว้ที่สถานที่ปลายทางที่ระบุ ในวันที่หรื อภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ผูข้ ายต้องทาสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด
การชัง่ น้ าหนัก การนับจานวน) ชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่ งถูกกาหนดให้ดาเนิ นการโดย
หน่วยงานที่มีอานาจของประเทศส่ งออกและประเทศนาเข้า ผูข้ ายต้องบรรจุหีบห่ อสิ นค้าและชาระ
ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออกและนาเข้า รวมทั้งค่าอากรภาษีและค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมดที่ตอ้ ง
ชาระเมื่อส่ งออกและนาเข้า นอกจากนี้ ผูข้ ายต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อ
เสี ยหายของสิ นค้า จนกระทัง่ สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย รับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อ
การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้วและต้องชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดในการ
ขนถ่ายสิ นค้าลงเพื่อการรับมอบสิ นค้าจากพาหนะขนส่ งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
ผูซ้ ้ื อต้องรับมอบสิ นค้าเมื่อสิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ผูซ้ ้ื อไม่มีหน้าที่ทาสัญญารับจัดการ
ขนส่ งและสัญญาประกันภัย
ผูซ้ ้ื อไม่มีหน้าที่ชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่ งถูกกาหนดให้ดาเนินการโดยหน่วยงาน
ที่มีอานาจของประเทศส่ งออกและประเทศนาเข้า
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6. DDU: Delivered Duty Unpaid

ภาพที่ 10 เงื่อนไข DDU (Delivered Duty Unpaid)
ที่มา: (HPS trade, 2017)
ผูข้ ายส่ งมอบของให้กบั ผูซ้ ้ื อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยพร้อมที่จะขนลงจาก
พาหนะขนส่ ง ผูข้ ายมีความเสี่ ยงในความเสี ยหายของสิ นค้าและต้องชาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
สิ นค้าจนถึงสถานที่ของผูซ้ ้ื อ รวมทั้งมีหน้าที่ผา่ นพิธีการส่ งออก แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบการผ่านพิธี
การนาเข้า ข้อตกลงนี้ อาจใช้ในกรณี ที่มีการขนส่ งมากกว่าหนึ่งรู ปแบบ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดที่กาหนดไว้ในสัญญา ผูข้ ายมี
หน้าที่ทาสัญญาหรื อจัดหาสัญญา เพื่อการขนส่ งสิ นค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยังสถานที่ปลายทางที่
ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผูข้ าย
ผูข้ ายต้องส่ งมอบสิ นค้าแก่ผรู ้ ับจัดการขนส่ งในวันที่หรื อภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ผูข้ ายต้องทาสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชัง่ น้ าหนัก การนับจานวน) ชาระค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบซึ่ งถูกกาหนดให้ดาเนิ นการโดยหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศส่ งออก ผูข้ ายต้อง
บรรจุหีบห่ อสิ นค้า จัดหาใบอนุญาตส่ งออกและผ่านพิธีการส่ งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้ง
การขนส่ งสิ นค้าผ่านประเทศใด ๆ ก่อนการส่ งมอบด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของผูข้ าย ผูข้ ายต้อง
ส่ งมอบสิ นค้าบนพาหนะขนส่ งที่มาถึง ซึ่ งพร้อมจะให้ทาการขนถ่าย ณ สถานที่ปลายทาง ในวันที่
หรื อภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ผูข้ ายต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า จนกระทัง่ สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย จัดหาใบอนุ ญาตนาเข้า หรื อ
การมอบอานาจอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ และผ่านพิธีการนาเข้าด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ต้องชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่ งสิ นค้าต้องรับมอบสิ นค้าเมื่อสิ นค้า
ได้ถูกส่ งมอบแล้ว โดยผูซ้ ้ื อต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ผูซ้ ้ื อไม่มีหน้าที่ทาสัญญา รับจัดการขนส่ ง ผูซ้ ้ื อรับมอบ
สิ นค้าจากพาหนะขนส่ งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด
ในการขนถ่ายสิ นค้าลงจากพาหนะขนส่ ง ผูซ้ ้ื ออาจทาสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว
ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด
จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่าเรื อ สามารถสรุ ปได้วา่ หากบริ หารจัดการท่าเรื อ
จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนอานวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค
สนับสนุนมาตรฐานการให้บริ การของแต่ละท่าเทียบเรื อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้ การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการท่าเทียบเรื อแต่ละแห่งย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย
การมุ่งเน้นแต่ปัจจัยทางด้านราคาเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทาให้ธุรกิจดาเนินกิจการต่อไปได้
ผูป้ ระกอบการท่าเทียบเรื อแต่ละแห่งคงจะต้องมุ่งเน้นในด้านของบริ การควบคู่กนั ไป เพื่อให้เป็ น
ไปตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

แนวคิดเกีย่ วกับการผลิต (Production)
การผลิต หมายถึง การนาเอาปั จจัยการผลิต อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ
และผูป้ ระกอบการ ไปผ่านกระบวนการผลิตหรื อกรรมวิธีในการผลิต จนกระทัง่ ออกมา
เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การสาเร็ จรู ป เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น อาหาร เสื้ อผ้า
ยารักษาโรค บริ การขนส่ ง เป็ นต้น โดยที่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตต้องมีประโยชน์
ในด้านหน้าที่ใช้สอยที่เกิดประโยชน์ มีรูปร่ างลักษณะที่สวยงาม ผลิตในปริ มาณที่เพียงพอ
กับความต้องการและได้ผลผลิตทันเวลา
วัตถุประสงค์ของการผลิต ได้แก่ การสร้างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับ
คุณภาพที่กาหนดได้ การมีระดับต้นทุนที่ต่า ซึ่ งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การมีความสามารถที่จะส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ทนั เวลาที่กาหนดแก่ลูกค้า การมี
ความยืดหยุน่ ที่จะปรับปริ มาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและสามารถ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ประเภทของ
การผลิตแบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (ณฐา คุปตัษเฐียร, 2558)
1. การผลิตตามคาสั่งซื้ อ (Made to order) เป็ นการผลิตที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งมีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ตอ้ งการ
จะใช้ก็มีความแตกต่างกัน เช่น การตัดเย็บชุดวิวาห์ การรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า ดังนั้น
กระบวน การผลิต จึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ และเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบ
อเนกประสงค์ และผูผ้ ลิตต้องมีความสามารถและความชานาญหลายอย่าง เพื่อทาการผลิตสิ่ งที่ลูกค้า
ต้องการได้ เช่น การจัดตารางการผลิตแบบตามสั่งสาหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอ การจัดตารางการผลิต
สาหรับการผลิตขวดพลาสติกแบบที่มีการพิมพ์สี เป็ นต้น
2. การผลิตเพื่อรอจาหน่าย (Made to stock) เป็ นการผลิตที่มีคุณลักษณะเป็ นมาตรฐานเดียว
กันตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เช่น การผลิตรถยนต์ การผลิตสบู่ ทาให้การ
จัดหา วัตถุดิบและการเตรี ยมกระบวนการผลิตสามารถทาได้ล่วงหน้า เครื่ องจักรอุปกรณ์จะเป็ น
เครื่ องมือเฉพาะงาน และผูผ้ ลิตถูกอบรมมาเพื่อทางานตามหน้าที่เฉพาะอย่าง
3. การผลิตเพื่อรอคาสัง่ ซื้ อ (Assembly to order) เป็ นการผลิตชิ้นส่ วนที่จะประกอบเป็ น
สิ นค้า สาเร็ จรู ปได้หลายชนิด ซึ่ งชิ้นส่ วนเหล่านั้นจะมีลกั ษณะแยกออกเป็ นส่ วนจาเพาะหรื อโมดูล
(Module)โดยผลิตโมดูลรอไว้ก่อน เมื่อได้รับคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้าจึงทาการประกอบโมดูลให้เป็ น
สิ นค้าตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ จึงนับได้วา่ การผลิตเพื่อรอคาสั่งซื้ อได้นาเอาลักษณะของการ
ผลิตเพื่อรอจาหน่าย ซึ่ งมีการผลิตชิ้นส่ วนเป็ นโมดูลมาตรฐานที่ใช้ประกอบเป็ นสิ นค้าหลายชนิดรอ
ไว้มาผสมเข้ากับลักษณะของการผลิตตามคาสั่งซื้ อนาโมดูลมาประกอบและแต่งเติมรายละเอียดให้
สิ นค้าสาเร็ จรู ปมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
4. การผลิตแบบโครงการ (Project manufacturing) เป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มี
ราคาสู งและมีลกั ษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย เช่น การสร้างเขื่อน การสร้าง
ทางด่วน การต่อเรื อดาน้ า และการต่อเครื่ องบิน เป็ นต้น การผลิตแบบโครงการมักมีปริ มาณการผลิต
ต่อครั้งน้อยมาก หรื อผลิตครั้งละชิ้นเดียว โดยใช้เวลาในการผลิตนาน การผลิตจะเกิดขึ้นที่สถาน
ที่ต้ งั ของโครงการ เมื่อเสร็ จงานโครงการหนึ่งจึงย้ายทั้งคนและวัสดุสิ่งของเครื่ องมือไปรับงานใหม่
เครื่ องมือที่ใช้จึงเป็ นแบบอเนกประสงค์ ซึ่ งเคลื่อนย้ายได้ง่าย รวมทั้งคนงานต้องสามารถทางานได้
หลายอย่างจึงต้องใช้แรงงานมีฝีมือที่ผา่ นการอบรมอย่างดี
5. การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องหรื อการผลิตแบบตามสั่ง (Job shop production) เป็ นการผลิตที่
มีลกั ษณะหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งมีปริ มาณการผลิตต่อครั้งเป็ นจานวนหนึ่งและ
มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตค่อนข้างบ่อย และผลผลิตไม่มีมาตรฐานมากนัก เช่น การบริ การคนไข้
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ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครื่ องจักรอุปกรณ์จะถูกรวมกันตามหน้าที่การใช้งานไว้
ในสถานีการผลิต โดยแยกไว้เป็ นหมวดหมู่อยูต่ ามส่ วนต่าง ๆ ของผังโรงงานในจุดที่จะ
สามารถทาให้กระบวนการผลิตทุกผลิตภัณฑ์สามารถดาเนินไปตามขั้นตอนการผลิตที่
กาหนดไว้อย่างคล่องตัว การเดินเครื่ องจักรผลิตจะผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่งจนได้ปริ มาณตามที่
ต้องการ แล้วจึงเปลี่ยนไปผลิตสิ นค้าชนิดอื่นโดยใช้ เครื่ องจักรชุดเดิม นอกจากนี้ยงั เป็ น
การผลิตแบบมุ่งเน้นกระบวนการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งการจัดตารางการผลิต เพื่อ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตแบบมุ่งเน้นกระบวนการ
คือผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีปริ มาณคาสั่งซื้ อในแต่ละครั้งไม่มาก
6. การผลิตแบบกลุ่ม (Batch production) เป็ นการผลิตที่คล้ายกับการผลิตแบบไม่
ต่อเนื่องมากจนบางครั้งจัดเป็ นการผลิตประเภทเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่การผลิต
แบบกลุ่มจะมีลกั ษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแยกเป็ นกลุ่ม ๆ โดยในแต่ละกลุ่มจะผลิต
ตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ในขณะที่การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องจะมีลกั ษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากกว่าโดยอาจต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรในการจัด
ตารางการผลิตตามกาลังการผลิตต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิต และลักษณะการจัดเครื่ องจักร
อุปกรณ์ของการผลิตแบบกลุ่มจะเหมือนกับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง คือ จัดเครื่ องจักรตาม
หน้าที่การใช้งานเป็ นสถานีแล้วงานจะไหลผ่านไปแต่ละสถานีตามลาดับขั้นตอนของงาน
และขั้นตอนการผลิตมีแบบแผนลาดับเหมือนกันเป็ นกลุ่ม ๆ ตามระบบการผลิตเหล่านั้น
การผลิตแบบกลุ่มนี้ใช้ได้กบั การผลิตตามคาสั่งซื้ อและการผลิตเพื่อรอจาหน่าย เช่น การเย็บ
เสื้ อโหล เป็ นต้น
7. การผลิตแบบไหลผ่าน หรื อการผลิตตามสายการประกอบ หรื อการผลิตแบบซ้ า
(Line flow หรื อ Assembly หรื อ Repetitive production) เป็ นการผลิตสิ นค้าที่เหมือนกันใน
ปริ มาณมาก เช่น การผลิตแชมพู การผลิตรถยนต์ และการผลิตเครื่ องซักผ้า เป็ นต้น การ
ผลิตแบบไหลผ่านจะมีเครื่ องจักรอุปกรณ์เฉพาะของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก โดย
ไม่มีการใช้เครื่ องจักรร่ วมกัน เครื่ องจักรอุปกรณ์จะเป็ นแบบเฉพาะงาน สาหรับแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตที่รวดเร็ วและได้ปริ มาณมาก การผลิตแบบนี้เหมาะสมกับการผลิต
เพื่อรอจาหน่ายหรื อใช้ในการประกอบโมดูลในการผลิตเพื่อรอคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้าต่อไป
8. การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous flow production) เป็ นการผลิตชนิดเดียวใน
ปริ มาณที่มากมายอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้เครื่ องจักรเฉพาะอย่าง ซึ่ งมักจะเป็ นการผลิตหรื อ
แปรรู ปทรัพยากรธรรมชาติให้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตขั้นตอนต่อไป เช่น การกลัน่ น้ ามัน
การผลิตสารเคมีและการทากระดาษ เป็ นต้น
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การจัดตารางการผลิต (Scheduling)
การจัดตารางการผลิต (Scheduling) ว่าเป็ นการจัดสรรทรัพยากรภายในเวลาที่มีอยู่ เพื่อ
ดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งทฤษฎีในการจัดตารางการผลิตมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนามาพิจารณา ดังนี้ (คานาย อภิปรัชญากุล, 2557)
1. ตารางการผลิตแบบเซมิแอคทีฟ (Semi-active schedule) เป็ นตารางการผลิตที่ได้จาก
วิธีการเลื่อนซ้ายเฉพาะแห่ง ในการหาตารางการผลิตที่ทาให้ตวั ชี้วดั ผลดีที่สุด เราสามารถพิจารณา
เฉพาะตารางการผลิตในเซตของตารางการผลิตแบบเซมิแอคทีฟ โดยที่เซตของตารางการผลิตแบบ
เซมิแอคทีฟเป็ นเซตของตารางการผลิต ซึ่ งไม่มีข้ นั ตอนการผลิตใดที่สามารถเลื่อนเวลาเริ่ มต้นให้เร็ ว
ขึ้นได้ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลาดับการผลิตของชิ้นงานที่ทางานบนเครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง
2. ตารางการผลิตแบบแอคทีฟ (Active schedule) เป็ นตารางการผลิตที่ได้จากวิธีการเลื่อน
ซ้ายทั้งหมด เซตของตารางการผลิตแบบแอคทีฟเป็ นสับเซตของเซตของตารางการผลิตแบบ
เซมิแอคทีฟ ในการหาตารางการผลิตที่ทาให้ตวั ชี้ วดั ผลดีที่สุด เราสามารถพิจารณาเฉพาะตารางการ
ผลิตในเซตของตารางการผลิต ซึ่ งไม่มีข้ นั ตอนการผลิตใดที่สามารถเลื่อนเวลาเริ่ มต้นให้เร็ วขึ้นได้
โดยที่ไม่ทาให้ข้ นั ตอนการผลิตอื่นล่าช้า หรื อไม่ทาให้ขดั ต่อเงื่อนไขลาดับก่อน-หลังการผลิต
3. ตารางการผลิตแบบนอนดีเลย์ (Non-delay schedule) เป็ นสับเซตของตารางการผลิตแบบ
แอคทีฟ โดยมีลกั ษณะสาคัญ คือ ไม่มีเครื่ องจักรใดที่ถูกปล่อยให้วา่ ง ถ้าเครื่ องจักรนั้นสามารถทา
ขั้นตอนการทางานบางขั้นตอนได้ แม้วา่ จะไม่สามารถรับประกันได้วา่ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอยูใ่ นเซต
ของตารางการผลิตแบบนอนดีเลย์ แต่ตารางการผลิตที่ดีที่สุดในเซตของตารางการผลิตแบบนอน
ดีเลย์ เป็ นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แม้วา่ จะมิใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็ตาม
4. ตารางการผลิตแบบออพติมอล (Optimal schedule) เป็ นตารางการผลิตที่ดีที่สุดสาหรับ
วัตถุประสงค์ในการจัดนั้น ๆ ไม่มีตารางการผลิตใดที่ดีไปกว่านี้อีก
ต้ นทุนการผลิต (Production cost)
ต้นทุนการผลิต คือ การแข่งขันที่สูงและรุ นแรงในสภาพการตลาดในปั จจุบนั ส่ งผลให้
ทุกองค์กรมีการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
ก็เช่นเดียวกัน คู่แข่งที่นบั วันจะมากขึ้นทุกวันต่างงัดกลยุทธ์ออกมาต่อสู ้กนั ที่เห็นจะมากที่สุดก็คงจะ
เป็ นเรื่ องของราคาขายที่ถูกกว่า ซึ่ งเป็ นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการ
สิ นค้าที่มีราคาถูก แต่การที่จะได้มาซึ่ งสิ นค้าที่มีราคาถูกนั้น องค์ประกอบหลักของทางผูผ้ ลิต
คือ ต้นทุนการผลิตที่ตอ้ งทาให้ต่าที่สุด โดยที่คุณภาพและคุณค่าในการใช้งานยังคงอยูภ่ ายใต้
การยอมรับของลูกค้า โดยความหมายของต้นทุนการผลิต แบ่งได้ ดังนี้
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- ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
- ต้นทุนการผลิต (Production cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมทางการผลิต
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า
องค์ ประกอบของต้ นทุนการผลิต
องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ดังนี้
1. ต้นทุนด้านวัสดุ (Material cost) เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้
ในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ
1.1 วัสดุทางตรง (Direct material cost) คือ วัสดุหรื อวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตโดยตรง
โดยส่ วนมากมักจะเป็ นส่ วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์มียางเป็ นวัตถุดิบทางตรง
ปากกา มีพลาสติกและหมึกเป็ นวัตถุดิบทางตรง เป็ นต้น จานวนในการใช้งานวัสดุ หรื อวัตถุดิบ
ทางตรงนี้ จะแปรผันกับหน่วยในการผลิตโดยตรง
1.2 วัสดุทางอ้อม (Indirect material cost) เช่น วัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้สนับสนุน
ในการผลิตโดยส่ วนมากจะไม่แปรผันกับปริ มาณการผลิตโดยตรง เช่น กระดาษทราย ผ้าเช็ดมือ
กาว ตะปู เป็ นต้น ในบางครั้งวัสดุทางอ้อมก็อาจถูกจัดให้อยูใ่ นหมวดหมู่ของวัสดุทางตรงก็เป็ นได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายทางการบัญชีของแต่ละองค์กร เช่น มีดกลึงสาหรับเครื่ องจักรซี เอ็นซี ซึ่ งเป็ น
วัตถุดิบทางอ้อม สามารถถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มของวัตถุดิบทางตรงก็ได้ อาจเนื่องจากเหตุผลด้านราคา
ที่สูงและสามารถคานวณอายุการใช้งานต่อจานวนชิ้นงานที่ทาการผลิตได้ (Tool life) ถึงแม้วา่
มีดกลึงจะไม่ได้ถูกประกอบไปกับชิ้นงานก็ตาม
2. ต้นทุนด้านแรงงาน (Labor cost) เป็ นค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการทางานและผลิตสิ นค้า
เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป สามารถแบ่งออกได้คล้าย ๆ กับต้นทุนวัตถุ คือ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
ทางตรงและค่าจ่ายด้านแรงงานทางอ้อม คือ
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานทางตรง (Direct labor cost) เช่น ค่าจ้างรายวัน หรื อเงินเดือน
ของพนักงานฝ่ ายผลิต ซึ่ งจะแปรผันกับปริ มาณการผลิตโดยตรง
2.2 ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานทางอ้อม (Indirect labor cost) เช่น เงินเดือนของพนักงานขาย
เงินเดือนของผูจ้ ดั การ เงินดือนของวิศวกร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่แปรผันกับปริ มาณในการผลิต
โดยตรง
3. ค่าใช้จ่ายโรงงานหรื อค่าโสหุ ย้ ในการผลิต (Overhead cost) เป็ นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของวัสดุและค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าโรงงาน
ค่าบารุ งรักษาเครื่ องจักร สวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น
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4. การคานวณต้นทุนการผลิต สามารถคานวณได้จากสมการที่ 4 ดังนี้
ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนวัสดุ + ต้นทุนแรงงาน + ค่าโสหุ ย้
5. การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมาก เป็ นการรวบรวม แจกแจง วิเคราะห์
และรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่ วนของต้นทุนของการผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารงานและ
การดาเนินนโยบายของฝ่ ายบริ หาร
6. วิธีการลดต้นทุนการผลิต วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้กนั มาก
และแพร่ หลาย คือ การลดความสู ญเสี ย 7 ประการ ดังนี้
6.1 ความสู ญเสี ยจากการผลิตมากเกินความจาเป็ น (Over production) การผลิตที่มากเกิน
ความจาเป็ น หรื อความต้องการของลูกค้า ส่ วนที่ผลิตเกินจากความต้องการ ส่ งผลให้เกิด
ความสู ญเสี ยทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและควบคุมวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการ WIP หรื อ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป ต้นทุนแรงงาน โดยเฉพาะการทางานล่วงเวลา
สาเหตุที่ทาให้ มีการผลิตมากเกินความจาเป็ น
- ประมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าคลาดเคลื่อนของฝ่ ายขาย
- การวางแผนการผลิตที่ขาดประสิ ทธิภาพ
- มีปัจจัยใหม่ที่ไม่คาดคิดมาส่ งผลกระทบต่อปริ มาณความต้องการของลูกค้า
แนวทางในการลดต้ นทุนทีเ่ กิดจากการผลิตมากเกินความจาเป็ น
- ฝ่ ายขายต้องคอยอัพเดตและวิเคราะห์ปัจจัย ที่อาจส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการสั่งซื้ อ
ของลูกค้าอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มความแม่นยาของประมาณการขาย
- ฝ่ ายวางแผนการผลิตต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายขาย เพื่อนาข้อมูลที่มี
การอัพเดตความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการผลิต
6.2 ความสู ญเสี ยจาการรอคอย (Waiting) การรอคอยเป็ นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และมูลค่า เช่น วัตถุดิบขาดสต๊อกทาให้กระบวนการผลิตเกิดการรอคอย เสี ยโอกาส
เสี ยทั้งค่าแรงของพนักงาน กระบวนการผลิตที่ไม่ต่อเนื่ อง ทาให้เกิดการรอคอยในการผลิต
เช่นเดียวกัน
สาเหตุที่ทาให้ เกิดการรอคอย
- วัตถุดิบไม่เพียงพอ ให้รอการผลิต
- เครื่ องจักรเสี ยต้องหยุดการผลิต
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- กระบวนการผลิตไม่สมดุล
- เกิดอุบตั ิเหตุในการผลิต
แนวทางในการลดต้ นทุนทีเ่ กิดจากการรอคอย
- มีการทบทวน Safety stock-MOQ: (Minimum Order Quantity) และปรับปรุ งให้
เหมาะสม ช่วยลดการขาดสต๊อกของวัตถุดิบ
- จัดทาแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักร (Preventive maintenance) เพื่อลดการหยุดการผลิต
ที่เกิดจากเครื่ องจักรเสี ย (Machine break down)
- มีการวิเคราะห์กระบวนการจัดทาเวลามาตรฐาน (Standard time) ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิตให้เกิดความสมดุลในแต่ละกระบวนการมากที่สุด
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทั้งในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล มีแผนและ
ดาเนินการอบรมด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงาน มีป้ายเตือนเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน
6.3 ความสู ญเสี ยจากการขนส่ ง (Transportation) การวางผังโรงงาน (Plant layout) และ
ลาดับของกระบวนการ (Process priority) มีผลโดยตรงต่อการขนส่ งระหว่างกระบวนการเป็ นอย่าง
มาก การขนส่ งที่มีระยะทางมากและซ้ าซ้อนส่ งผลให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงของพนักงาน
ค่าน้ ามัน ค่าเสี ยโอกาส เป็ นต้น
สาเหตุของความสู ญเสี ยจากการขนส่ ง
- วางผังโรงงานที่ขาดประสิ ทธิภาพ
- วางแผนกระบวนการที่ขาดประสิ ทธิภาพ
การลดต้ นทุนการผลิตที่เกิดจากการขนส่ ง
- ทาการปรับผังกระบวนการผลิตและผังโรงงาน โดยคานึ งถึงความต่อเนื่อง ความสมดุล
ของกระบวนการเป็ นหลัก ซึ่ งโดยส่ วนมากจะมีขอ้ จากัดค่อนข้างมากโดยเฉพาะโรงงานที่มี
เครื่ องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งการเคลื่อนย้ายทาได้ยากและเกิดต้นทุนสู ง โดยการปรับปรุ ง
ผังกระบวนการและผังโรงงานควรมีการประชุมทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาอย่างรอบคอบ
เนื่องจากต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอาจสู งกว่าต้นทุนการผลิตที่ลดลง
6.4 ความสู ญเสี ยจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป (Excess inventory) การเก็บวัสดุ
คงคลังมากเกินไป ทาให้เกิดค่าเสี ยโอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและควบคุมวัสดุคงคลัง
ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
สาเหตุของความสู ญเสี ยจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกิน
- เป็ นผลมาจากการผลิตที่มากเกิน
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- จานวนจัดเก็บเพื่อความปลอดภัย (Minimum stock/ Safety stock) และปริ มาณการสั่งซื้ อ
ขั้นต่า (Minimum Order Quantity: MOQ) ไม่เหมาะสม
- การวางแผนการผลิตที่คลาดเคลื่อน
การลดต้ นทุนทีเ่ กิดจากการจัดเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป
- ทบทวน Minimum stock และ Safety stock
- ทบทวนแผนการผลิต
6.5 ความสู ญเสี ยที่เกิดจากงานเสี ย (Defect) การผลิตงานเสี ยก่อให้เกิดการสู ญเสี ย คือ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตภัณฑ์ซ้ าหรื อแก้ไข ซึ่ งรวมถึง วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค และอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นมา โดยที่ได้ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปเท่าเดิม
สาเหตุของความสู ญเสี ยจากงานเสี ย
- พนักงานขาดทักษะ
- ประมาท เลินเล่อ
- วิธีการทางานไม่เหมาะสม
- วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ
- เครื่ องจักรประสิ ทธิภาพต่า
- เร่ งรี บจนเกินไป
การลดต้ นทุนทีเ่ กิดจากงานเสี ย
โดยปกติแล้วงานเสี ยที่เกิดในกระบวนการผลิตทางหน่วยงานด้านคุณภาพจะเข้ามา
วิเคราะห์ร่วมกันกับฝ่ ายผลิต เพื่อสาเหตุของงานเสี ยหรื องานที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดโดยหา
มาตรฐานในการแก้ไขและป้ องกัน
6.6 ความสู ญเสี ยที่เกิดจาการเคลื่อนไหวมากเกินไป (Excess motion) การเคลื่อนไหวที่เกิน
ความจาเป็ น ส่ งผลให้ระยะเวลาในการทางานนานขึ้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็จะตามมา เช่น ค่าแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
สาเหตุของความสู ญเสี ยทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวมากเกินไป
- วิธีการทางานที่ขาดประสิ ทธิภาพ
- ทักษะของพนักงานไม่เพียงพอ
- ผังของกระบวนการไม่เหมาะสม
การลดต้ นทุนการผลิตที่เกิดจากการเคลือ่ นไหวมากเกินไป
- ใช้หลักการของ Work study เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุ ง
- ฝึ กอบรมด้านทักษะให้กบั พนักงาน
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- จัดทาวิธีการทางานที่เป็ นมาตรฐาน
6.7 ความสู ญเสี ยของกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรื อผลิตภัณฑ์ (Non-value added
processing) คือ กระบวนการส่ วนเกิน ไม่มีกระบวนการนี้ ก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
สาเหตุของความสู ญเสี ยทีเ่ กิดจากกระบวนการทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดมูลค่ า
- ขาดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนอย่างแท้จริ ง
- ยึดติดกับวิธีการเก่าที่ทาต่อเนื่องกันมา เลยทาให้อยากที่จะเปลี่ยนแปลง
- ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
การลดต้ นทุนการผลิตที่เกิดจากกระบวนการทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดมูลค่ า
- มีการวิเคราะห์และศึกษากระบวนการอย่างเป็ นระบบ
- ใช้หลักการของวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
- ยอมรับแนวคิดใหม่ โดยอาจให้เหตุผลกับพนักงานว่า วิธีการเก่าไม่ใช่วธิ ี การที่ผดิ
และวิธีการใหม่ ๆ เป็ นการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการช่วยให้ทางานง่ายขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิต สามารถสรุ ปได้วา่ ต้นทุนการผลิต เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่จะ
กาหนดว่าสิ นค้าจะมีราถูกหรื อแพง เพราะต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เป็ นปั จจัย
หลักในการผลิต ทั้ง วัสดุ ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิต
จึงสาคัญอย่างมากในการทาให้สินค้ามีตน้ ทุนต่าลง หรื อกาไรเพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลดีต่อประสิ ทธิ ภาพ
การแข่งขันในตลาด

แนวคิดเกีย่ วกับอัลกอริทึม (Algorithm method)
อัลกอริ ทึม (Algorithm method) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิ บายออกมาเป็ น
ขั้นตอนที่ชดั เจน เมื่อนาเข้าอะไรแล้ว จะต้องได้ผลลัพธ์อย่างไร กระบวนการนี้ประกอบด้วย วิธีการ
เป็ นขั้น ๆ และมีส่วนที่ตอ้ งทาแบบวนซ้ าอีก จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นการทางานอัลกอริ ทึมไม่ใช่คาตอบ
แต่เป็ นชุ ดคาสั่งที่ทาให้ได้คาตอบ โดยวิธีในการอธิ บายอัลกอริ ทึม ได้แก่ (ปฏิภาณ เพ็งเภา, 2560)
1. Natural language หมายถึง อธิ บายแบบใช้ภาษาที่เราสื่ อสารกันทัว่ ไป
2. Pseudocode หมายถึง อธิบายด้วยรหัสจาลองหรื อรหัสเทียม
3. Flowchart หมายถึง อธิบายด้วยแผนผัง
การนาขั้นตอนวิธีไปใช้แก้ปัญหา ไม่จากัดเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แต่สามารถใช้กบั ปั ญหาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในการวางแผนการใช้ทรัพยากร
ทางธุ รกิจขององค์กร หรื อ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งจาเป็ นต้องวางแผนอย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้นตอน จึง
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จาเป็ นต้องอาศัยอัลกอริ ทึมด้วย เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่เกินความ
จาเป็ น อีกทั้งยังสามารถปรับปรุ งและเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่เข้าไปได้ ช่วยลดความสับสนขณะทางาน
ด้วย
หลักการเขียนอัลกอริทมึ
1. กระบวนการสาคัญเริ่ มต้นที่จุดจุดเดียว ในการมีจุดเริ่ มต้นหลายที่จะทาให้กระบวนการ
วิธีสับสน จนในที่สุด อาจทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ หรื ออาจทาให้อลั กอริ ทึมนั้น
ไม่สามารถทางานได้เลย
2. กาหนดการทางานเป็ นขั้นเป็ นตอนอย่างชัดเจน การกาหนดอัลกอริ ทึมที่ดี ควรมีข้ นั ตอน
ที่ชดั เจนไม่คลุมเครื อ เสร็ จจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนที่สองมีเงื่อนไขการทางานอย่างไร ควร
กาหนดให้ชดั เจน
3. การทางานแต่ละขั้นตอนควรสั้นกระชับ เพราะการกาหนดขั้นตอนการทางานให้ส้ นั
กระชับนอกจากจะทาให้โปรแกรมทางานได้รวดเร็ วแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นที่มาพัฒนา
โปรแกรมต่อด้วย เพราะสามารถศึกษาอัลกอริ ทึมจากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่าย
4. ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อเนื่องกัน การออกแบบขั้นตอนที่ดีน้ นั ผลลัพธ์จาก
ขั้นตอนแรกควรเป็ นข้อมูลสาหรับนาเข้าให้กบั ข้อมูลในขั้นต่อไป ต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่ ได้ผล
ลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
5. การออกแบบอัลกอริ ทึมที่ดี ควรออกแบบให้ครอบคลุมการทางานในหลายรู ปแบบ เช่น
การออกแบบโดยคิดไว้ล่วงหน้าว่าหากผูใ้ ช้โปรแกรมป้ อนข้อมูลเข้าผิดประเภท โปรแกรมจะมี
การเตือนว่าผูใ้ ช้งานมีการใส่ ขอ้ มูลที่ผดิ ประเภท โดยโปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้น เพื่อให้ใส่ ขอ้ มูล
ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้ องกันการเกิดจุดบกพร่ องของโปรแกรมได้
รู ปแบบของอัลกอริทมึ
การเขียนอัลกอริ ทึมมีหลายรู ปแบบ โดยผูเ้ ขียนสามารถใช้อลั กอริ ทึมหลายรู ปแบบ
ประกอบกันในการออกแบบอัลกอริ ทึมนั้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมได้ ดังนี้
1. แบบลาดับ (Sequential) มีลกั ษณะการทางานจะเป็ นไปตามขั้นตอนก่อนและหลัง
ต่อเนื่องกันไปเป็ นลาดับ โดยการทางานแต่ละขั้นตอนต้องทาให้เสร็ จก่อน แล้วจึงไปทาขั้นตอน
ต่อไป ดังภาพที่ 11
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ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่..N

ภาพที่ 11 อัลกอริ ทึมแบบลาดับ
2. แบบทางเลือก (Decision) อัลกอริ ทึมรู ปแบบนี้ มีเงื่อนไขเป็ นตัวกาหนดเส้นทางการทางานของ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยตัวเลือกนั้นอาจจะมีต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป เช่น สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50
ได้คะแนน 30 สอบผ่าน ถ้าต่ากว่า 30 สอบไม่ผา่ น เป็ นต้น สามารถแสดงตัวอย่าง ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 อัลกอริ ทึมแบบทางเลือก
ที่มา: (Scimath, 2018)
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3. แบบทาซ้ า (Repetition) อัลกอริ ทึมแบบนี้คล้ายกับแบบทางเลือก คือ มีการตรวจสอบ
เงื่อนไขแต่แตกต่างกันตรงที่ เมื่อการทางานตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด โปรแกรมจะกลับไปทางาน
อีกครั้งวนการทางานแบบนี้เรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จึงหยุดการทางานหรื อ
ทางานในขั้นต่อไป สามารถแสดงตัวอย่าง ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 อัลกอริ ทึมแบบทาซ้ า
ที่มา: (สุ ดฤดี ประทุมชาติ, 2561)
จากแนวคิดเกี่ยวกับอัลกอริ ทึม สามารถสรุ ปได้วา่ อัลกอริ ทึมทาให้ไม่สับสนกับวิธี
ดาเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรี ยงเป็ นขั้นตอนมีวธิ ี การและทางเลือกไว้ให้เมื่อนามาใช้จะทาให้
การทางานสาเร็ จอย่างรวดเร็ ว ทาให้ปัญหาลดลงหรื อสามารถค้นหาต้นเหตุของปั ญหาได้อย่าง
รวดเร็ ว เนื่ องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน และความสัมพันธ์ ออกมาให้เห็นอย่าง
ชัดเจน

แนวคิดเกีย่ วกับการเขียนโปรแกรม Excel VBA
Excel VBA คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลใน Excel ซึ่ง VBA ย่อมาจากคาว่า
Visual Basic for Applications เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming language) ที่พฒั นาโดยบริ ษทั
ไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่สร้างระบบปฏิบตั ิการ Windows ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
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โดยมีรากฐานมาจากภาษา Beginner’s all purpose symbolic instruction หรื อ Basic หมายถึง
ชุดคาสั่งหรื อภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีข้ นั ตอนการแก้ปัญหาด้วยวิธีเขียนด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งภาษา
ใดภาษาหนึ่ง จุดเด่น คือ ผูท้ ี่ไม่มีพ้นื ฐานเรื่ องการเขียนโปรแกรมสามารถเรี ยนรู ้และนาไปใช้งานได้
อย่างง่ายและรวดเร็ ว โดยการเลือกเครื่ องมือ เพื่อออกแบบหน้าจอของโปรแกรมที่จะสร้าง การเขียน
โปรแกรมลักษณะนี้ (Visual programming) ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องเขียนคาสั่งต่าง ๆ มาก แต่สามารถ
สร้างโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ ว ช่วยให้เราสามารถเขียนคาสั่งควบคุมการทางานหรื อจัดการกับ
ข้อมูลในเอ็กเซล (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2552)
เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับทาตารางการคานวณงานทางบัญชีและการเงิน งานสิ นค้าคงคลัง
งานด้านการผลิต และการคานวณค่าโดยทัว่ ไป โดย VBA: Visual Basic for Applications เป็ น
เครื่ องมือภาษาระดับสู งที่ผใู้ ช้สามารถเขียนโปรแกรมให้เข้าถึงข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
พัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความสามารถเพื่อให้เหมาะสม
กับความต้องการได้เป็ นอย่างดี การประยุกต์ใช้กบั งานการวางแผนความต้องการกระจายสิ นค้า
สามารถดัดแปลงตารางของ Excel เข้าสู่ ตารางการกาหนดเวลา โดยการเลือกนาสู ตรคาสั่งที่มีอยู่
และใช้ VBA: Visual Basic for Applications มาปรับให้เข้ากับลักษณะงานการวางแผนกระจาย
สิ นค้า ดังตัวอย่างงานวิจยั ที่นาโปรแกรม VBA: Visual Basic for Applications เข้าไปปรับใช้ เช่น
การพัฒนาวิธีจดั ลาดับการผลิตโดยใช้ VBA: Visual Basic for Applications บนโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อพัฒนาวิธีการจัดลาดับการผลิตหลายงานแบบเครื่ องจักรหลายเครื่ อง
เพื่อลดเวลาในการจัดตารางการผลิต ซึ่ งยากที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดเข้ามาแก้ไขปั ญหา เนื่ องจากมีตวั แปร
มากมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เช่น ระยะเวลาทางาน เวลารอคอย
งาน เวลาว่างของเครื่ องจักร เป็ นต้น งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกระบวนการทางานบน
เครื่ องจักรเท่านั้น เพื่อนามาพิจารณาเป็ นเงื่อนไขของการวางแผนในการจัดลาดับการผลิต โดยงาน
แต่ละประเภททาได้ที่เครื่ องจักรเครื่ องใดเครื่ องหนึ่งครั้งละงาน เครื่ องจักรทุกเครื่ องมีความพร้อม
ในการปฏิบตั ิงานทุกเมื่อ และเครื่ องจักรเครื่ องนั้นจะพร้อมใช้กบั งานอื่นถัดไป ต่อเมื่องานก่อนหน้า
นั้นเสร็ จแล้วเท่านั้น ด้วยลาดับการทางาน ระยะเวลาการทางาน และเครื่ องจักรที่แตกต่างกัน
จากการประมวลผลของโปรแกรม พบว่า การเขียนคาสั่ง VBA: Visual Basic for Applications เป็ น
วิธีที่สามารถแก้ไขปั ญหาในการจัดลาดับการผลิตกับกรณี ศึกษาได้ ซึ่ งผลการคานวณที่ได้น้ นั ให้ค่า
เวลาที่ใช้ในการผลิตงานเสร็ จทุกงานดีกว่าวิธีด้ งั เดิมจาก 36 นาที ลดลงเหลือ 34 นาที ซึ่งคิดเป็ น
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 5.56 เปอร์ เซ็นต์ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม VBA: Visual Basic for
Applications เป็ นค่าที่ถูกต้อง แม่นยา และใช้เวลาการประมวลผลในโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ วใน
ระยะเวลาเพียง 12 นาที (พรรัตน์ ธารงวุฒิ, 2560)
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การพัฒนาระบบการจัดการคลังสิ นค้าโดยใช้ VBA กรณี ศึกษาร้านแปลงยาวค้าวัสดุ
สาเหตุที่ทาให้การดาเนิ นงานของร้านดังกล่าวขาดประสิ ทธิ ภาพ คือ การจาตาแหน่งเดิมของสิ นค้า
นั้น ๆ ไม่ได้ ไม่ทราบสถานะของสิ นค้าและไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั คือ การนาเสนอแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าของร้านแปลงยาว
ค้าวัสดุโดยจะมีการทา Visual control เพื่อระบุตาแหน่งของสิ นค้าให้ชดั เจนและพัฒนาโปรแกรม
Microsoft excel เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลด้วย Visual Basic for Applications:
VBA สาหรับใช้ในการจัดการคลังสิ นค้า เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบ รวดเร็ วและถูกต้อง
จากการศึกษา พบว่า ผลการปรับปรุ งนั้นทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า คือ
คลังสิ นค้ามีความเป็ นระบบมากขึ้น ทาให้ทราบข้อมูลของสิ นค้า สถานะของสิ นค้า และสามารถหา
สิ นค้าได้รวดเร็ วมากขึ้น โดยเวลาเฉลี่ยในการหาสิ นค้าให้ลูกค้าลดลงจาก 100 วินาที เป็ น
43.52 วินาที ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการดาเนินการและข้อมูลสิ นค้าในคลังเป็ นปั จจุบนั
(Real time) ทาให้การจัดการคลังสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ปรางมาศ ผลไพร, 2558)
การศึกษาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดีปลัก๊ อินบนไมโครซอฟต์เอ็กเซล
เพื่อใช้เก็บความต้องการของลูกค้า จากการสารวจปัญหาของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค
ในประเทศไทย พบว่า นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิค คิดเป็ น 80 เปอร์เซ็นต์ จาก 10 โรงงานที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างมีความยากลาบากในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริ ง เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาเครื่ องมือที่มาช่วยในการวิเคราะห์
ความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าโดยนาเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพหรื อเทคนิคคิวเอฟดีมา
ช่วยในการวิเคราะห์รูปทรงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อช่วยให้นกั ออกแบบใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิค
โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากเจ้าของกิจการ ผูจ้ ดั การ หรื อ นักออกแบบประจา
สถานประกอบการ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาซอฟต์แวร์ ดว้ ยภาษาวีบีเอ (VBA) เพื่อให้โปรแกรม
สามารถทางานบนไมโครซอฟต์เอ็กเซลภายใต้ชื่อโปรแกรมคิวเอฟดีทูล (QFD tool) จากการทดลอง
ใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม พบว่า
ในภาพรวมผูใ้ ช้มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 (อนันตกุล อิททรผดุง, 2555)
จะเห็นได้วา่ การนาโปรแกรม Visual Basic for Applications: VBA เข้ามาปรับใช้
ช่วยให้ผลลัพธ์มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการทางานแบบเดิม ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ได้ตามปกติ แต่สามารถปฏิบตั ิงานได้เร็ วกว่า
พันเท่า
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2. ความสะดวกในการทางานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ให้ประสิ ทธิ ภาพอย่าง
เต็มที่
3. การนาไปพัฒนาฐานข้อมูลหลักขนาดใหญ่ เช่น Sybase SQL server และโปร
แกรมบัญชีการเงินและการผลิต เช่น Oracle SAP และโปรแกรมวิเคราะห์และรายงานอื่น ๆ
4. รหัสผ่านเพื่อป้ องกันรหัสของคุณ ในฐานะผูใ้ ช้ VBA excel คุณต้องการปกป้ องรหัสของ
คุณ เพื่อไม่ให้ใครสามารถแก้ไขและปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาของคุณได้ หากผูค้ นเข้าถึงซอร์
สโค้ดโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถเข้าถึงได้ง่ายในโปรแกรมแก้ไข VBE ภายใต้ Tools/ VBA
project properties/ Protection ทาเครื่ องหมายในช่องนี้และป้ อนรหัสผ่าน
5. Workbook protection ระดับต่าง ๆ ของสมุดงาน ได้รับการป้ องกัน เนื่องจากไม่อนุ ญาต
ให้ใครเข้าถึงสมุดงาน เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย คือ
อ่านอย่างเดียว เพื่อไม่ให้แม่แบบเหล่านี้เปลี่ยนแปลงแม่แบบที่สร้างขึ้น
6. สาหรับงานที่ตอ้ งใช้เวลานาน ไม่ตอ้ งนัง่ อยูห่ น้าคอมพิวเตอร์ และเบื่อ Excel ทางานใน
ขณะที่ไม่อยูไ่ ด้ดว้ ย VBA
จากแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Excel VBA สามารถสรุ ปได้วา่ การเขียน
โปรแกรม Excel VBA เข้ามาปรับใช้กบั การปฏิบตั ิงาน ช่วยลดระยะเวลาในการทางานให้
งานซ้ า ๆ เดิม ที่จะต้องใช้เวลามาก ให้เหลือน้อยลง ลดกระบวนการทางานที่ซบั ซ้อน
โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องใช้งาน Excel ขั้นสู ง ก็สามารถทางานที่ซบั ซ้อนได้ โดยรันโค้ดที่
บันทึกไว้ได้ การพัฒนาไม่ซบั ซ้อนมาก

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภิ ก ชญา คงแก้ว และธนัญ ญา วสุ ศ รี (2560) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาฮิวริ สติกส์
เพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่ งสิ นค้าที่มีชนิดและน้ าหนักที่หลากหลาย พบว่า จานวน
ยานพาหนะที่ใช้ลดลงเฉลี่ย คิดเป็ น 27.38 เปอร์ เซ็นต์ และสามารถลดระยะทางขนส่ งเฉลี่ย คิดเป็ น
35.52 เปอร์ เซ็นต์ ในปั จจุบนั กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การสัง่ ซื้ อสิ นค้าจานวนมากต่อ
การสั่งซื้ อสิ นค้าหนึ่งครั้ง เพื่อให้ตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง ช่วยเพิ่มอานาจในการต่อรองกับผูข้ ายหรื อ
ผูผ้ ลิตสิ นค้า และสามารถส่ งสิ นค้าคืนได้ในกรณี ที่สินค้าเหลือจากการขายเป็ นจานวนมากหรื อ
เมื่อสิ นค้ามีสภาพชารุ ด กรณี ศึกษาในงานวิจยั นี้เป็ นบริ ษทั ค้าปลีกที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การกระจายสิ นค้าไปยังร้านค้าสาขาจานวน 9 สาขา ให้ไปส่ งและรับสิ นค้ากลับในเวลาเดียวกัน
ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ปัญหาการจัดสรรเส้นทางการเดินรถยากและซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากสิ นค้า
มีขนาดและน้ าหนักที่หลากหลาย ซึ่ งมีประเภทสิ นค้าทั้งหมด 4,652 รายการ นอกจากนี้ จานวนรถ
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ขนส่ งสิ นค้าที่พร้อมใช้งานมีจานวน 3 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ โดยมี
จุดหมายเพื่อพัฒนาฮิวริ สติกส์จากหลักการของ Clarke and wright saving algorithm โดยเพิ่ม
กระบวนการเลือกยานพาหนะและปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกลูกค้าลาดับถัดไป สาหรับการจัดสรร
เส้นทางการรับและส่ งสิ นค้าที่มีชนิดและน้ าหนักที่หลากหลาย พร้อมกับสร้างโปรแกรมรองรับ
การนามาใช้งานจริ ง จากนั้นนามาทดลองใช้จดั เส้นทางการเดินรถด้วยข้อมูลจริ งจานวน 5 ชุด
ดวงรัตน์ หิ รัญญะสิ ริ (2558) ได้ทาการศึกษาฮิวริ สติกส์สาหรับปัญหาการกระจายสิ นค้า
จากศูนย์กระจายสิ นค้า 1 แห่ ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณี ศึกษา บริ ษทั จาหน่ายหมึกเครื่ อง
ถ่ายเอกสาร พบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้มากกว่าวิธีการปั จจุบนั ของบริ ษทั
กรณี ศึกษา และพบว่าการพิจารณาระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ งด้วยนั้น จะช่วยให้ได้คาตอบที่
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิมากยิ่งขึ้น งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปั ญหาการกระจายสิ นค้าจากศูนย์กระจาย
สิ นค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา ประเภทสิ นค้าเดียวและร้านค้าปลีกจะรับความต้องการ
จากลูกค้าด้วยอัตราคงที่ ตั้งสมมุติฐานไม่มีสินค้าขาดมือ เวลานาในการสั่งซื้ อน้อยมาก
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการหานโยบายการเติมเต็มสิ นค้าที่ประหยัด สามารถลดต้นทุนการสั่งซื้ อ
สิ นค้า และต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าให้นอ้ ยที่สุด ด้วยวิธีฮิวริ สติกส์น้ ี จะคานวณหานโยบาย
การเติมเต็มสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถทาได้ง่ายในโปรแกรมสเปรดชี ต ซึ่ งจะคานวณหา
ความสมดุลระหว่างต้นทุนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา
ไตรภูมิ ปั นกิติ (2549) ได้ทาการศึกษาฮิวริ สติกส์สาหรับการหาเส้นทางการรับและส่ ง
สิ นค้าให้ส่งทันภายในระยะเวลารับประกัน พบว่า ฮิวริ สติกส์ที่นาเสนอสามารถหาคาตอบที่เท่ากัน
หรื อดีกว่าคาตอบที่ดีที่สุด จานวน 23 ปั ญหา ให้คาตอบที่ใช้จานวนรถเท่ากันแต่ระยะทางรวมยังไม่
ดีเท่ากับคาตอบที่ดีที่สุด จานวน 4 ปั ญหา และให้คาตอบที่ตอ้ งใช้รถมากกว่าคาตอบที่ดีที่สุด 1 คัน
จานวน 2 ปั ญหา โดยพิจารณาจากลักษณะการรับและส่ งเวชระเบียนภายในโรงพยาบาล ขอบเขต
ของงานวิจยั นี้ศึกษาภายใต้ระบบที่มีความแน่นนอน โดยทราบข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะทาการจัด
เส้นทางและข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปั ญหาได้พฒั นาเมตาฮิวริ สติกส์เพื่อสร้าง
เส้นทางการขนส่ งเวชระเบียนให้ส่งทันภายในระยะเวลารับประกัน โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อใช้
จานวนรถน้อยที่สุด และจุดประสงค์รอง คือ ระยะเดินทางรวมน้อยที่สุด กระบวนการทางานของ
ฮิวริ สติกส์ที่นาเสนอประกอบไปด้วย 3 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนที่หนึ่ง คือ การสร้างเส้นทางเริ่ มต้นโดย
ประยุกต์ใช้ฮิวริ สติกส์การแทรกของโซโลมอน จากนั้นเข้าสู่ ส่วนที่ 2 ซึ่งจะทาการปรับปรุ งคาตอบ
โดยใช้หลักการค้นหาคาตอบโดยวิธีตาบูเสริ ชและปรับปรุ งเส้นทางโดยใช้ PD-Shift operator
PD-Exchange operator และ Rearrange operator ส่ วนที่ 3 คือ การสรุ ปผลสร้างเป็ นเส้นทาง
การขนส่ งพร้อมตารางเวลาการขนส่ งสิ นค้า ผลการทดสอบของฮิวริ สติกส์ที่นาเสนอโดย
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เปรี ยบเทียบคาตอบกับแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ พบว่า สาหรับปั ญหาทดสอบที่มีจานวน
เวชระเบียนที่ตอ้ งทาการขนส่ ง 5 ชิ้น 6 ชิ้น 7 ชิ้น 8 ชิ้น 9 ชิ้น 10 ชิ้น และ 11 ชิ้นนั้น ฮิวริ สติกส์
ที่นาเสนอสามารถหาค่าที่เหมาะสมที่สุดได้ โดยมีเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยคิดเป็ น 0.000
เปอร์เซ็นต์ 0.0000 เปอร์เซ็นต์ 0.373 เปอร์เซ็นต์ 0.000 เปอร์ เซ็นต์ 0.533 เปอร์เซ็นต์ 0.246
เปอร์เซ็นต์ และ 0.000 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
จารุ พงษ์ บรรเทา, นันทพัทธ์ สันติชูวงศ์ และวีระชัย ตาลกลาง (2559) ได้ทาการศึกษา
วิธีการฮิวริ สติกส์สาหรับการจัดการเส้นทางการขนส่ งชิ้นส่ วนยานยนต์ให้กบั โรงงานกรณี ศึกษา
โดยคานึงจานวนรถขนส่ ง ที่มีอย่างจากัด ภายใต้ความต้องการและกรอบเวลาของลูกค้าแต่ละรายที่
ไม่เท่ากัน ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีฮิวริ สติกส์ที่มีความเหมาะสมกับปั ญหาของกรณี ศึกษาในการ
แก้ปัญหา คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองด้วยวิธีการฮิวริ สติกส์ 4 วิธี คือ Saving heuristic: (SA)
NearestHeuristic: (NH) Max-Nearest Heuristic: (MNH) และ Earliest Due Date: (EDD) พบว่า วิธี
การฮิวริ สติกส์ 4 วิธี สามารถจัดเส้นทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด โดยพบว่า วิธี MNH ให้ระยะ
ทางการจัดเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด คือ 121.94 กิโลเมตร แต่วธิ ี EDD มีค่าการขนส่ งเกินเวลากาหนดน้อย
ที่สุด คือ 4 ชัว่ โมง18 นาที และยังสามารถลดการจ้างรถจากภายนอกลดลง คิดเป็ น 30.58 เปอร์เซ็นต์
ณัตพร ไชยเสนา (2561) ได้ทาการศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่ งด้วยวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์
กรณี ศึกษาบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง พบว่า การออกแบบจาลองการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ งสิ นค้า
โดยได้นาหลักการเมต้าฮิวริ สติกส์ ด้วยวิธีการสลับจุด 3 จุด 3- OPT มาประยุกต์กบั โปรแกรม
จัดเส้นทางที่เขียนชุดคาสั่งลงบนโปรแกรม Visual Basic for Application: (VBA) และทางานบน
โปรแกรม Microsoft excel และดึงข้อมูลระยะทางด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่าง 7 ชุด ข้อมูลระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทดลองจัดเส้นทางด้วยวิธี
3- OPT โดยเลือกรถบรรทุกประเภท 6 ล้อกลาง ผลที่ได้จากการทดลอง สามารถลดระยะทางขนส่ ง
รวมจากเดิม 5,005.93 กิโลเมตร เหลือเพียง 4,512.11 กิโลเมตร โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลง
493.82 กิโลเมตร และยังสามารถลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลงได้ 7 วัน คิดเป็ น 12,389.94 บาท
ธนิสรา บุตรสิ งขรณ์ (2555) ได้ทาการศึกษาฮิวริ สติกส์สาหรับการจัดตารางเดินรถ
ประจาทาง พบว่า วิธีการแทรกและตัดมีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด คือใช้รถประจาทางน้อยที่สุด เท่ากับ
194 คัน ประหยัดกว่าการจัดตารางเดินรถประจาทางด้วยมือ คิดเป็ น 58 เปอร์ เซ็นต์ และทดลอง
โดยการอนุ ญาตให้รถประจาทางวิง่ สลับสายได้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ วิธีการแทรกและตัดมี
ประสิ ทธิภาพดีที่สุด ใช้รถประจาทางจานวน 155 คัน และประหยัดกว่าการจัดตารางเดินรถ
ประจาทางด้วยมือ คิดเป็ น 67 เปอร์เซ็นต์
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ธริ นี มณี ศรี (2553) ได้ทาการศึกษาการประยุกต์ข้ นั ตอนวิธีเมต้าฮิวริ สติกส์สาหรับปั ญหา
การจัดเส้นทางเดินรถขนส่ ง กรณี มีรถขนส่ งหลายขนาดและแบ่งแยกส่ งสิ นค้าได้ พบว่า วิธีดีที่สุด
เป็ นตัวแรกร่ วมกับวิธีคน้ หาทาบูเป็ นวิธีที่เหมาะสม เนื่ องจากให้ผลเฉลี่ยที่เหมาะสมและใช้เวลา
ในการประมวลผลที่ยอมรับได้ จากนั้นนาขั้นตอนวิธีดงั กล่าวมาทดลองใช้กบั ข้อมูลจาลอง
และกรณี ศึกษา ข้อมูลจาลองทาการดัดแปลงปั ญหาเทียบเคียงของ Solomon จานวน 6 ประเภท
ประกอบด้วย R101 R201 C101 C201 RC101 และ RC201 ที่จานวนลูกค้าสู งสุ ด 100 ราย
และทดลองแก้ปัญหาจริ งในภาคธุ รกิจประกอบด้วยโรงงานผลิตน้ าดื่มและบริ ษทั ผลิตและ
จัดจาหน่ายสิ นค้าแปรรู ปทางการเกษตร ผลการทดลองสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางลง
ได้ 358 นาที และ 1,218 นาที ตามลาดับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์สาหรับการนา
สิ นค้าออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า เป็ นงานวิจยั ที่ใช้วธิ ีการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
(Quantitative analysis) เพื่อทาการวิเคราะห์จดั ลาดับการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ จากท่าเรื อมายัง
คลังสิ นค้าให้เหมาะสมกับการแผนการผลิต ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนของกระบวนการศึกษา ดังภาพที่ 14
ศึกษาการวางแผนของหน่วยงานการผลิต
ศึกษาการจัดส่งตูค้ อนเทนเนอร์และการนาชิ้นส่วนออกจากตูไ้ ปคลังสิ นค้า
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการจัดเรี ยงลาดับตูค้ อนเทนเนอร์
หลักเกณฑ์ทางฮิวริ สติกส์ที่ใช้ในการลาดับตูค้ อนเทนเนอร์
ออกแบบอัลกอริ ทึมเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม
เขียนโปรแกรมด้วย Excel VBA
การตรวจสอบผลการทางานของโปรแกรม
การติดตามและการประเมินผลการวิจยั
การสรุ ปผลการวิจยั

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั
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ศึกษาการวางแผนของหน่ วยงานการผลิต
ศึกษาวิธีการวางแผนผลิตของหน่วยงานการผลิตของบริ ษทั ผูผ้ ลิตจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
คือ การศึกษาวิธีการกระบวนการทางานของหน่วยงานว่างแผนผลิต (Production planer) ว่ามีวธิ ี การ
ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. กระบวนการเริ่ มต้นในการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในวางแผนผลิต คือ การศึกษา
แหล่งที่มาและวิธีการได้มาของข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับใช้ในการวางแผน เพื่อใช้ในการพิจารณา
แผนการผลิต
2. วิธีการออกคาสั่งผลิต (Release production order) คือ การศึกษาวิธีการออกคาสั่งผลิตใน
ระบบ SAP ว่าต้องพิจารณาสิ่ งใดบ้าง ก่อนการออกคาสัง่ ผลิต และหลังการออกแผนผลิตต้องทาสิ่ ง
ใดบ้าง
3. วิธีการที่ทาให้มีการเปลี่ยนแผนผลิต คือ การศึกษาปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง ที่ทาให้ตอ้ งเปลี่ยน
แผนการผลิต และหากเปลี่ยนการผลิตแล้วจะกระทบถึงส่ วนใดบ้าง
4. การติดตามผลการผลิต คือ ศึกษาวิธีการติดตามผลการผลิตนั้น สามารถติดตามได้
อย่างไรแล้วยอดการผลิตในแต่ละวัน และมีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาการจัดส่ งตู้คอนเทนเนอร์ และการนาชิ้นส่ วนออกจากตู้ไปคลังสิ นค้ า
จากปั ญหาที่มีจานวนตูค้ อนเทนเนอร์ คา้ งส่ งเป็ นจานวนมาก เพื่อเป็ นการเข้าใจในปั ญหา
ให้มากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาวิธีการทางานในปั จจุบนั ของหน่วยงานโลจิสติกส์และหน่วยงาน
คลังสิ นค้า ซึ่ งทั้งสองหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่บรรจุชิ้นส่ วนมอเตอร์ ไซค์
จากท่าเรื อมาทาการขนออกจากตูท้ ี่คลังสิ นค้าโดยมีเป้ าหมายในการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาการไหลของข้อมูลที่ทางหน่วยงานโลจิสติกส์ได้รับและส่ งออกของ
กระบวนการจัดส่ งชิ้นส่ วนด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริ กามายังประเทศไทย
2. ศึกษาขั้นตอนการทางานของหน่วยงานโลจิสติกส์ในการดาเนินพิธีการศุลกากรการจอง
รถหัวลาก เพื่อการจัดส่ งมายังคลังสิ นค้า
3. ศึกษาวิธีการวางแผนการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ของหน่วยงานโลจิสติกส์ในปั จจุบนั ว่าใช้
วิธีการวางแผนอย่างไร
4. ศึกษาขั้นตอนการนาชิ้นส่ วนออกจากตูแ้ ละเงื่อนไขในการนาชิ้นส่ วนการผลิต
มอเตอร์ ไซค์ออกจากตูไ้ ปเก็บยังชั้นวาง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการจัดเรียงลาดับตู้คอนเทนเนอร์
เนื่องจากความแออัดของจานวนตูค้ อนเทนเนอร์ ที่รอการจัดส่ งจากท่าเรื อมายังคลังสิ นค้า
นั้นมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ตอ้ งพิจารณา เพื่อให้การจัดลาดับการส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ น้ นั เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เพราะหากจัดไม่ดีอาจส่ งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อการวิเคราะห์
การจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ จาเป็ นต้องมีขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลความต้องการใช้ชิ้นส่ วนในแต่ละวัน ข้อมูลชนิดนี้ค่อนข้างที่จะเป็ นความลับที่ตอ้ ง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นข้อมูลสาคัญที่คู่แข่งสามารถนาไปใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
ซึ่ งข้อมูลความต้องการชิ้นส่ วนแต่ละชิ้นมาจากแผนผลิตมอเตอร์ ไซค์ในแต่ละวัน นามาคูณกับ
จานวนชิ้นส่ วนที่ใช้ต่อคัน ตัวอย่างเช่น
รถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน รุ่ น Sport ใช้ชิ้นส่ วนหมายเลข A จานวน 2 ชิ้น และหากความ
ต้องการผลิตมอเตอร์ ไซค์ รุ่ นนี้ 10 คัน ในวันที่ 1 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2562 ชิ้นส่ วนชนิ ดนั้น
จะต้องการทั้งหมดในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 20 ชิ้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างความต้องการใช้ชิ้นส่ วน A
วันทีผ่ ลิต
1 สิ งหาคม 2019
2 สิ งหาคม 2019
3 สิ งหาคม 2019
4 สิ งหาคม 2019
5 สิ งหาคม 2019
6 สิ งหาคม 2019
7 สิ งหาคม 2019
8 สิ งหาคม 2019
9 สิ งหาคม 2019

รุ่น
มอเตอร์ ไซค์
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport

แผนการผลิต
มอเตอร์ ไซค์
10
15
20
30
10
25
20
10
30

หมายเลข
ชิ้นส่ วน
A
A
A
A
A
A
A
A
A

จานวนที่
ใช้ ต่อคัน
2
2
2
2
2
2
2
2
2

จานวนที่
ต้ องการใช้
20
30
40
60
20
50
40
20
60

2. ข้อมูลคงเหลือของชิ้นส่ วนทั้งหมดที่อยูใ่ นคลังสิ นค้าและข้างสายพานการผลิต คือ
จานวนที่แสดงอยูใ่ นระบบ SAP ณ ปัจจุบนั ว่ามียอดคงเหลือเพียงใดในแต่ละหมายเลขชิ้นส่ วนการ
ผลิต ซึ่ งเงื่อนไขสาหรับการดาวน์โหลดจานวนคงเหลือของชิ้นส่ วนแต่ละชนิดนั้น คือ ต้องดาวน์
โหลดพร้อมกับข้อมูล Demand เพราะว่าหน่วยงานการผลิตจะมีการจัดยอดทุกครั้งหลังจากรถ
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มอเตอร์ ไซค์ที่ประกอบเสร็ จแล้วถูกบรรจุลงกล่อง โดย T- code ที่จะใช้สาหรับ Download ข้อมูล
ชนิดนี้ คือ MB52 ซึ่งเป็ น T- code ที่แสดงจานวนยอดคงเหลือที่สามารถใช้งานได้ ของชิ้นส่ วนใน
แต่ละพื้นที่ โดยจะต้องทาการรวมยอดทั้งหมดทุกพื้นที่ของชิ้นส่ วนชนิดนั้น โดยใช้ขอ้ มูลคอลัมน์
ที่ชื่อว่า Unrestricted ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การดาวน์โหลดข้อมูลคงเหลือของชิ้นส่ วนแต่ละหมายเลข
3. ข้อมูลการจัดส่ งชิ้นส่ วนแต่ละหมายเลขที่ถูกบรรจุอยูใ่ นตูค้ อนเนอร์ แต่ละหมายเลข
โดยข้อมูลนี้ หน่วยงานโลจิสติกส์จะเป็ นคนรวบรวมและจัดทาขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft excel
เพื่อใช้ในการติดตามสถานะของแต่ละตูว้ า่ อยูใ่ นสถานะใด เพื่อทราบการมาถึงของตูท้ ี่ท่าเรื อ โดย
ลักษณะของข้อมูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการจัดส่ งของหน่วยงานโลจิสติกส์

4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการจัดลาดับการจัดส่ งตูค้ อน
เทนเนอร์
4.1 ความสามารถในการขนของออกจากตู้ ของหน่วยงานคลังสิ นค้า
4.2 วันหยุด หรื อ วันเสาร์ และอาทิตย์
4.3 พื้นที่จอดรถเพื่อรอการขนชิ้นส่ วนออกจากตูใ้ นแต่ละวัน

หลักเกณฑ์ ทางฮิวริสติกส์ ทใี่ ช้ ในการจัดลาดับตู้คอนเทนเนอร์
Priority dispatching rules เป็ นการจัดลาดับโดยให้ความสาคัญกับเงื่อนไขต่าง ๆโดย
หลักเกณฑ์ที่นิยมมี ดังนี้
1. ตูม้ าก่อนส่ งก่อน: FCFS (First Come First Served) เป็ นวิธีการที่ให้ความสาคัญกับตูท้ ี่เข้า
มาถึงท่าเรื อก่อนให้จดั ส่ งก่อน
2. ใช้เวลาน้อยสุ ดในการจัดส่ ง: SPT (Shortest Processing Time) เป็ นวิธีที่ให้ความสาคัญกับตู ้
ที่ใช้เวลาในการดาเนินพิธีการและจัดส่ งเร็ วที่สุด
3. ใช้เวลาในการทางานนานสุ ดในการจัดส่ ง: LPT ( Longest Processing Time) เป็ นวิธีที่ให้
ความสาคัญกับตูท้ ี่ใช้เวลาในการดาเนิ นพิธีการยากสุ ดและนานสุ ดในการจัดส่ งตูก้ ่อน
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4. จัดตูท้ ี่ตอ้ งการใช้เร็ วที่สุด: EDD (Earliest Due Date) เป็ นวิธีที่ให้ความสาคัญกับวันที่
ต้องการใช้ชิ้นส่ วนที่บรรจุอยูใ่ นตู ้
5. ตูท้ ี่เหลือขั้นตอนในการดาเนินพิธีการศุลกากรและเตรี ยมการจัดส่ งน้อยที่สุด: MST
(Minimum Slack Time) คือให้ความสาคัญกับตูท้ ี่เหลืออีกแค่ไม่กี่ข้ นั ตอนก็สามารถจัดส่ งได้
จากปั ญหาความแออัดของตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ท่าเรื อ การหยุดของสายพานการผลิต เนื่องจาก
การรอการจัดส่ ง การเสี ยค่าปรับล่าช้าในการส่ งคืนตู ้ และพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้เกณฑ์ FCFS: (First Come First Served) และ EDD: (Earliest
Due Date) ทั้งสองเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดลาดับการส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ จากท่าเรื อมาคลังสิ นค้า
เพราะถ้าหากพิจารณาเกณฑ์ที่เหลือนั้นไม่เหมาะกับการจัดลาดับตูใ้ นครั้งนี้ เนื่องจากวิธีการ SPT:
(Shortest Processing Time) LPT: (Longest Processing Time) และ MST: (Minimum Slack Time)
ทั้งสามเกณฑ์น้ ีจะทาให้เกิดปั ญหาพื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้พิจารณาว่าชิ้นส่ วนในตู ้
นั้นมีความต้องการใช้ในช่วงเวลานั้นหรื อไม่ ส่ วน FCFS: (First Come First Served) ก็ไม่ได้
พิจารณาเช่นกัน แต่ FCFS: (First Come First Served) จะช่วยลดความเสี่ ยงที่จะถูกปรับล่าช้าจาก
ทางสายเรื อและง่ายที่สุดในการพิจารณา ดังนั้นเกณฑ์แบบ FCFS: (First Come First Served) และ
EDD: (Earliest Due Date) จึงเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการนามาพิจารณา

ออกแบบอัลกอริทมึ เพือ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม
การออกแบบอัลกอริ ทึมนั้นจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมนั้นเข้าใจได้ง่ายและสะดวกต่อ
การพิจารณาถึงลาดับขั้นตอนในการทางานให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลาดับขั้นตอนได้
และยังช่วยให้การเขียนโปรแกรมสามารถทาได้อย่างรวดเร็ วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็ นคู่มือ
เพื่อให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมสามารถเข้ามาบารุ งรักษาหรื อเปลี่ยนแปลงได้ โดยการ
เขียนอัลกอริ ทึมนั้น เป็ นการวางแผนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยอธิ บายการทางานที่ชดั เจนทาให้
โปรแกรมมีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง นอกจากนี้ยงั ช่วยตรวจสอบการทางานของโปรแกรม โดยไม่
จาเป็ นต้องเข้าไปดูในโปรแกรมจริ ง ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 ผังงานโปรแกรมแสดงขั้นตอนของคาสั่ง

เขียนโปรแกรมด้ วย Excel VBA
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ Microsoft excel version 365 proplus ในการเขียนโปรแกรม ด้วย Excel VBA
ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังภาพที่ 17 ถึง ภาพที่ 19 ดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft excel

ภาพที่ 17 หน้าต่าง Microsoft excel
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2. คลิกที่ปุ่ม File จากนั้น เลือก Option

ภาพที่ 18 ปุ่ ม Options
3. เลือก Customize ribbon จากนั้นคลิกเครื่ องหมายถูกต้องข้างหน้า Developer

ภาพที่ 19 เครื่ องมือ Developer

การตรวจสอบผลการทางานของโปรแกรม
การตรวจสอบการทางานและผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรมว่าถูกต้องตรงตามที่
กาหนดหรื อไม่ และค้นหาว่าผลลัพธ์น้ นั ตรงกับสิ่ งที่หน่วยงานผลิตต้องการใช้หรื อไม่ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผลของโปรแกรม
ขั้นตอนในการทางาน
ของโปรแกรม
ดาวน์โหลดข้อมูลจาก
ระบบ SAP

ข้ อมูลขาเข้ า

วิธีการตรวจสอบ

- สุ่มตรวจสอบ 2 หมายเลขชิ้นส่วน
- วันเริ่ มของข้อมูลที่ตอ้ งการ
ที่เป็ นชิ้นส่วนหลัก เช่น Battery
- วันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่ตอ้ งการ ย้อนกลับไปเช็คในระบบ SAP
ว่าตรงกันหรื อไม่

การคานวณเพื่อหาวันที่
ชิ้นส่วนจะหมด

- ข้อมูล Demand
- ข้อมูลจานวนชิ้นส่วนคงเหลือ
ที่คลังสิ นค้า

การคานวณหาชิ้นส่วนที่
อยูใ่ นแต่ละตูว้ า่ จะหมด
เมื่อใด

- ข้อมูล Demand
- ข้อมูลจานวนชิ้นส่วนคงเหลือ
ที่คลังสิ นค้า
- ข้อมูลการจัดส่ง

ประมวลผลการจัดลาดับ
ตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อ
การจัดส่ง

- วันที่ชิ้นส่วนหมดของแต่ละ
หมายเลขที่อยูใ่ นตูน้ ้ นั ๆ

- สุ่มตรวจสอบ 2 หมายเลขชิ้นส่วน
ที่เป็ นชิ้นส่วนหลัก เช่น Battery
ย้อนกลับไปเช็คในระบบ SAP
T- code MD04 ว่าวันที่ชิ้นส่วน
จะหมดนั้นตรงกันหรื อไม่
- สุ่มตรวจสอบ 2 หมายเลขชิ้นส่วน
ที่เป็ นชิ้นส่วนหลัก เช่น Battery
หากวันที่ตอ้ งการตูแ้ ต่ละตูต้ รงกับ
ความต้องการจริ ง ๆ หรื อไม่ โดยใช้
วิธีพิจารณาว่า หากตูท้ ี่ 1 เข้ามาแล้ว
วันที่แสดงว่าชิ้นส่วนจะหมดวัน
ต่อไปที่ตทู ้ ี่ 2 ถูกต้องหรื อไม่
และตูท้ ี่ 3, 4, 5….n ก็ทาแบบเดียวกัน
- สุ่มตรวจสอบ 2 หมายเลขชิ้นส่วน
ที่เป็ นชิ้นส่วนหลัก เช่น Battery
ว่าแผนการจัดส่งตรงความต้องการใช้
ของหน่วยงานผลิตหรื อไม่

การติดตามและการประเมินผลการวิจัย
การประเมินผลจะนาข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ก่อนการนาโปรแกรมมาใช้สาหรับ
เปรี ยบเทียบผล และจะใช้ขอ้ มูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเปรี ยบเทียหลังการนาโปรแกรมมา
ใช้เปรี ยบเทียบข้อมูล เนื่องจากในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้นได้ประสบปั ญหาการหยุดของ
สายพานการผลิตมากถึง 14 ครั้ง เนื่ องจากรอชิ้นส่ วนที่ยงั ค้างส่ งอยูท่ ี่ท่าเรื อและทางผูว้ ิจยั ได้เริ่ ม
ดาเนินงานวิจยั ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และมีแผนที่จะใช้งานแบบเต็มรู ปแบบในเดือน
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มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป สาหรับการดาเนินการประเมิลผลการวิจยั นั้น ผูว้ จิ ยั ได้มีเกณฑ์ใน
การประเมิน ดังนี้
1. เวลาในการทางานของหน่วยงานโลจิสติกส์สาหรับการวางแผนการจัดส่ ง โดยจะใช้
วิธีการเปรี ยบเทียบเวลาในทางานแต่ละกระบวนการก่อนการใช้โปรแกรมและหลังจากการใช้
โปรแกรมเพื่อให้ทราบว่าจะมีกระบวนการใดที่หายไป หรื อจานวนของเวลาที่ลดลง
2. จานวนครั้งและจานวนนาทีที่หน่วยงานผลิตต้องหยุดสายพานการผลิตเพื่อรอชิ้นส่ วนที่
อยูท่ ี่ท่าเรื อก่อนการใช้โปรแกรมและหลังจากการใช้โปรแกรม ซึ่ งมีการบันทึกจากหน่วยงานการ
ผลิตรายเดือนที่แสดงจานวนครั้งและจานวนนาทีของสายพานการผลิตหยุด
3. จานวนเงินค่าปรับที่บริ ษทั ถูกปรับจากการคืนหางรถหัวลากล่าช้าก่อนการใช้โปรแกรม
และหลังจากการใช้โปรแกรม โดยค่าปรับในส่ วนนี้เป็ นค่าใช้จ่ายที่อยูห่ มวดต้นทุนค่าขนส่ งซึ่ ง
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การรถหัวลากตูค้ อนเทนเนอร์จะคานวณจากจานวนวันที่หางรถหัวลากที่บรรทุกตูค้ า้ ง
อยูท่ ี่คลังสิ นค้า โดยค่าปรับจะไม่เกิดขึ้นหากสามารถส่ งคืนหางรถหัวลากภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจาก
ตูค้ อนเทนเนอร์ ถูกจัดส่ งมาถึงคลังสิ นค้า
4. เปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าปรับที่เกิดจากการคืนตูใ้ ห้สายเรื อล่าช้าก่อนการใช้โปรแกรม
และหลังจากการใช้โปรแกรม ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้เป็ นอีกหนึ่ งค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นหมวดของค่าขนส่ ง
โดยค่าปรับจะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ ค่าปรับที่เกิดการการส่ งคืนตูล้ ่าช้าเกินกาหนดโดยจะเริ่ มนับ
หลังจากวันที่ตมู ้ าถึงท่าเรื อ (ค่า Demurrage) และค่าปรับที่เกิดจากการส่ งตูค้ ืนล่าช้าเกินกาหนดที่นบั
จากวันที่ตูอ้ อกจากท่าเรื อ

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเกณฑ์ฮิวริ สติกส์ แบบ FCFS: First Come First Served และ EDD: Earliest
Due Date โดยใช้สองเกณฑ์ในการพิจารณาร่ วมกัน ซึ่ งจะทาให้การจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ถูกส่ งอย่าง
เหมาะสมกับแผนการผลิต และทาให้การผลิตลื่นไหล โดยชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นคลังสิ นค้าก็จะถูก
นาออกไปใช้ส่งผลให้การนาชิ้นส่ วนออกจากตูเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเปรี ยบเทียบผล
ก่อนการปรับปรุ งและหลังการนาโปรแกรมมาใช้ในรู ปแบบของตาราง รู ปภาพ และคาอธิ บาย
เพื่อให้สามารถนาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป โดยผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลหลัง
จากการใช้โปรแกรม ดังนี้
1. จานวนเวลาที่ใช้ในการวางแผนการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
2. จานวนเวลาของสายพานการผลิตที่หยุดรอคอยชิ้นส่ วน หรื อ Production downtime
3. ประสิ ทธิ ภาพการทางานของหน่วยงานคลังสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นและค่าขนส่ งที่ลดลง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์สาหรับการนา
สิ นค้าออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการใช้ชิ้นส่ วนยอดคงเหลือ
ที่คลังสิ นค้า และการจัดส่ งด้วยเครื่ องมือฮิวริ สติกส์ แบบ First Come First Served: FCFS และ
แบบ Earliest Due Date: EDD เพื่อการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ให้เหมาะสมกับแผนผลิต
ผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ผลการศึกษาส่ วนที่ 1 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการจัดลาดับความสาคัญของตูเ้ พื่อ
การ Unload ชิ้นส่ วนการผลิตรถจักรยานยนต์ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ผลการศึกษาส่ วนที่ 2 เปรี ยบเทียบการทางานในปั จจุบนั ที่ไม่ใช้โปรแกรมและการทางาน
หลังการใช้โปรแกรม ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ผลการศึกษาส่ วนที่ 3 การนาโปรแกรมที่ได้พฒั นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาโปรแกรมการจัดลาดับความสาคัญของตู้เพือ่ การ Unload ชิ้นส่ วนการผลิต
ผูว้ จิ ยั ได้นาโปรแกรมที่พฒั นาจาก Microsoft excel VBA เพื่อแก้ปัญหาการหยุดของ
สายพานการผลิต เนื่ องจากการรอจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่บรรจุชิ้นส่ วนการผลิตจากท่าเรื อมายัง
คลังสิ นค้าและลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่าปรับ เนื่ องจากความล่าช้าในการคืนตูแ้ ละนาตูอ้ อกจากท่าเรื อ
จากปั ญหาความแออัดของตูค้ อนเทนเนอร์ ที่อยูท่ ี่ท่าเรื อและปั ญหาพื้นที่การจัดเก็บชิ้นส่ วนไม่
เพียงพอ ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาโปรแกรมโดยอาศัยหลักการจัดลาดับแบบฮิวริ สติกส์แบบผสม
จาก First Come First Served: FCFS และ Earliest Due Date: EDD ในการพิจารณการจัดลาดับ ดังนี้
ศึกษาการวางแผนผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่
จากการศึกษาวิธีการวางแผนผลิตในโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ พบว่า รู ปแบบ
ความต้องการผลิตเป็ นแบบ Make to order หรื อผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะให้
คาสั่งซื้ อล่วงหน้าถึง 3 เดือน โดยที่จะมีหน่วยงานกลางที่เรี ยกว่า Demand team หรื อ หน่วยงานที่
มีหน้าที่นาคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้ามาใส่ ไว้ในระบบ Enterprise Resource Planning: ERP หลังจากที่มี
การประชุม Sales and Operation Planning: S&OP ประจาเดือนและมีการพยากรณ์คาสั่งซื้ อของ
ลูกค้าหลังจากเดือนที่ 3 เป็ นต้นไป และใส่ ไว้ในระบบ ERP ซึ่งจะเป็ นการพยากรณ์ล่วงหน้า
12 เดือน โดยรอบการประชุม S&OP เพื่อยืนยันคาสั่ง ดังภาพที่ 20
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1515
1750
1750
1745
1745
1845
1845
1845
1845
1845
1845

910
911
1152
1197
986
986
1068
1068
1068
1068
1068
1068

1110
1710
1496
1103
1345
1350
1224
1254
1006
1006
1006
1006

1610
1110
759
1210
1245
1235
1865
1865
2105
2100
2050
2050

2010
2310
2610
2110
2264
2064
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1989
1989
1235
1586
1586
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1750
2291
1881
1542
1742
1654
1154
754
1165
1421
1421
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2864
2420
2274
2487
2487
2487
2491
2491
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1069
1069
1069
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ตุลาคม
พฤศจิก
ายน
ธนั วาคม
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ม
สิงหาคม
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พฤษภา
ค
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1435
1345
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เมษายน
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ายน
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ก ุ มภ า พ
นั ธ์
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1691 2839 1911 1677 1893
1694 2939 2211 2215 1815
1694 2935 2166 2215 1815
1694 2935 2166 2215 1815
1694 2935 2166 2215 1782
1694 2935 2166 2215 1832
1694 2935 2166 2215 1832
1694 2935 2166 2215 1832
1694 2935 2166 2215 1832
1694 2935 2166 2215 1832
1694 2935 2166 2215 1832
1694 2935 2166 2215 1832
จานวนผลิ ตจริ ง
จานวนคาสัง่ ซื้ อที่ถูกยืนยัน
จานวนพยากรณ์ความต้องการ

มกราคม

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิ กายน
ธันวาคม

เมษายน
พฤษภา
คม
มิถุนายน

เดื อน

มกราคม
ก ุ มภ า พ
นั ธ์
มีนาคม
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1420
1416 1430
1436 1380 1425
1477 1360 1423 1418

ภาพที่ 20 การวางแผนการผลิตในปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2563
จากภาพที่ 20 จะเห็นว่า เมื่อระบบนาข้อมูลมาประมวณผลเพื่อหาความต้องการชิ้นส่ วน
ของรถจักรยานยนต์ หรื อ Material Requirement Planning: MRP เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตและ
สั่งซื้ อชิ้นส่ วน โดยที่แผนผลิตในแต่ละวันจะถูกวางโดยหน่วยงานวางแผนผลิตซึ่ งหน่วยงานนั้นจะ
จัดลาดับแผนผลิตใหม่ โดยพยายามจัดกลุ่มรุ่ นชนิดมอเตอร์ ไซค์ให้ผลิตครั้งละ 6 คัน หรื อ
Batch order 6 bike per batch เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเตรี ยมชิ้นส่ วน เพื่อการผลิตจาก
คลังสิ นค้าส่ งไปยังสายพานการผลิตสามารถบรรจุได้มากสุ ด เพื่อสาหรับผลิตมอเตอร์ ไซค์ได้แค่
6 คัน และมีจานวนที่จากัด ดังนั้นเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยและลดการเคลื่อนไหวของการเตรี ยม
ชิ้นส่ วนจึงจาเป็ นต้องออกแผนผลิตให้ได้ข้ นั ต่าครั้งละ 6 คันต่อ 1 รุ่ นการผลิต รู ปแบบของ
การวางแผนผลิต ดังภาพที่ 21
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ชิ้นส่ วนเพียงพอหรื อไม่

ภาพที่ 21 แผนผังการออกคาสัง่ การผลิต
เนื่องจากชิ้นส่ วนในการผลิตมอเตอร์ ไซค์ส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศเป็ นสัดส่ วนมาก
ถึง 95 เปอร์ เซ็นต์ จากจานวนชิ้นส่ วนทั้งหมด ซึ่ งจากปั ญหาการที่ชิ้นส่ วนของรถมอเตอร์ ไซค์ส่วน
ใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ระยะเวลาในการจัดส่ งค่อนข้างนาน อีกทั้งไม่ค่อยมีความเที่ยงตรง
ในการจัดส่ ง เนื่องจากอุปสรรคต่าง ๆ เช่น อุปสรรคจากการเดินเรื อ สภาพอากาศ ความหนาแน่น
ของท่าเรื อ การจัดการเรื่ องเอกสารในการดาเนินพิธีการศุลกากร และอื่น ๆ เป็ นเหตุให้การจัดส่ ง
ล่าช้าหรื อเร็ วกว่ากาหนด อีกทั้งปั ญหาพื้นที่การจัดเก็บชิ้นส่ วนการผลิตนั้นมีเพียงแค่สาหรับ
การผลิต 20 วัน ตามนโยบายบริ ษทั ที่ตอ้ งการลดการถือครองสิ นค้าคงคลัง ด้วยเหตุน้ ีทาให้
แผนผลิตที่ถูกวางไว้ตอ้ งเปลี่ยนหรื อสลับตามวันที่ชิ้นส่ วนจะมาถึงยังคลังสิ นค้า นอกจากนั้นยัง
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มีปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิต เช่น คุณภาพของชิ้นส่ วนไม่ได้ตามมาตรฐาน
การสู ญหาย ไม่สามารถนาสิ นค้าออกจากตูส้ ิ นค้าได้ เนื่องจากคลังสิ นค้าเต็ม เป็ นต้น จากปัญหา
ที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานวางแผนผลิตจาเป็ นต้องพิจารณาและวิเคราะห์ออกคาสั่งการผลิตให้
เหมาะสมโดยที่ไม่ทาให้สายพานการผลิตหยุด ดังนั้นการสลับแผนผลิตหรื อการดึงคาสัง่ ซื้ อ
ล่วงหน้าเข้ามาผลิตก่อนก็จะอาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สายพานการผลิตดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ตามผลิตผลที่ทางบริ ษทั กาหนดไว้
กระบวนการวางแผนการจัดส่ งตู้คอนเทนเนอร์ และการนาชิ้นส่ วนออกจากตู้ไปเก็บยัง
คลังสิ นค้ า
รู ปแบบและวิธีการจัดส่ งชิ้นส่ วนจากผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนที่อยูป่ ระเทศสหรัฐอเมริ กาได้ทา
การจ้างบริ ษทั DHL supply chain ในการรวบรวมชิ้นส่ วนจากผูผ้ ลิตที่อยูใ่ นประเทศ เพื่อนามาบรรจุ
ในตูเ้ ดียวกันและซื้ อขายกันในเงื่อนไขการค้าแบบ FCA: Free Carrier โดยที่เงื่อนไขนี้ ผขู ้ ายจะ
สิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า ก็ต่อเมื่อที่ผขู ้ ายได้ทาการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูข้ นส่ งที่ผซู ้ ้ื อเป็ น
คนกาหนด ณ สถานที่ ของผูข้ นส่ ง ซึ่ งผูข้ ายต้องรับผิดชอบเรื่ องของความเสี่ ยงภัยระหว่างการขนส่ ง
จากผูข้ ายจนกระทัง่ ถึงสถานที่ของผูร้ ับขนส่ งและผูข้ ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ งไปยัง
สถานที่ของผูข้ นส่ งและดาเนิ นพิธีการในการส่ งออกด้วย โดยผูซ้ ้ื อจะเริ่ มรับความเสี่ ยงตั้งแต่ผขู ้ นส่ ง
จนถึงผูร้ ับโดยที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างนั้นตกเป็ นของผูซ้ ้ื อ ในปั จจุบนั ทางบริ ษทั ได้กาหนด
ผูร้ ับขนของทางบกในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ชื่อว่า Old dominion ทาหน้าที่ขนของจากผูผ้ ลิต
ชิ้นส่ วนที่อยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศส่ งไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อ
รวบรวมและบรรจุเข้าไปอยูใ่ นตูค้ อนเทนเนอร์ เดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสาหรับค่าระวาง
และส่ งออกที่ท่าเรื อลอสแอนเจลิส ดังนั้นชิ้นส่ วนที่มาจากอเมริ กาจะเป็ นแบบตูเ้ ต็มเสมอ จากข้อมูล
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ปริ มาณจานวนตูท้ ี่ออกจากประเทศสหรัฐอเมริ กา มีมากถึงอาทิตย์
ละ 40 ตู้ หรื อวันละ 8 ตู ้ ซึ่ งจากปริ มาณดังกล่าว ทาให้มีความต้องการใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บต่อวัน
มากถึงวันละประมาณ 160 ตาราเมตร แต่เนื่องจากสภาพของการขนส่ งทางทะเลนั้นค่อนข้างขาด
ความเที่ยงตรง ทาให้เกิดปั ญหาการจัดส่ งตูส้ ิ นค้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด ซึ่ งมีท้ งั มาก่อนเวลา
กาหนด หรื อมาช้ากว่ากาหนด ทาให้เกิดปั ญหาตูค้ อนเทนเนอร์ แออัดในบางช่วงเวลา ซึ่ งในบางครั้ง
อาจเกิดค่าใช้จ่ายจากค่าปรับของท่าเรื อและสายเรื อในความล่าช้าในการนาตูอ้ อกจากท่าและการคืน
ตู ้ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่ องของค่าปรับที่เกิดจากการค้างของรถหัวลากเอาไว้ที่คลังสิ นค้า
เนื่องจากไม่สามารถนาชิ้นส่ วนในการผลิตออกมาได้
วิธีที่ทางหน่วยงานโลจิสติกส์ใช้ในการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ สาหรับจัดส่ งมายัง
คลังสิ นค้า คือ วิธีการแบบฮิวริ สติกส์ ที่ชื่อว่า First Come First Served: FCFS หรื อมาก่อนจัดส่ ง
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ก่อน คือ หากตูค้ อนเทนเนอร์ ใดเข้ามาถึงท่าเรื อก่อน ให้ทาการจัดส่ งมายังคลังสิ นค้า เพื่อนาออกจาก
ตูก้ ่อน แต่วธิ ี การนี้มีขอ้ เสี ยที่ไม่ได้คานึงว่าชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นตูน้ ้ นั ตรงกับแผนการผลิตที่จะใช้ชิ้นส่ วน
ที่อยูใ่ นตูใ้ นการผลิตหรื อไม่ ดังนั้นในบางครั้งก็ทาให้เกิดการหยุดของสายพานการผลิตเพื่อรอ
ชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นตูค้ อนเทนเนอร์ เพราะทางหน่วยงานโลจิสติกส์ไม่สามารถนาตูท้ ี่คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อ
หรื อลานจอดมานาชิ้นส่ วนออกจากตูไ้ ด้ท้ งั หมดในเวลาเดียวกัน เพราะติดปั ญหาเรื่ องพื้นที่การ
จัดเก็บของหน่วยงานคลังสิ นค้าในการรับและจัดเก็บ ทาให้เกิดปั ญหาตูค้ า้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อและลานจอด
ซึ่ งวิธีการทางานของหน่วยงานโลจิสติกส์ในการวางแผนจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 การทางานของหน่วยงานโลจิสติกส์ในการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
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ส่ วนสาเหตุที่หน่วยงานโลจิสติกส์ไม่ได้คานึงถึงแผนการผลิต เนื่ องจากการนาตูส้ ิ นค้าออก
จากท่าเรื อไปยังเขตพื้นที่ปลอดอากรที่บริ ษทั ตั้งอยูน่ ้ นั ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและมีข้ นั ตอนที่ใช้เวลา
ในการดาเนินพิธีการค่อนข้างนานและปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น การจองรถหัวลากเพื่อจัดส่ ง
ความสามารถในการนาสิ นค้าออกจากตูใ้ นแต่ละวันของหน่วยงานคลังสิ นค้าและงานด้านการแก้ใข
เอกสาร โดยปกติใช้เวลาในการดาเนินการ 2 วันทาการ ซึ่งหากนาแผนที่จะผลิตมาพิจารณา ดังนี้
1. มีชิ้นส่ วนใดบ้างที่เร่ งด่วนจาเป็ นที่จะต้องนาเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิตตามแผน เช่น
ชิ้นส่ วน A Z O และ K มีความเร่ งด่วนจาเป็ นจะต้องนาเข้า ดังภาพที่ 23
- ชิ้นส่ วนหมายเลข A ต้องนาเข้ามาก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ชิ้นส่ วนหมายเลข B ต้องนาเข้ามาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ชิ้นส่ วนหมายเลข O ต้องนาเข้ามาก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ชิ้นส่ วนหมายเลข K ต้องนาเข้ามาก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ภาพที่ 23 ภาพจาลองชิ้นส่ วนเร่ งด่วน
2. หมายเลขของชิ้นส่ วน ที่อยูใ่ นตูส้ ิ นค้าตรงกับแผนผลิตที่ตอ้ งการหรื อไม่ เนื่ องจากใน
1 ตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุชิ้นส่ วนการผลิตหลายรายการจากผูผ้ ลิตต่าง ๆ ที่อยูใ่ นประเทศอเมริ กา
ดังภาพที่ 24
ตูห้ มายเลข 10

ตูห้ มายเลข 13

ภาพที่ 24 ภาพจาลองชิ้นส่ วนเร่ งด่วนที่อยูใ่ นแต่ละตู ้

ตูห้ มายเลข 3
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3. มีตคู ้ อนเทนเนอร์ ท้ งั หมดกี่ตทู ้ ี่เร่ งด่วนจาเป็ นจะต้องนาเข้ามา เพื่อให้ทนั สาหรับการผลิต
ตามแผน ตัวอย่างเช่น มีตูเ้ ร่ งด่วน 3 ตู ้ และหน่วยงานคลังสิ นค้าสามารถนาของออกจากตูไ้ ด้แค่วนั
ละ 2 ตูด้ งั ภาพที่ 25
ตูห้ มายเลข 10 จัดส่งวันที่ 10 พ.ย

ตูห้ มายเลข 3 จัดส่งวันที่ 10 พ.ย

ภาพที่ 25 ภาพจาลองการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
จากภาพที่ 25 ตูห้ มายเลข 10 และ หมายเลข 3 จะต้องเข้ามาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 เนื่องจากชิ้นส่ วน หมายเลข A ด่วนที่สุด และในตูห้ มายเลข 10 และ 3 มีชิ้นส่ วน A Z O
และ K อยู่ ดังนั้นวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อาจไม่จาเป็ นต้องดึงตูเ้ ข้ามา หากจานวนเพียงพอ
4. หากตูท้ ี่กาหนดถูกส่ งไปแล้ว ตูท้ ี่เหลือค้างอยูจ่ ะต้องถูกจัดส่ งอีกครั้งภายในวันที่กาหนด
ดังภาพที่ 26
ตูห้ มายเลข 15 จัดส่งภายในวันที่ 20 พ.ย.

ภาพที่ 26 ภาพจาลองการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
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จากภาพที่ 26 หากตูห้ มายเลข 10 และ 3 ถูกส่ งไปแล้ว ทางโลจิสติกส์จะต้องคานวณว่า
หากส่ งชิ้นส่ วน A Z O K M และ L หรื อทุก ๆ ชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นตูท้ ี่ถูกส่ งไปแล้วตามจานวนที่อยู่
ในตู้ วันต่อไปที่ทางหน่วยงานผลิตต้องการ คือ วันอะไร เช่น ชิ้นส่ วน O คือ ชิ้นส่ วนที่เร่ งด่วนที่สุด
หลังจากส่ งตู ้ 10 และตู้ 3 แล้ววันต่อไปที่ทางหน่วยงานผลิตต้องการใช้ คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ดังนั้นตู ้ 15 ต้องถูกจัดส่ งก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ซึ่ งจากปั จจัยที่ทางหน่วยงานโลจิสติกส์ ต้องพิจารณาสาหรับการจัดลาดับตูท้ ้ งั หมดที่กล่าว
มาข้างต้น ให้เหมาะสมกับแผนที่ทางหน่วยงานผลิตต้องการนั้น จาเป็ นต้องใช้เวลาในการพิจารณา
จัดลาดับตูน้ านถึง 50 ชัว่ โมง หรื อประมาณ 4 วัน แต่จากการศึกษาวิธีการวางแผนผลิตที่ผวู ้ จิ ยั ได้
ทาการศึกษา พบว่า มีการเปลี่ยนแผนผลิตอยูบ่ ่อยครั้ง เนื่ องจากหลายสาเหตุ เช่น คุณภาพของ
ชิ้นส่ วนไม่ตรงตามมาตราฐานที่กาหนด ชิ้นส่ วนสู ญหาย ชิ้นส่ วนบางชิ้นไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ผูข้ ายชิ้นส่ วนส่ งของให้ไม่ได้ หรื อชิ้นส่ วนไม่สามารถจัดส่ งได้ทนั เวลา เป็ นต้น ดังนั้น การเปลี่ยน
แผนการผลิตบ่อย ๆ หากให้หน่วยงานโลจิสติกส์ พิจารณาแผนการผลิตด้วยแล้ว ก็อาจใช้เวลาใน
การคานวณและจัดลาดับใหม่อยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งค่อนข้างเป็ นเรื่ องที่ยาก หากนาแผนการผลิตเข้ามา
พิจารณาในการจัดลาดับการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์
ส่ วนเรื่ องวิธีการนาของออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ น้ นั ค่อนข้างไม่ซบั ซ้อน โดยการนา
สิ นค้าออกจากตูส้ ิ นค้าและทาการสแกนบาร์ โค้ดเพื่อรับงาน จากนั้นก็นาชิ้นส่ วนนั้นไปเก็บยัง
พื้นที่ที่กาหนดไว้ เพียงแต่มีเงื่อนไขในเรื่ องของจานวนพื้นที่เหลือสาหรับการจัดเก็บ ซึ่ งหากมี
พื้นที่เพียงพอก็สามารถนาชิ้นส่ วนออกจากตูไ้ ด้เร็ วขึ้น แต่ในช่วงเวลาที่คลังสิ นค้าเต็มมีพ้นื ที่นอ้ ย
นั้น อาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการนาชิ้นส่ วนออกจากตูล้ ดลง ซึ่ งในบางครั้งการจัดส่ งตูส้ ิ นค้าแบบ
First Come First Served: FCFS ก็สร้างปั ญหาให้กบั หน่วยงานคลังสิ นค้า โดยที่มีการส่ งชิ้นส่ วน
ที่ยงั ไม่จาเป็ นต้องใช้ในช่วงนั้นเข้ามา ทาให้ชิ้นส่ วนบางตัวไม่ถูกใช้ เนื่องจากรอแผนผลิตและ
ชิ้นส่ วนกลุ่มนั้นมาขวางพื้นที่ในการจัดเก็บที่จาเป็ น จึงเกิดการหยุดของสายพานการผลิต
การวิเคราะห์ แผนการเรียกตู้คอนเทนเนอร์ และการจัดลาดับสิ นค้ าออกจากตู้ไปเก็บยัง
คลังสิ นค้ า
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์จดั ลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อนาชิ้นส่ วน
ออกจากตูใ้ ห้เหมาะสมกับแผนผลิต โดยมีขอ้ มูลที่ตอ้ งพิจารณา ดังนี้
1. ความต้องการของชิ้นส่ วนแต่ละชนิดในแต่ละวัน ซึ่ งข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากระบบ SAP หรื อ EPR ที่ทางบริ ษทั ใช้อยู่ ซึ่ งข้อมูลนี้มีที่มาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการนาข้อมูลคายืนยันคาสั่งซื้ อและข้อมูลที่พยากรณ์ยอดขายเอาไว้ที่อยูใ่ น
รู ปแบบของสิ นค้าสาเร็ จรู ป หรื อรุ่ นมอเตอร์ ไซค์แต่ละรุ่ น ที่ทางหน่วยงานนาเข้ามาใส่ ในระบบ
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SAP จากนั้นระบบ SAP จะทาการประมวลผล เพื่อทาการหาความต้องการชิ้นส่ วนแต่ละชนิดด้วย
ระบบ MRP โดยรู ปแบบของความต้องการชิ้นส่ วนแต่ละชนิด จะอยูใ่ นรู ปแบบของค่าที่ติดลบ
และเป็ นรายวัน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความต้องการใช้ชิ้นส่ วนแต่ละชนิดในแต่ละวัน
หมายเลขชิ้นส่ วน

วันทีต่ ้ องการใช้

จานวนทีต่ ้ องการใช้

59500468DH
65400349
65400272
65400271
65400270
65400351
65500064
65500063
65400381
65400373
65400353
61300782
61400492
61400491
61400490
61400489
61400488
61400487
61400486
61400485
62700226
68956-07

8/9/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019

-1
-3
-16
-8
-8
-3
-8
-3
-3
-8
-3
-5
-5
-5
-5
-5
-2
-2
-2
-2
-11
-10
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
หมายเลขชิ้นส่ วน
67831-03
66055-93
65989-97D
62881-00
63869-06
61300773
61300772

วันทีต่ ้ องการใช้
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019

จานวนทีต่ ้ องการใช้
-6
-11
-11
-44
-8
-3
-3

2. ข้อมูลคงเหลือของสิ นค้าคงคลัง โดยข้อมูลชนิดนี้สามารถดาวน์โหลดจากระบบ SAP ที่
จาเป็ นจะต้องดาวน์โหลดในช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่ดาวน์โหลดความต้องการชิ้นส่ วน เนื่องจาก
หากดาวน์โหลดคนละช่วงเวลาข้อมูลอาจะคลาดเคลื่อนได้ เนื่ องจากระบบจะมีการตัดจ่ายยอด
คงเหลือของสิ นค้าคงคลังด้วยความต้องการชิ้นส่ วนอยูต่ ลอดเวลา หากมีการผลิตเกิดขึ้นเมื่อรถ
มอเตอร์ ไซค์ถูกบรรจุลงกล่อง ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาวน์โหลดข้อมูลให้พร้อมกัน
ตัวอย่างของข้อมูลสิ นค้าคงคลัง ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนสิ นค้าคงคลัง
หมายเลขชิ้นส่ วน

พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ

จานวนทีใ่ ช้ ได้

215
358
515
755
755
761
761
765
765
780
780

S002
S107
S107
S002
S107
S002
S107
S002
S107
S001
S002

1,112
4,112
401
61
1,045
2,000
1,529
6,000
2,840
403
700
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
หมายเลขชิ้นส่ วน
780
787
787
835
835
835
869
869
882
882
923

พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
S107
S002
S107
S001
S002
S107
S002
S107
S001
S107
S001

จานวนทีใ่ ช้ ได้
404
210
190
1,161
5,600
1,154
6,400
197
200
154
2,000

3. ข้อมูลรายละเอียดชนิ ดชิ้นส่ วน จานวน รหัสตูส้ ิ นค้า หมายเลขใบตราส่ ง และวันที่ตูจ้ ะ
มาถึงท่าเรื อ โดยข้อมูลนี้ จะได้มาจากหน่วยงานโลจิสติกส์ ทีหลังจากได้รับข้อมูลจากบริ ษทั DGF ที่
ทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับจ้างขนของ ซึ่ งจะทางานต่อจากหน่วยงาน DHL Supply chain หรื อหน่วยงานที่ทา
หน้าที่รวบรวมชิ้นส่ วนจากผูผ้ ลิตหลาย ๆ ราย ที่อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา มาบรรจุลงตูเ้ ดียวกัน
โดยลักษณะข้อมูล ดังตาราง 7
ตารางที่ 7 การจัดส่ งที่ได้จากหน่วยงานโลจิสติกส์
หมายเลข
หมายเลขตู้
จานวน เลขใบตราส่ ง
ชิ้นส่ วน
คอนเทนเนอร์
10200120
10200134
10200217
10200393
10200429
10200442

700
800
200
70
200
200

MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164

INKU6579904
INKU6579904
INKU6579904
INKU6579904
INKU6579904
INKU6579904

ประเทศ
ผู้ส่ง

วันทีส่ ่ งออกจาก
ท่ าเรือฝั่งอเมริกา

วันทีถ่ ึงท่ าเรือ
แหลมฉบัง

US
US
US
US
US
US

10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19

12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
หมายเลข
จานวน
ชิ้นส่ วน
10200463 477
10200533 400
10400034 900
10500017 400
10900005 500
11692
200
12600032 200
12600144 200
1775
600
2446
200
2478
400
2647B
400
2933
200
3057
400
3143
200
3536
400

เลขใบตราส่ ง
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164
MSPA01164

หมายเลขตู้ ประเทศ
คอนเทนเนอร์
ผู้ส่ง
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US
INKU6579904
US

วันทีส่ ่ งออกจาก
ท่ าเรือฝั่งอเมริกา
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19
10-Jul-19

วันทีถ่ ึงท่ าเรือ
แหลมฉบัง
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19
12-Aug-19

4. ความสามารถในการนาชิ้นส่ วนออกจากตูไ้ ด้ในแต่ละวันของหน่วยงานคลังสิ นค้า
ซึ่ งข้อมูลนี้จะได้รับการยืนยันจากทางหน่วยงานคลังสิ นค้า หลังจากที่ได้วเิ คราะห์แล้วว่าหน่วยงาน
สามารถนาชิ้นส่ วนออกจากตูส้ ิ นค้าไปเก็บยังคลังสิ นค้าได้วนั ละกี่ตู้ ทั้งนี้ขอ้ มูลที่จะต้องใช้ในการ
จัดลาดับในแต่ละวันว่าควรจะจัดส่ งตูว้ นั ละกี่ตู้ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของตูค้ อนเทนเนอร์ ที่
บริ เวณลานจอดหน้าคลังสิ นค้าและเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับของรถหัวลากที่ตอ้ งจอดรอ โดยลักษณะ
ของข้อมูลนี้ จะเป็ นลักษณะการยืนยันแบบรายสัปดาห์ เช่น สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2562 สามารถนาสิ นค้าออกจากตูไ้ ด้วนั ละ 3 ตู้ เป็ นต้น
หลักเกณฑ์ ทางฮิวริสติกทีใ่ ช้ ในการลาดับตู้คอนเทนเนอร์
จาการศึกษาวิธีการทางานของหน่วยงานโลจิสติกส์ พบว่า ใช้เพียงแค่เกณฑ์ในการจัดลาดับ
ตามกฎฮิวริ สติกส์เพียงข้อเดียว คือ First Come First Served: FCFS คือ ตูใ้ ดมาถึงท่าเรื อก่อนให้ทา
การจัดส่ งมายังคลังสิ นค้าก่อน ซึ่ งวิธีน้ ียงั ไม่เพียงพอต่อการจัดลาดับตู ้ เพราะไม่สามารถจัดส่ งได้

66
ทันเวลาที่หน่วยงานผลิตต้องการใช้ ดังนั้นควรเพิ่มเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาในเรื่ องของ
ความต้องการใช้ของชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นตูน้ ้ นั ด้วย ซึ่ งตรงตามกฎฮิวริ สติกส์แบบ Earliest Due Date:
EDD คือ ให้ส่งงานที่ใกล้จะหมดที่หน่วยงานผลิตต้องการใช้ก่อน ดังนั้นไม่วา่ ตูน้ ้ นั จะเข้ามาถึง
ท่าเรื อก่อนหรื อหลัง หากมีชิ้นส่ วนที่ใกล้หมดและหน่วยงานผลิตต้องการใช้ก็จะถูกจัดลาดับให้ส่ง
ก่อน แต่การจัดลาดับแบบสองขั้นนี้จะมีความซับซ้อนในเรื่ องของการคานวณ ในกรณี ที่ชิ้นส่ วน
หมายเลขเดียวกันถูกบรรจุอยูใ่ นหลายตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งหมายความว่าจะต้องคานวณที่ละ
หมายเลขชิ้นส่ วนและทีละตู ้ โดยรู ปแบบการจัดลาดับแบบสองขั้น ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 การจัดลาดับตูต้ ามกฎฮิวริ สติกส์แบบสองเงื่อนไข
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จากภาพที่ 27 รู ปแบบการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ตามกฎฮิวริ สติกส์แบบสองเงื่อนไข
จะเห็นว่ามีความซับซ้อนในช่วงที่ตอ้ งคานวณหาวันที่ตูต้ อ้ งการชิ้นส่ วนแต่ละชิ้น โดยมีเงื่อนไขว่า
หากชิ้นส่ วนที่ถูกบรรจุอยูใ่ นตูก้ ่อนหน้าเข้ามาแล้ว ชิ้นส่ วนในตูถ้ ดั ไปจะต้องการใช้อีกครั้งเมื่อใด
อย่างที่กล่าวมาข้างต้น หากใช้วธิ ี การจัดลาดับด้วยฮิวริ สติกส์แบบสองเงื่อนไขนั้นจะต้องใช้เวลามาก
ถึง 50 ชัว่ โมง ในการจัดลาดับ
การทดสอบกฎฮิวริ สติกส์ที่เลือกใช้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบเงื่อนไขตามกฎฮิวริ สติกส์ที่
ได้เลือกไว้ คือ พิจารณาแบบ Earliest Due Date: EDD โดยพิจารณาวันที่ตอ้ งการใช้ชิ้นส่ วนที่มี
ความเร่ งด่วน เพื่อให้ทนั กับความต้องการของหน่วยงานผลิตและพิจารณาว่าตูช้ ิ้นส่ วนใดเข้าท่าเรื อ
มาก่อน First Com First Served: FCFS ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบของตาราง โดยใช้
โปรแกรม Microsoft excel ในการจัดเรี ยงลาดับให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 การทดสอบการจัดลาดับตูต้ ามกฎฮิวริ สติกส์แบบสองเงื่อนไข
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ตารางที่ 8 แสดงชิ้นส่ วน A121 ที่บรรจุอยูใ่ นตูค้ อนเทนเนอร์ 3 ตู้
หมายเลข จานวน เลขใบตราส่ ง
ชิ้นส่ วน
A121
A121
A121

80
50
275

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

ประเทศ วันทีส่ ่ งออก
วันทีถ่ ึง
วันที่
ผู้ส่ง จากท่ าเรือฝั่ง
ท่ าเรือ ต้ องการ
อเมริกา
แหลมฉบัง
ใช้
MSPA01164 INKU6579904
US
18-Jul-19 12-Aug-19
MSPA01244 MSCU7533190 US
24-Jul-19 01-Sep-19
MSPA01825 MSDU7490698 US
18-Jul-19 10-Sep-19

จากตารางที่ 8 ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มหมายเลขการผลิต A121 มาทาการทดสอบ ดังนี้
1. ชิ้นส่ วนหมาย A121 ถูกบรรจุอยูใ่ นตูค้ อนเทนเนอร์ 3 ตู้ และวันที่เข้าถึงท่าเรื อก็ต่างกัน
ดังนั้น เราจะทราบว่าชิ้นส่ วนนั้นจะหมดหลังจากที่เราได้นาสิ นค้าคงคลังไปลบกับความต้องการ
ที่จะใช้ในแต่ละวัน เพื่อให้ทราบว่าชิ้นส่ วนจะหมดวันไหน คือ วันที่ตอ้ งจัดให้ตแู ้ รกเข้ามา ส่ วนตูท้ ี่
2. เพื่อให้ทราบวันที่ชิ้นส่ วนนั้นจะหมด โดยต้องนาจานวนที่อยูใ่ นตูแ้ รกไปบวกกับสิ นค้า
คงคลังและหักลบกับความต้องการใช้ในแต่ละวัน ก็จะทราบว่าตูท้ ี่ 2 จะต้องจัดส่ งวันที่เท่าไหร่ ส่ วน
ตูท้ ี่ 3 ก็ตอ้ งทาแบบตูท้ ี่ 2 คือ นาจานวนของตูท้ ี่ 1 และตูท้ ี่ 2 มาบวกกับสิ นค้าคงคลังและนามาหักลบ
กับความต้องการใช้ในแต่ละวัน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ยอดสิ นค้าคงคลังและความต้องการใช้ในแต่ละวันของชิ้นส่ วนหมายเลข A121
วันที่
10-Aug-19
12-Aug-19
14-Aug-19
21-Aug-19
28-Aug-19
04-Sep-19
11-Sep-19
18-Sep-19

ความต้ องการใช้

-11
-19
-17
-12
-15
-15
-18

จานวนทีอ่ ยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

ยอดคงเหลือ
20
9
-10
-27
-39
-54
-69
-87
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
วันที่

ความต้ องการใช้

25-Sep-19
02-Oct-19
09-Oct-19
16-Oct-19
23-Oct-19
30-Oct-19
06-Nov-19
13-Nov-19

-12
-14
-15
-13
-14
-19
-18
-13

จานวนทีอ่ ยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

ยอดคงเหลือ
-99
-113
-128
-141
-155
-174
-192
-205

จากตารางที่ 9 วันที่ชิ้นส่ วนจะหมดคือ วันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้นตูแ้ รก
หมายเลข INKU6579904 ควรจะเข้ามาก่อนวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทนั กับความ
ต้องการใช้ของหน่วยงานผลิต ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จาลองการจัดส่ งตูห้ มายเลข INKU6579904
วันที่
10-Aug-19
12-Aug-19

ความต้ องการใช้

จานวนทีอ่ ยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์

-11
80

14-Aug-19
21-Aug-19
28-Aug-19
04-Sep-19
11-Sep-19
18-Sep-19

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

-19
-17
-12
-15
-15
-18

INKU6579904

ยอดคงเหลือ
20
9
89
70
53
41
26
11
-7

70
ตารางที่ 10 (ต่อ)
วันที่

ความต้ องการใช้

25-Sep-19
02-Oct-19
09-Oct-19
16-Oct-19
23-Oct-19
30-Oct-19
06-Nov-19
13-Nov-19

-12
-14
-15
-13
-14
-19
-18
-13

จานวนทีอ่ ยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

ยอดคงเหลือ
-19
-33
-48
-61
-75
-94
-112
-125

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่ตหู้ มายเลข INKU6579904 ถูกจัดส่ งแล้ว ตูท้ ี่
สองหมายเลข MSCU7533190 สาหรับชิ้นส่ วนชนิ ดนี้ควรจะเข้าก่อนวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ส่ วนตูท้ ี่สามหมายเลข MSDU7490698 ต้องถูกส่ งเข้ามาภายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การจาลองการจัดส่ งตูห้ มายเลข MSCU7533190
วันที่
10-Aug-19
12-Aug-19
14-Aug-19
21-Aug-19
28-Aug-19
04-Sep-19
11-Sep-19

ความต้ องการใช้

-11
80
-19
-17
-12
-15
-15
50

จานวนทีอ่ ยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

INKU6579904

MSCU7533190

ยอดคงเหลือ
20
9
89
70
53
41
38
26
88

71
ตารางที่ 11 (ต่อ)
วันที่

ความต้ องการใช้

18-Sep-19
25-Sep-19
02-Oct-19
09-Oct-19
16-Oct-19
23-Oct-19
30-Oct-19
06-Nov-19
13-Nov-19

-18
-12
-14
-15
-13
-14
-19
-18
-13

จานวนทีอ่ ยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์

ยอดคงเหลือ
8
-4
-18
-33
-46
-60
-79
-97
-110

จากการทดลองสุ่ มตัวอย่าง 1 หมายเลขชิ้นส่ วน ใช้โปรแกรม Microsoft excel เข้ามาช่วย
ยังใช้เวลาในการคานวณมากถึง 3 นาที ต่อ 1 หมายเลขชิ้นส่ วน โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีชิ้นส่ วนที่ใช้
สาหรับการผลิตมอเตอร์ ไซค์ทุกรุ่ น จานวน 2,582 ชิ้น ที่นาเข้าจากต่างประเทศและค่าเฉลี่ยของ
จานวนหมายเลขชิ้นส่ วนที่จะต้องคานวณจากตูท้ ี่คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มี
มากถึง 2,081 หมายเลข หากจะต้องคานวณด้วยวิธีการดังกล่าว อาจต้องใช้เวลามากถึง 50 ชัว่ โมง
ถึง 140 ชัว่ โมง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาโปรแกรมเข้ามาช่วยลดเวลาในการทางาน
การออกแบบอัลกอริ ทมึ เพือ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม
จากสมการดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สามารถออกแบบอัลกอริ ทึมของตัวโปรแกรม โดยจะนาไปใช้
เขียนโปรแกรม Microsoft excel VBA โดยกาหนดตัวแปรสาหรับการออกแบบอัลกอริ ทึม ดังนี้
S = Stock/ จานวนคงเหลือของสิ นค้าคงคลัง
D = Daily demand/ ความต้องการใช้ชิ้นส่ วนในแต่ละวัน
L = Daily delivery quantity/ จานวนที่จะจัดส่ งในแต่ละวัน
N = Number/ วันที่
P = Product/ ชิ้นส่ วนการผลิต
ซึ่งอัลกอริ ทึมสาหรับการเขียนโปรแกรม ดังภาพที่ 29
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ภาพที่ 29 อัลกอริ ทึมสาหรับการเขียนโปรแกรม
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ภาพที่ 29 (ต่อ)
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เขียนโปรแกรมด้ วย Excel VBA
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม ดังภาพที่ 30
เริ่ ม

ผูใ้ ช้ใส่ขอ้ มูลวันที่เริ่ มต้นและวันที่สิ้มสุดที่ตอ้ งการของ Demand ที่ตอ้ งการ

ผูใ้ ช้นาไฟล์ที่ได้มาจากหน่วยงานโลจิสติกส์มาเก็นไว้ใน Folder

โปรแกรมทาการเชื่อมต่อกับระบบ SAP และ Download ข้อมูลมาเก็บไว้ที่ Folder

โปรแกรมทาการประมวลผลเพื่อจัดเรี ยงตูค้ อนเทนเนอร์

โปรแกรมแสดงผลการจัดเรี ยงหลังจากประมวลผลเสร็ จ

จบการทางาน

ภาพที่ 30 การทางานของโปรแกรม
ผูว้ จิ ยั ทาการเขียนโปรแกรม โดยใช้เครื่ องมือที่มีอยูใ่ น Excel ที่เรี ยกว่า Visual Basic
Application: VBA และเครื่ องมือ Marco ในการเขียนโปรแกรม โดยเชื่อมโยงการทางานสอง Sheet
หลัก คือ Excel sheet balance ที่ทาหน้าที่เป็ นฐานข้อมูล เพื่อการคานวณหาวันที่ตอ้ งการใช้ชิ้นส่ วน
หรื อวันที่ชิ้นส่ วนจะหมด ส่ วน Excel sheet ที่สอง คือ Sheet priority container ที่จะใช้สาหรับ
การจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ ดังนี้
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1. Excel sheet balance ซึ่ งข้อมูลที่อยูห่ น้านี้จะเป็ นส่ วนของการค้นหาวันที่ชิ้นส่ วนจะหมด
โดยใช้ สิ นค้าคงคลัง หรื อ Stock มาหักลบกับความต้องการใช้ หรื อ Demand แล้วตรวจสอบวันที่
ชิ้นส่ วนจะไม่เพียงพอ จากนั้นโปรแกรมจะทาการจาลองการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ทีละหมายเลข
การผลิตและทีละตูล้ งไปในสู ตร เพื่อค้นหาวันที่ชิ้นส่ วนจะหมดและส่ งข้อมูลไปที่ Sheet priority
containerแต่ละ Column ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 Sheet balance
จากภาพที่ 31 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ ดังนี้
1.1 คอลัมน์ที่ 1: Type หมายถึง ชนิดของข้อมูลนั้น ๆ เช่น สิ นค้าคงคลัง หรื อ Stock
ความต้องการใช้ในแต่ละวัน หรื อ Demand และชิ้นส่ วนที่กาลังจัดส่ ง หรื อ Intransit shipment
1.2 คอลัมน์ที่ 2: Product number หมายถึง หมายเลขชิ้นส่ วน
1.3 คอลัมน์ที่ 3: หมายถึง วันที่ของข้อมูลชนิ ดนั้น เช่น มีความต้องการใช้วนั ที่ 28 เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้น ซึ่งหากเป็ นสิ นค้าคงคลัง วันที่ใส่ จะเป็ น 0 เพราะสิ นค้าคงคลังได้อยู่
ที่โรงงานแล้ว ไม่จาเป็ นต้องรอการจัดส่ ง
1.4 คอลัมน์ที่ 4: Demand หมายถึง จานวนที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละวัน
1.5 คอลัมน์ที่ 5: Stock หมายถึง จานวนของสิ นค้าคงคลังที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั
1.6 คอลัมน์ที่ 6: Firm Q’ty หมายถึง คอลัมน์ที่เอาไว้ใส่ จานวน เพื่อจาลองการจัดส่ ง
ตูค้ อนเทนเนอร์
1.7 คอลัมน์ที่ 7: Balance หมายถึง สิ นค้างคงคลังที่เหลือในแต่ละวัน มาหักลบกับ
ความต้องการใช้ในแต่ละวัน โดยใช้สมการ Spn = Sp(n-1)-Dpn+Lpn
1.8 คอลัมน์ที่ 8: Shortage date หมายถึง คอลัมน์ที่เอาไว้แสดงให้เห็นว่าวันที่ชิ้นส่ วนไม่
เพียงพอ คือ วันไหน ซึ่งจะต้องใช้ Function if ที่อยูใ่ น Excel โดยที่คอลัมน์ที่ 8 จะต้องใส่ สมการ
และเงื่อนไข ดังนี้
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สมการ
เงื่อนไข

Spn = Sp(n-1)-Dpn
If Spn < 0 Then
Print n
Spn = Sp(n-1)-Dpn

Else
End if

จากสมการดังกล่าวสามารถนามาเขียนเป็ นสู ตร Excel ดังนี้
= IF(B2 = B1,IF(G1<0,H1,IF(G2<0,C2,"")),IF(G2<0,C2,""))
1.9 คอลัมน์ที่ 9: Description หมายถึง คอลัมน์ที่ไว้แสดงชื่ อของชิ้นส่ วน
1.10 คอลัมน์ที่ 10: Supplier หมายถึง คอลัมน์ที่ไว้แสดงชื่อผูผ้ ลิต
2. Sheet priority container ใน Sheet นี้จะเป็ นหน้าหลักการใช้งานการจัดลาดับตูค้ อนเทน
เนอร์ และการเริ่ มประมวลผล ซึ่ งผูใ้ ช้เพียงแค่กดปุ่ มเดียว โปรแกรมก็จะเริ่ มประมวลผลและแสดง
ผลลัพธ์ออกมาดังภาพที่ 32
1
Check number
of part in
container

2
Material

3
BL&AWBno.

4
Order
Quantity

5
ETA Port

6
Port/Container#

10

7
ETA Factory Date

8

Run Priority Con

Shortage date
1001
10031
10038A
10039
10053
10065
10100062
10100082
10100089
10102
10106
10108
10117
10119
10179A
10183
10198
10200032
10200033
10200036
10200042
10200059
10200060
10200061
10200063
10200064
10200065
10200070
10200134
10200141
10200142
10200154
10200155
10200156
10200201
10200205
10200217
10200223
10200225
10200273
10200343

MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06930
MSPA06622
MSPA06930
MSPA06622
MSPA06930
MSPA06631
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06766
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06744
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06242
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06930
MSPA06930
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06930
MSPA06930
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06930
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06622
MSPA06766

ภาพที่ 32 Sheet priority container

3500
2800
2000
20000
200
3000
4000
1000
540
2500
500
1500
1000
200
2800
200
9000
2000
200
3000
7500
1000
700
5000
25000
400
20000
3000
400
2500
10000
8000
3750
4000
300
10000
1500
4500
8000
1000
10400

20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
21/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
22/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020

TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
FDCU0464568
TLLU5543687
FDCU0464568
TLLU5543687
FDCU0464568
TCNU4106737
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5477970
TLLU5543687
TLLU5543687
TCLU8061612
TLLU5543687
TLLU5543687
TGHU6956747
TLLU5543687
TLLU5543687
FDCU0464568
FDCU0464568
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
FDCU0464568
FDCU0464568
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
FDCU0464568
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5543687
TLLU5477970

9

Firm Q'ty

20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
21/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
22/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020
20/5/2020

จากภาพที่ 32 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ ดังนี้
2.1 คอลัมน์ที่ 1: Check number of part in container หมายถึง คอลัมน์ที่จะใช้เช็คว่าชิ้นส่ วน
แต่ละหมายเลขมีท้ งั หมดกี่ตคู ้ อนเทนเนอร์
2.2 คอลัมน์ที่ 2: Product number หมายถึง หมายเลขชิ้นส่ วนการผลิต
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2.3 คอลัมน์ที่ 3: BL&AWB no. หมายถึง หมายเลขใบตราส่ งสิ นค้า
2.4 คอลัมน์ที่ 4: Order quantity หมายถึง จานวนที่ถูกจัดส่ งในแต่ละตูข้ องชิ้นส่ วนนั้น ๆ
2.5 คอลัมน์ที่ 5: ETA port หมายถึง ตูค้ อนเทนเนอร์ ที่คาดว่าจะมาถึงท่าเรื อ
2.6 คอลัมน์ที่ 6: Container no. หมายถึง หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์
2.7 คอลัมน์ที่ 7: Shortage date หมายถึง วันที่ชิ้นส่ วนไม่เพียงพอต่อการผลิตที่ได้มาจาก
Sheet balance
2.8 คอลัมน์ที่ 8: Firm Q’ty หมายถึง จานวนที่จาลองการจัดส่ งเพื่อเข้าไปใช้ในการคานวณ
ใน Sheet balance
2.9 ปุ่ มที่ 9 หมายถึง ปุ่ มที่สร้างจากเครื่ องมือ Active x ของ VBA เอาไว้ใช้สาหรับ
ประมวลผล
การเขียน VBA ในการเขียนโปรแกรม
ผูว้ จิ ยั ใช้อลั กอริ ทึมที่ได้ออกแบบมาใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นการใช้ชุดภาษา
ที่เรี ยบง่ายและสั้นที่สุด เพื่อให้การประมวลผลของโปรแกรมเร็ วที่สุด โดยชุดคาสั่งส่ วนใหญ่ได้
มาจากการบันทึก Macro ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการบารุ งรักษาและการพัฒนา
โดยสามารถแบ่งชุดคาสั่งหลัก ๆ ออกเป็ น 3 ชุด ดังนี้
1. ชุดคาสัง่ เพื่อการเชื่อมต่อ SAP สาหรับการ Download ข้อมูล Demand และ Stock
จาก SAP ดังภาพที่ 33

ภาพที่ 33 ชุดคาสั่งการ Download ข้อมูลจาก SAP
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2. ชุดคาสั่งสาหรับการค้นหาวันที่ชิ้นส่ วนจะหมด หรื อวันที่ตอ้ งการใช้ชิ้นส่ วน
ดังภาพที่ 34

ภาพที่ 34 ชุดคาสัง่ สาหรับการหาวันที่ชิ้นส่ วนจะหมด
3. ชุดคาสัง่ สาหรับจัดเรี ยงตูค้ อนเทนเนอร์ การจัดส่ ง ดังภาพที่ 35

ภาพที่ 35 ชุดคาสั่งสาหรับจัดเรี ยงตูค้ อนเทนเนอร์ การจัดส่ ง
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ผลการทดสอบโปรแกรม
1. ชุดคาสั่ง Download ข้อมูลจากระบบ SAP ในการทดสอบจุดนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการวัด
ประสิ ทธิภาพของความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตรวจสอบ 2 หมายเลขชิ้นส่ วนที่เป็ น
ชิ้นส่ วน การผลิตหลักที่ใช้กบั รถทุกรุ่ น จากข้อมูลโปรแกรม Download เพื่อนามาใช้ในการ
ประมวลผลซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก Sheet balance และข้อมูลจาก SAP โดยตรง พบว่า ข้อมูลที่
โปรแกรม Download มาถูกต้องตรงตามระบบ SAP คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดจาก
ตรงนี้
2. ชุดคาสั่งสาหรับการค้นหาวันที่ชิ้นส่ วนจะหมดหรื อวันที่ตอ้ งการใช้ชิ้นส่ วน โดยผูว้ ิจยั
ได้สุ่มตัวอย่างจาก 2 หมายเลขชิ้นส่ วน ที่เป็ นชิ้นส่ วนการผลิตหลักที่ใช้กบั รถทุกรุ่ น ซึ่ งหลังจาก
โปรแกรมประมวลผลเสร็ จแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวอย่างทั้งสองกลับเข้าไปเช็คในระบบ SAP T- code
MD04 แล้วพบว่า ตรงกันคิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีขอ้ ผิดพลาด ดังภาพที่ 36 ถึง ภาพที่ 38

ภาพที่ 36 การค้นหาวันที่ชิ้นส่ วนจะหมดหรื อวันที่ตอ้ งการใช้ชิ้นส่ วน

ภาพที่ 37 การประมวลผลโปรแกรมใน SAP
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ภาพที่ 38 การประมวลผลโปรแกรมใน SAP
จากภาพที่ 38 แสดงให้เห็นว่า ชิ้นส่ วนหมายเลข 27200023 ในการประมวลผล
แสดงวันที่ชิ้นส่ วนจะหมด คือ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และใน SAP T-code MD04
ก็แสดงวันที่เดียวกัน
3. ชุดคาสั่งจัดเรี ยงตูค้ อนเทนเนอร์ สาหรับการจัดส่ ง สาหรับการตรวจสอบผลลัพธ์ของ
การประมวณผลนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มหมายเลขชิ้นส่ วน 41000326A มาทาการทดสอบด้วยวิธีการจาลอง
การจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ดว้ ยมือ โดยพิจารณาจากวันที่ชิ้นส่ วนจะหมด พบว่า ตรงกับสิ่ งที่
โปรแกรมประมวลผลออกมา คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 12 และภาพที่ 39
ตารางที่ 12 การวางแผนการจัดส่ งด้วยมือ
Product number 41000326A
Date

Demand

1/1/2020

Stock

Balance

452

452

30/3/2020

-5

447

7/5/2020

-4

443

9/5/2020

-1

442

11/5/2020

-1

441

12/5/2020

-2

439

จานวนทีจ่ ดั ส่ ง

หมายเลขตู้
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
Product number 41000326A
Date

Demand

Stock

Balance

13/5/2020

-3

436

18/5/2020

-2

434

19/5/2020

-6

428

20/5/2020

-35

393

21/5/2020

-119

274

22/5/2020

-96

178

25/5/2020

-125

53

26/5/2020

-58

475

27/5/2020

-81

394

28/5/2020

-84

310

29/5/2020

-85

225

1/6/2020

-84

141

2/6/2020

-84

57

4/6/2020

-84

213

5/6/2020

-84

129

8/6/2020

-84

45

9/6/2020

-84

441

10/6/2020

-84

357

11/6/2020

-84

273

12/6/2020

-84

189

15/6/2020

-84

105

16/6/2020

-84

21

17/6/2020

-84

417

18/6/2020

-35

382

19/6/2020

-2

380

จานวนทีจ่ ดั ส่ ง

หมายเลขตู้

480

TLLU5543687

240

TLLU5477970

480

CAIU8479838

480

HLXU8418935
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Check number of
Product number BL&AWB no. Order quantity ETA port
part in container
1
2
3
4
5

41000326A
41000326A
41000326A
41000326A
41000326A

MSPA06622
MSPA06840
MSPA06840
MSPA07025
MSPA05606

480
240
480
480
1,680

20/5/2020
5/6/2020
5/6/2020
5/6/2020
5/6/2020

container
TLLU5543687
TLLU5477970
CAIU8479838
HLXU8418935
TCLU9424800

Run priority Container
Shortage date Firm Q’ty
26/5/2020
480
4/6/2020
240
9/6/2020
480
17/6/2020
480
7/7/2020
1,680

ภาพที่ 39 การประมวลผลด้วยโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น

เปรียบเทียบการทางานในปัจจุบันและหลังการทางานจากการใช้ โปรแกรม
ปัญหาทีเ่ กิดจากวิธีการทางานก่ อนการปรับปรุ ง
ก่อนการปรับปรุ งหน่วยงานโลจิสติกส์จะทาการทาส่ งตูค้ อนเทนเทอร์ ดว้ ยวิธีการ
First Come Fist Serve: FCFS โดยไม่คานึงถึงความต้องการใช้ ทาให้เกิดปั ญหาตามมา คือ
คลังสิ นค้าไม่สามารถนาของออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ ได้ เพราะไม่มีพ้นื ที่จดั เก็บจนเกิดการหยุดของ
สายพานการผลิต เนื่ องจากรอการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ไม่สามารถจัดส่ งได้ เพราะไม่มีรถหัวลาก
ไปรับและเมื่อสายพานการผลิตหยุดก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นคลังสิ นค้า ซึ่ งปั ญหา
หาทั้งหมดส่ งผลต่อกันเป็ นทอด ๆ ผลกระทบจากการทางานแบบเก่าที่จดั ส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ยงั ไม่
จาเป็ นเกิดเป็ นลูกโซ่ ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 รู ปแบบผลกระทบจากการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ไม่จาเป็ น
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การนาโปรแกรมทีไ่ ด้ พฒ
ั นาไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงาน
1. เวลาในการทางานของหน่วงงานโลจิสติกส์ หลังนาโปรแกรมไปใช้สามารถลดเวลา
ในการทางานลงได้ 3,009 นาที หรื อ คิดเป็ น 99.5 เปอร์ เซ็นต์ และจากการเปลี่ยนแผนการผลิตบ่อย
ครั้งก่อนหน้านี้ ทาให้การคานวณหาตูย้ ากและใช้เวลานาน โดยหน่วยงานโลจิสติกส์จะทาการวาง
แผนอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นและหลังจากการปรับปรุ ง โดยการนาโปรแกรมมาใช้ ทาให้หน่วยงาน
โลจิสติกส์สามารถตรวจสอบแผนการผลิตและแก้ใขแผนการจัดส่ งให้ตรงกับแผนการผลิตได้ทาให้
แผนการจัดส่ งมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบเวลาทางานการจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
ก่ อนการใช้ โปรแกรม
การทางาน

เวลา (นาที)

ดึงข้อมูลจาก SAP

10

คานวณหาวันที่ชิ้นส่วนจะหมดด้วยมือที่ละตัว

3,000

จัดเรี ยงลาดับตูค้ อนเทนเนอร์

5

วางแผนการจัดส่งรายวันตามความสามารถในการนาชิ้นส่วนออกจากตู ้

10

รวม (นาที)

3,025

หลังการใช้ โปรแกรม
การทางาน

เวลา (นาที)

ดึงข้อมูลการจัดส่ง Save ไว้ใน folder

1

โปรแกรมประมวลผล

5

จัดเรี ยงลาดับตูค้ อนเทนเนอร์

-

วางแผนการจัดส่งรายวันตามความสามารถในการนาชิ้นส่วนออกจากตู ้

10

รวม (นาที)

16
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2. Production downtime หลังการนาโปรแกรมมาใช้เต็มรู ปแบบในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 พบว่าปั ญหาชิ้นส่ วนไม่เพียงพอต่อการผลิตลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 ซึ่ง คิดเป็ น 66.7 เปอร์ เซ็นต์ โดยไม่พบว่ามีปัญหาการหยุดของสายพานการผลิต เนื่องจากรอ
ชิ้นส่ วนที่คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อ แต่ปัญหาที่หยุดของสายพานการผลิต เนื่องจากชิ้นส่ วนยังมาไม่ถึงท่าเรื อ
ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานก่อนและหลังการใช้โปรแกรม

รายงานการผลิตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ก่ อนการใช้ โปรแกรม)
สาเหตุหลัก

จานวนครั้ง

จานวนนาทีทหี่ ยุด

Part shortage

22

1,440

Quality issue

9

846

Tooling machine and system break down

2

576

Total minute

2,862

Total hour

47.70

Total shift

5.96

Total day

2.98

รายงานการผลิตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (หลังการใช้ โปรแกรม)
สาเหตุหลัก

จานวนครั้ง

จานวนนาทีทหี่ ยุด

Part shortage

5

480

Quality issue

3

720

Tooling machine and system break down

0

0

Total minute

1,200

Total hour

20.00

Total shift

2.50

Total day

1.25
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3. การเปรี ยบเทียบการค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการส่ งคืนหางของรถหัวลากล่าช้าก่อนใช้
โปรแกรมและหลังใช้โปรแกรม ก่อนการนาโปรแกรมมาใช้จากข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
พบว่ามีค่าใช้จ่ายจากค่าปรับ เนื่องจากส่ งคืนหางของรถหัวลากล่าช้า คิดเป็ นจานวนเงิน 616,500
บาท และหลังจากนาโปรแกรมเข้ามาใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า เสี ยค่าปรับจากการคืนรถ
หัวลากล่าช้า คิดเป็ นจานวนเงิน 82,500 บาท ลดลงถึง 534,000 บาท หรื อ คิดเป็ น 86.6 เปอร์ เซ็นต์
ดังตารางที่ 15 และตารางที่ 16
ตารางที่ 15 ค่าปรับสาหรับหางรถหัวลากในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
วันที่

จานวนหางทีค่ ้ าง

จานวนเงิน

1 ธันวาคม 2019

8

12,000

2 ธันวาคม 2019

16

24,000

3 ธันวาคม 2019

12

18,000

4 ธันวาคม 2019

20

30,000

5 ธันวาคม 2019

20

30,000

6 ธันวาคม 2019

20

30,000

7 ธันวาคม 2019

9

13,500

8 ธันวาคม 2019

5

7,500

9 ธันวาคม 2019

12

18,000

10 ธันวาคม 2019

13

19,500

11 ธันวาคม 2019

16

24,000

12 ธันวาคม 2019

15

22,500

13 ธันวาคม 2019

15

22,500

14 ธันวาคม 2019

10

15,000

15 ธันวาคม 2019

7

10,500

16 ธันวาคม 2019

13

19,500

17 ธันวาคม 2019

18

27,000

18 ธันวาคม 2019

14

21,000
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
วันที่

จานวนหางทีค่ ้ าง

จานวนเงิน

19 ธันวาคม 2019

18

27,000

20 ธันวาคม 2019

20

30,000

21 ธันวาคม 2019

8

12,000

22 ธันวาคม 2019

5

7,500

23 ธันวาคม 2019

17

25,500

24 ธันวาคม 2019

12

18,000

25 ธันวาคม 2019

16

24,000

26 ธันวาคม 2019

16

24,000

27 ธันวาคม 2019

18

27,000

28 ธันวาคม 2019

14

21,000

29 ธันวาคม 2019

12

18,000

30 ธันวาคม 2019

12

18,000

รวม

616,500

ตารางที่ 16 ค่าปรับสาหรับหางรถหัวลากในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่

จานวนหางทีค่ ้ าง

จานวนเงิน

1 มีนาคม 2020

1

1,500

2 มีนาคม 2020

2

3,000

3 มีนาคม 2020

1

1,500

4 มีนาคม 2020

3

4,500

5 มีนาคม 2020

3

4,500

6 มีนาคม 2020

3

4,500

7 มีนาคม 2020

0

0

8 มีนาคม 2020

0

0
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
วันที่

จานวนหางทีค่ ้ าง

จานวนเงิน

9 มีนาคม 2020

0

0

10 มีนาคม 2020

1

1,500

11 มีนาคม 2020

4

6,000

12 มีนาคม 2020

5

7,500

13 มีนาคม 2020

3

4,500

14 มีนาคม 2020

0

0

15 มีนาคม 2020

0

0

16 มีนาคม 2020

5

7,500

17 มีนาคม 2020

3

4,500

18 มีนาคม 2020

2

3,000

19 มีนาคม 2020

5

7,500

20 มีนาคม 2020

5

7,500

21 มีนาคม 2020

0

0

22 มีนาคม 2020

0

0

23 มีนาคม 2020

0

0

24 มีนาคม 2020

0

0

25 มีนาคม 2020

1

1,500

26 มีนาคม 2020

5

7,500

27 มีนาคม 2020

1

1,500

28 มีนาคม 2020

0

0

29 มีนาคม 2020

0

0

30 มีนาคม 2020

2

3,000

รวม

82,500
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4. การเปรี ยบเทียบค่าปรับที่เกิดจากความล้าช้าในการคืนตูใ้ ห้กบั สายเรื อและนาตูอ้ อก
จากท่าเรื อล่าช้า จากข้อมูลที่สรุ ปไว้ที่ตารางค่าปรับจากสายเรื อในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีตทู้ ี่
ถูกปรับทั้งหมด 72 ตู ้ ค่า Demurrage คิดเป็ นจานวนเงิน 1,366,400 บาท และ ค่า Detention คิดเป็ น
จานวนเงิน 15,400 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นจานวน 1,381,800 บาท ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ค่าปรับจากการคืนตูล้ ่าช้าในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
Container

ATA port

ATA
factory
date

Unload date

Demurrage
free time

Detention
free time

Demurrage
day after
free time
expired

BSIU9671990

11/11/2019

1/12/2019

5/12/2019

15

7

5

CXDU2328427

14/11/2019

2/12/2019

9/12/2019

15

7

3

BEAU4527363

19/10/2019

3/12/2019

12/12/2019

15

7

30

BEAU4187073
BEAU4249426

18/11/2019
26/10/2019

5/12/2019
5/12/2019

10/12/2019
7/12/2019

15
15

7
7

2
25

BMOU5585482

26/10/2019

5/12/2019

12/12/2019

15

7

25

CRSU9292810

26/10/2019

5/12/2019

14/12/2019

15

7

25

Detention
day after
free time
expired

1,366,400

15,400

Demurrage
day 1-3
(700THB)
after day 4
(1400)

Detention
day 1-3
(700THB)
after day 4
(1400)

4,200
2,100
2

39,200

1,400

1,400
32,200
32,200
2

32,200

CXDU2126339

26/10/2019

5/12/2019

7/12/2019

15

7

25

32,200

BMOU4078035

26/10/2019

6/12/2019

9/12/2019

15

7

26

33,600
1

CAIU4793100

18/11/2019

6/12/2019

14/12/2019

15

7

3

CPSU6402015

20/11/2019

6/12/2019

10/12/2019

15

7

1

700

CAIU4507654

19/11/2019

7/12/2019

14/12/2019

15

7

3

2,100

CAIU4989031

20/11/2019

7/12/2019

9/12/2019

15

7

2

1,400

CAIU4807796

19/11/2019

8/12/2019

9/12/2019

15

7

4

2,800

BSIU9149800
CAIU4260775

21/11/2019
23/11/2019

9/12/2019
9/12/2019

18/12/2019
16/12/2019

15
15

7
7

3
1

BMOU4702970

24/11/2019

10/12/2019

13/12/2019

15

7

1

700

BMOU5707512

23/11/2019

10/12/2019

13/12/2019

15

7

2

1,400

CAIU7339451

22/11/2019

10/12/2019

18/12/2019

15

7

3

CAIU9817400

2/11/2019

10/12/2019

16/12/2019

15

7

23

CLHU8960951

2/11/2019

10/12/2019

18/12/2019

15

7

23

BEAU4444799

21/11/2019

11/12/2019

17/12/2019

15

7

5

4,200

BMOU5929994

25/11/2019

11/12/2019

11/12/2019

15

7

1

700

BMOU6954899

25/11/2019

11/12/2019

13/12/2019

15

7

1

CLHU8801190

6/11/2019

11/12/2019

20/12/2019

15

7

20

2

25,200

1,400

BEAU4475022

10/11/2019

12/12/2019

21/12/2019

15

7

17

2

21,000

1,400

BEAU4505385

10/11/2019

12/12/2019

14/12/2019

15

7

17

21,000

BMOU6128407

29/10/2019

12/12/2019

18/12/2019

15

7

29

37,800

BMOU6539162
BMOU6755428

26/11/2019
29/10/2019

12/12/2019
12/12/2019

17/12/2019
20/12/2019

15
15

7
7

1
29

700
37,800

2

1

2,100

1,400

2,100
700

2,100

700

1,400

700

29,400
1

29,400

700

700

1

700
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
1,366,400

15,400
Detention
day 1-3
(700THB)
after day 4
(1400)

18

Demurrage
day 1-3
(700THB)
after day 4
(1400)
22,400

7

26

33,600

7

3

2,100

15

7

4

2,800

13/12/2019

15

7

3

2,100

14/12/2019

18/12/2019

15

7

3

2,100

14/12/2019

15/12/2019

15

7

2

1,400

Container

ATA port

ATA
factory
date

Unload date

Demurrage
free time

Detention
free time

Demurrage
day after
free time
expired

BMOU6201386

10/11/2019

13/12/2019

13/12/2019

15

7

CAIU4399077

2/11/2019

13/12/2019

20/12/2019

15

CAIU4805957

25/11/2019

13/12/2019

19/12/2019

15

CPSU6445531

24/11/2019

13/12/2019

16/12/2019

CPSU6454322

25/11/2019

13/12/2019

BEAU4970582

26/11/2019

BMOU6605080

27/11/2019

Detention
day after
free time
expired

BEAU4228613

2/11/2019

15/12/2019

20/12/2019

15

7

28

BMOU5721505

26/11/2019

15/12/2019

23/12/2019

15

7

4

36,400

BMOU6654736

6/11/2019

16/12/2019

18/12/2019

15

7

25

32,200

CAIU9762225

6/11/2019

16/12/2019

20/12/2019

15

7

25

32,200

BMOU6281680

19/11/2019

17/12/2019

25/12/2019

15

7

13

CPSU6471079

27/11/2019

17/12/2019

17/12/2019

15

7

5

4,200

BMOU4951925

9/11/2019

18/12/2019

23/12/2019

15

7

24

30,800

BMOU6429078

9/11/2019

18/12/2019

19/12/2019

15

7

24

30,800

CAIU4468521

9/11/2019

18/12/2019

19/12/2019

15

7

24

30,800

CAIU4826311

9/11/2019

18/12/2019

24/12/2019

15

7

24

30,800

CAIU7994290

12/11/2019

18/12/2019

18/12/2019

15

7

21

26,600

BSIU9915720

22/11/2019

19/12/2019

22/12/2019

15

7

12

14,000

CAIU4411927

23/11/2019

20/12/2019

28/12/2019

15

7

12

CAIU7398346

25/11/2019

20/12/2019

23/12/2019

15

7

10

AMFU8799561

9/11/2019

20/12/2019

26/12/2019

15

7

26

CAIU8129399

6/11/2019

20/12/2019

29/12/2019

15

7

29

2

37,800

1,400

CAIU7640948

27/11/2019

21/12/2019

29/12/2019

15

7

9

1

9,800

700

1

1

1

2,800

15,400

14,000

700

700

700

11,200
33,600

จากข้อมูลค่าปรับจากสายเรื อในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า มีตทู ้ ี่ถูกปรับทั้งหมด 9 ตู้
ค่า Demurrage คิดเป็ นจานวนเงิน 158,900 บาท และ ค่า Detention คิดเป็ นจานวนเงิน 0 บาท
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 158,900 บาท ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ค่าปรับจากสายเรื อในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
Container

Detention
day after
free time
expired

1,366,400

-

Demurrage
day 1-3
(700THB)
after day 4
(1400)

Detention
day 1-3
(700THB)
after day
4 (1400)

ATA
port

ATA
factory date

Unload
date

Demurrage
free time

Detention
free time

Demurrage
day after
free time
expired

BMOU4703317

30/1/2020

5/3/2020

5/3/2020

15

7

20

25,200

DRYU9820750

18/2/2020

10/3/2020

10/3/2020

15

7

6

4,200

YMMU6151423

20/2/2020

14/3/2020

14/3/2020

15

7

8

8,400

FDCU0590252

8/2/2020

15/3/2020

15/3/2020

15

7

21

14,700

HMMU6004364
NYKU0796134

30/1/2020
29/2/2020

7/3/2020
28/3/2020

7/3/2020
28/3/2020

15
15

7
7

22
13

28,000
15,400

DJLU5180092

28/2/2020

28/3/2020

28/3/2020

15

7

14

16,800

HDMU6485390

11/2/2020

10/3/2020

10/3/2020

15

7

13

15,400

GCXU5030401

30/1/2020

9/3/2020

9/3/2020

15

7

24

30,800

5. ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงานคลังสิ นค้าก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
5.1 Unloading capacity
ก่อนการนาโปรแกรมมาใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า คลังสิ นค้าสามารถ
Unload ตูไ้ ด้จานวน 195 ตู้ โดยมีวนั ทางาน 20 วัน
- Unloading capacity = 195÷20
- Unloading capacity = 9.75 ตูต้ ่อวัน
หลังการนาโปรแกรมมาใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า คลังสิ นค้าสามารถ
Unload ตูไ้ ด้จานวน 269 ตู้ โดยมีวนั ทางาน 21 วัน
- Unloading capacity = 269÷21
- Unloading capacity = 12.8 ตูต้ ่อวัน
5.2 Productivity
ก่อนการนาโปรแกรมมาใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีการจ้างหน่วยงาน
คลังสิ นค้าเพิ่ม สาหรับการ Unloading โดยใช้พนักงานจานวน 17 คน
- Productivity = 195÷17
- Productivity = 11.5 ตูต้ ่อคน
หลังการนาโปรแกรมมาใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า จานวนคนที่ทาหน้าที่
Unloading เหลือเพียง 10 คน และสามารถ Unload ตูค้ อนเทนเนอร์ได้ 269 ตู้
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- Productivity = 269÷10
- Productivity = 26.9 ตูต้ ่อคน
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นในการ Unloading ของหน่วยงาน
คลังสิ นค้า หลังจากนาโปรแกรมมาใช้ปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากมีพ้นื ที่ในการจัดเก็บเพียงพอ เพราะมี
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการนาชิ้นส่ วนที่ถูกจัดเก็บอยูใ่ นคลังสิ นค้าออกไปใช้งาน
6. สรุ ปค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้ ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ก่ อนการปรับปรุง
หัวข้ อ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าปรับ คือ หางรถหัวลากล่าช้า
616,500
ค่า Demurrage
1,366,400
ค่า Detention
15,400
รวมค่ าใช้ จ่ายทีส่ ามารถลดลงได้

หลังการปรับปรุง
จานวนเงิน (บาท) จานวนเงินทีล่ ดได้ (บาท)
82,500
534,000
158,900
1,207,500
0
15,400
1,756,900

ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดค่าปรับรวมที่เกิดจากความล่าช้าตั้งแต่ เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังภาพที่ 41

2,500,000
2,000,000

1,998,300

1,941,000

1,819,300

1,500,000
1,000,000
500,000

241,400

ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

มี.ค.-63

105,300
เม.ย.-63

15,900
พ.ค.-63

ภาพที่ 41 ค่าปรับจากความล่าช้าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการวิจยั การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์สาหรับ
การนาสิ นค้าออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า จะแบ่งหัวข้อการเสนอผลการศึกษา ออกเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. สรุ ปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์สาหรับการนา
สิ นค้าออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับการจัดลาดับความสาคัญของตูก้ าร Unload ชิ้นส่ วนสาหรับ
การผลิตรถจักรยานยนต์ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
2. เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดลาดับการจัดส่ งตูค้ อนเนอร์ จากท่าเรื อมาคลังสิ นค้า
และป้ องกันการหยุดของสายพานการผลิต เนื่องจากรอคอยชิ้นส่ วนที่คา้ งอยูท่ ี่ท่าเรื อ
3. เพื่อลดต้นทุนการจัดส่ งที่เกิดจากค่าปรับการขนถ่ายและการคืนตูล้ ่าช้า
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 สามารถสรุ ปได้วา่ โปรแกรมการจัดลาดับ
การจัดส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ที่พฒั นานั้นได้นาเกณฑ์ของฮิวริ สติกส์มาใช้สองเกณฑ์ คือ
First Come First Served: FCFS และ Earliest Due Date: EDD โดยพิจารณาทั้งสองเกณฑ์ซอ้ นกัน
โดยพิจารณา FCFS ก่อน จากนั้นค่อยพิจารณา EDD ซึ่ งผลลัพธ์ทาให้แผนการจัดส่ งมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้นและการพัฒนาโปรแกรม พบว่า การออกแบบอัลกอริ ทึมก่อนนั้น ทาให้การพัฒนาโปรแกรม
ง่ายขึ้น
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 สามารถสรุ ปได้วา่ หลังจากที่นาโปรแกรมเข้ามา
ใช้ พบว่า งานมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการทางานของโปรแกรมสามารถทางานได้กบั ทุก
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Excel โดยไม่ตอ้ งติดตั้งเพิ่ม อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถใช้งานได้ง่ายลด
ขั้นตอนการทางาน เพียงแค่ใส่ ขอ้ มูลและกดประมวลผล โปรแกรมก็สามารถให้คาตอบที่ดีที่สุดใน
การจัดเรี ยงตูค้ อนเทนเนอร์ ให้เหมาะสมกับแผนที่จะผลิตและด้วยรู ปแบบการวางแผนผลิตค่อนข้าง
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ที่จะเปลี่ยนบ่อย เนื่ องจากหลายสาเหตุ โปรแกรมนี้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง เพราะง่ายที่
จะทาการแก้ไข อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1. แก้ใขปั ญหาการหยุดของสายพานการผลิตที่เกิดจากการรอคอยชิ้นส่ วนที่คา้ งอยูท่ ่าเรื อ
2. เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการนาชิ้นส่ วนออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ โดยเพิม่ Unloading
capacity หรื อความสามารถในการนาชิ้นส่ วนออกจากตูจ้ าก 9.75 ตูต้ ่อวัน เป็ น 12.8 ตูต้ ่อวัน หรื อ
เพิ่มขึ้น คิดเป็ น 31 เปอร์ เซ็นต์ และยังเพิ่ม Productivity ของกระบวนการนาชิ้นส่ วนออกจากตูจ้ าก
เดิม 11.5 ตูต้ ่อคน ต่อเดือน เป็ น 26.9 ตูต้ ่อคนต่อเดือน หรื อเพิ่มขึ้น คิดเป็ น 135 เปอร์เซ็นต์
ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 สามารถสรุ ปได้วา่ โปรแกรมที่พฒั นานั้น
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการคืนหางรถหัวลากเป็ นจานวนเงิน 534,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคืนตูใ้ ห้กบั สายเรื อล่าช้า คิดเป็ นเงิน 1,222,900 บาท รวมสามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้ถึง 1,756,900 บาท หรื อ คิดเป็ น 87.9 เปอร์เซ็นต์

อภิปรายผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรมการจัดลาดับตู ้
คอนเทนเนอร์ เพื่อการจัดส่ งมายังคลังสิ นค้า พบว่า ความต้องการชิ้นส่ วนสาหรับการผลิตในวันที่
นั้น ๆ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นตัวกาหนดวันที่ตคู ้ อนเทนเนอร์ ควรจะเข้า
ก่อน หากตูค้ อนเทนเนอร์ เข้ามาไม่ทนั กับแผนที่จะผลิตก็จะทาให้เกิดสายพานการผลิตหยุดและไม่มี
การนาชิ้นส่ วนที่อยูใ่ นคลังสิ นค้าออกมาใช้ ทาให้พ้นื ที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอและไม่สามารถนา
ชิ้นส่ วนออกจากตูไ้ ด้ เป็ นเหตุให้ทุกกระบวนการหยุดชะงัก ดังนั้นการพิจารณาการนาตู ้
คอนเทนเนอร์ เข้ามาให้ทนั กับความต้องการผลิตและมีปัจจัยรองลงมา คือ วันที่ตูค้ อนเทนเนอร์
มาถึงท่าเรื อ เพราะหากไม่พิจารณาในปั จจัยนี้ ก็อาจจะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายในเรื่ องของ ค่า Demurrage
และค่า Detention แต่การพิจารณาทั้งสองขั้นจะใช้เวลานาน หากทาด้วยวิธีการปกติและในเงื่อนไข
ของแผนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะพิจารณาทั้งสองเงื่อนไข
โดยไม่ใช้เครื่ องมือหรื อโปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นาทั้งสองปั จจัยที่สาคัญนั้นไปเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาโปรแกรมและนาโปรแกรมไปทดลองใช้ พบว่า ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
โดยสามารถจัดตูค้ อนเทนเนอร์ เข้ามา Unload แบบ JIT: Just in Time โดยที่จะจัดตูค้ อนเทนเนอร์
เข้ามา Unload ภายในวันที่ผลิตล่วงหน้า 1 Shift ทาให้ลดในเรื่ องของ Double handling เพราะนา
ออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ แล้วนาไปใช้ในสายการผลิตเลย โดยไม่ได้นาไปจัดเก็บที่คลังสิ นค้า ทาให้
การทางานเป็ นแบบลีน: Lean ลดการเคลื่อนย้าย ลดขั้นตอนการทางานและลดค่าใช้จ่ายจาก
ความล่าช้าลงได้
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ สาหรับการนา
สิ นค้าออกจากตูเ้ ข้าคลังสิ นค้า เป็ นการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel VBA
ในการพัฒนา ซึ่ งยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของระยะเวลาที่โปรแกรมประมวลผลที่ยงั ช้าอยู่ เนื่องจาก
โปรแกรมจะต้องดึงข้อมูลจากระบบ SAP มาประมวลผล และการดึงข้อมูลระหว่าง Excel และ SAP
นั้นมีความเป็ นไปได้ที่ขอ้ มูลของทั้งสองโปรแกรมอาจไม่ตรงกัน เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิงาน
โดยใช้โปรแกรมเดียวกัน
ดังนั้นหากจะให้โปรแกรมทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงควรพัฒนาโปรแกรม
การจัดลาดับตูค้ อนเทนเนอร์ ดว้ ยระบบ SAP โดยนาอัลกอริ ทึมที่ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบไปใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนา แต่การพัฒนาโปรแกรมในระบบ SAP มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งและต้อง
คานึงถึงจุดคุม้ ทุน ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาโปรแกรมด้วย Microsoft excel VBA นั้น
มีความประหยัดและคุม้ ค่ามากกว่าการพัฒนาในระบบ SAP
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