
 

 

การพัฒนาวิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับปญหาการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร   

Development of Computer Methods for the Problem of Arranging Products into Containers 

สรรวิทย เชื้อพิสุทธิ์กุล*1 ปฏิพัทธ หงษสุวรรณ  และ บญัญัติ พนัธประสิทธิ์เวช 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  คณะวิศวรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  

E-mail: sanwit.uds@gmail.com, Hongsuwan_p@silpakorn.edu, panprsitvech_b@silpakorn.edu 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาเวลาในการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพื่อการสงออกตางประเทศ  โดย

ปญหาเกิดจากสินคามีขนาดที่แตกตางกัน  และเงื่อนไขในการจัดวางที่แตกตางกัน ขนาด  น้ําหนัก  เงื่อนไขการจัดเรียงที่

แตกตางกัน  ทําใหการจัดเรียงตองใชประสบการณในการทํางานสูง  และใชเวลามากในการจัดเรียง  การศึกษานี้จึงทําการ

พัฒนาโปรแกรมการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอรบนโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล โดยใชทฤษฎีการจัดการขอมูลแบบ

ลิงคลิสต (Memory Management with Linked Lists)  และเงื่อนไขการจัดเรียงสินคาตัวอยางในอุตสาหกรรมยานยนต  

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาโปรแกรม  ผลการศึกษาพบวา  เมื่อทําการจัดเรียงดวยโปรแกรมจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร

ที่พัฒนาข้ึน  สามารถลดเวลาในการจัดเรียงสินคาลงไดเฉลี่ย 75% จากเวลาในการทดลองกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 1739 วินาที  

เหลือ 431 วินาที     

คําสําคัญ:  การจัดเรียงสินคา  ทฤษฎีการจัดการขอมูลแบบลิงคลิสต 

Abstract 

This study aims to reduce the time of arranging products into containers for export abroad. The 

problem is caused by products of different sizes. And different placement conditions, size, weight, 

different arrangement conditions Making the arrangement require a high work experience And spent a lot 

of time arranging This study, therefore, developed a program to arrange the product into a container on 

the Microsoft Excel program using Memory Management with Linked Lists theory and sample 

arrangement conditions in the automotive industry. For information on program development. The study 

indicated that when arranging with the program; arrange the products into the developer container. Can 

reduce the time of arranging products by an average of 75% from the time of the experiment before the 

average improvement 1739 seconds, remaining 431 seconds 

Keywords: Product sorting    Memory Management with Linked Lists theory 

 

 

                                                           
*Corresponding author, e-mail: sanwit.uds@gmail.com 



 

 

1. ที่มาและความสําคัญ   

ปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตมีสภาวะการแขงขันที่สูงข้ึนเปนอยางมาก  การที่จะทําใหธุรกิจสามารถเผชิญหนากับการ

แขงขันที่ทวีความเขมขนเปนอยางมาก  กระบวนการในการขนสงชิ้นสวนยานยนตและการบรรจุภัณฑจึงมีบทบาทมากยิ่งข้ึน

เร่ือยๆ เพราะเปนกิจกรรมที่ทําหนาที่ในการรวบรวม และคุมครองชิ้นสวนยานยนตจากแหลงผลิตไปสงใหถึงมือลูกคา  

จุดประสงคของการจัดการการขนสงและบรรจุภัณฑโลจิสติกสใหมีประสิทธภิาพก็เพื่อใหกิจกรรมโลจิสติกสในฐานะเปนกลไกที่

จะทําใหระบบโลจิสติกสมีการขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการขนสง หรือการกระจายสินคาใหเหมาะสม (James, 

A.T. and Jerry, D.S. ,1998)  โดยคํานึงถึงตนทุนในการขนสง  และความปลอดภัยของสินคา  ดังนั้นการจัดเรียงสินคาเพื่อ

จัดสงจึงมีความสําคัญตอกระบวนการขนสงที่มีประสิทธิภาพ  สงผลถึงจํานวนรอบของการจัดสง  การจัดเรียงที่คํานึงถึงความ

ปลอดภัยของสินคา  สงผลใหการจัดสงสินคาไดตามกําหนดและมีคุณภาพเปนที่พอใจของลูกคา 

การจัดเรียงสินคาเปนกระบวนการในการจัดการบรรจุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ  และสงผลตอระยะเวลาในการจัดสง  

ความปลอดภัยของสินคา (Amy, Z.Z., Micheal, M. and Nicholas, F., 2002)  ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงจัดทําข้ึนเพื่อลด

ปญหาเวลาในการจัดเรียงสินคาชิ้นสวนยานยนตเขาตูคอนเทนเนอรเพื่อการสงออกตางประเทศกรณีศึกษาอุตสาหกรรมยาน

ยนต  โดยปญหาเกิดจากชิ้นสวนยานยนตมีขนาดที่แตกตางกัน  และเงื่อนไขในการจัดวางที่แตกตางกัน ขนาด  น้ําหนัก  

เงื่อนไขการจัดเรียงที่แตกตางกัน  ทําใหการจัดเรียงตองใชประสบการณในการทํางานสูง  และใชเวลามากในการจัดเรียง 

การศึกษานี้จึงมุงเนนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถนํามาชวยในการจัดวางสินคาในตูคอนเทนเนอรตามเงื่อนไข

ตางๆของสินคา  ซึ่งจะชวยลดเวลาและความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการจัดเรียงสินคาที่ไมถูกตอง  

2. วัตถุประสงค  

เพื่อทําการพัฒนาโปรแกรมการจัดเรียงชิ้นสวนยานยนตเขาตูคอนเทนเนอรบนโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล โดยใช

ทฤษฎีการจัดการขอมูลแบบลิงคลิสต (Memory Management with Linked Lists) ตามเงื่อนไขในการจัดวางที่แตกตางกัน 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

การจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร เปนงานประจําที่เกิดข้ึนและกอใหเกิดตนทุนที่สําคัญในอุตสาหรรมการขนสง 

ปญหานี้ถือเปนปญหาที่ยากแกการหาคําตอบที่ดีที่สุด การวางแผนการจัดกลองสินคาเขาตูคอนเทนเนอรโดยการจัดดวย

พนักงานมีการใชระยะเวลาที่นาน ในบางคร้ังกอใหเกิดปญหาในการจัด ซึ่งสงผลตอตนทุนการขนสงที่สูงข้ึน  จึงมีการคิดคน

พัฒนาวิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเรียงสินคาทั้งหมดลงตูคอนเทนเนอร  โดยปญหาการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทน

เนอร(Cutting and Packing Problem)  จัดเปนปญหาการตัดและการบรรจุ  ซึ่งมีรูปแบบโครงสรางและปญหาที่ซับซอน 

Dyckhoff (1990) จึงไดทําการแบงประเภทที่ชัดเจนตามขนาดของสินคา  Pisinger(2002)  ไดอธิบายการประยุกตใชวิธีการ

ทางฮิวลิสติกสตางๆ ที่เขามาชวยแกปญหา 

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดการประยุกตใชทฤษฎีการจัดการขอมูลแบบลิงคลิสต  พิเชษฐ (2544)  เปนวิธีการตรวจสอบ

พื้นที่ของหนวยความจําวิธีหนึ่ง  คือการใชลิงคลิสตเก็บขอมูลพารติชั่นในหนวยความจําทั้งที่วาง  หรือถูกใชงานอยู  โดยทํา

การพิจารณาคนหาตําแหนงที่วางเพื่อทําการจัดเรียงใหเหมาะสม  สามารถแบงไดเปน 5 วิธีดังนี้ 

3.1 First-Fit  เปนวิธีการที่งายที่สุด  เร่ิมตนเนื้อที่วางจากตนลิสตกอนเสมอ  โดยไปคนทีละตําแหนงและจะนํา

ตําแหนงที่วางและมีขนาดพอตอบรรจุภัณฑไปทํางานกอน   

3.2 Next-Fit  เปนวิธีการจัดใกลเคียงกับแบบ First-Fit แตจะแตกตางที่การหาที่วางจะเร่ิมตนจากตําแหนงที่หยุดลง

จากการคนหาคร้ังกอนหนานั้นจนเจอตําแหนงที่มีที่วางพอสําหรับบรรจุภัณฑ 



 

 

3.3 Best-Fit เปนวิธีการหาที่วางโดยการคนหาทั้งลิสต  เพื่อหาเนื้อที่วางที่มีขนาดเทากัน  หรือมีขนาดใกลเคียงกับ

ขนาดของบรรจุภัณฑจริง  มีขอเสียคือใชเวลานานเพราะตองนําทุกตําแหนง  ไปเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑเพื่อหาขนาดที่

เหมาะสม  และทําใหเกิดชองวางเล็กๆภายในเปนจํานวนมาก  วิธีแกไขใหการคนหาเร็วข้ึนคือการเรียงลิสตบรรจุภัณฑ

ตามลําดับจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ ถาพบตําแหนงที่วางที่บรรจุภัณฑสามารถลงได  ใหทําการเลือกตําแหนงไดทันที ทําให

ประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบในทุกบรรจุภัณฑ 

3.4 Worst-Fit เปนวิธีที่แกปญหาที่เกิดจากวิธี Best-Fit ในสวนของการเกิดชองวางเล็กๆภายในเปนจํานวนมาก โดย

เร่ิมตนเนื้อที่วางคนทั้งลิสต และหาตําแหนงที่วางที่มีขนาดใหญที่สุดในลิสตเพื่อใสบรรจุภัณฑใหม 

3.5 Quick-Fit มีลิงคลิสตมากกวา 1 ลิสต  โดยแตละลิสตจะประกอบไปดวยตําแหนงที่มีขนาดเทากันซึ่งพารติชั่น

สวนนั้นจะวางหรือไมก็ได 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

4.1 ระบุปญหา  เนื่องจากปจจุบันการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเปนการจัดโดยพนักงานที่มีประสพการณการ

จัดเรียงสินคา  ซึ่งจะมีข้ันตอนในการจัดเรียงหลายข้ันตอนทําใหเกิดปญหาในการจัดเรียงสินคาผิดพลาด  ทําใหเกิดความลาชา

ในการแกปญหา  โดยข้ันตอนในการจัดเรียงสินคาแสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 ข้ันตอนการการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร 

จากกระบวนการจะพบวามีข้ันตอนในการทํางานการตรวจสอบขอมูลที่ซับซอนหลายข้ันตอน  ตองทําการปอนขอมูล

อินพุตหลายคา  และขอมูลแตละคร้ังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทําใหเกิดความผิดพลาดทั้งการปอนขอมูลผิดพลาด  และ

การเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไมถูกตอง  จากปญหาความซับซอนในกระบวนการจัดเรียงสินคาสามารถทําการวิเคราะหเพื่อหา

สาเหตุของปญหาไดดังรูปที่ 2  



 

 

 

รูปที่ 2 แผนภูมิกางปลาของการวิเคราะหสาเหตุ 

โดยสาเหตุมาจากเงื่อนไขตางๆที่ใชในการจัดเรียงสินคา  ขนาดของบรรจุภัณฑ  ขอจํากัดในการจัดเรียง  และการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินคาซึ่งสามารถกําหนดเปนเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อจัดเรียงสินคาแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. 

ขนาดของคอนเทนเนอร 2. บรรจุภัณฑที่ทําการจัดเรียง  3.  การวางเรียงซอนในแนวตั้ง   

4.1.1  ขนาดของคอนเทนเนอร  กรณีศึกษานี้ทําการเลือกคอนเทนเนอรที่มีการใชงานบอยที่ สุด 2 ขนาดคือ  

ขนาด 40 ฟุต  ความยาว 12 เมตร  กวาง 2.35 เมตร สูง 2.38 เมตร  สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุด 30,780 กิโลกรัม  และ

ขนาด 20 ฟุต ความยาว 5.9 เมตร กวาง 2.35 เมตร สูง 2.39 เมตร สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุด 24,000 กิโลกรัม 

4.1.2  บรรจุภัณฑที่ทําการจัดเรียง  แบงออกเปน 2 ประเภทคือลังเหล็กขนาด 7 โมดูล ยาว 1700 มม.  และลัง

เหล็กขนาด 8 โมดูล ยาว 1492 มม. 

4.1.3  การวางเรียงซอนในแนวตั้ง  มีเงื่อนไขคือเคสที่บรรจุชิ้นสวนพนน้ํามันกันสนิมตองอยูดานลางสุด  เคสที่มี

เสาเทากันจึงวางซอนทับกันได  เคสที่มีน้ําหนักมากตองอยูดานลางเสมอ  การวางซอนจะตองพิจารณาจากเงื่อนไขของการ

จัดเรียงตามชนิดของตูคอนเทนเนอรดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 ระยะความสงูในตูคอนเทนเนอร  และการจัดเรียงตองยดึหลักการสมดุลยน้าํหนักในทุกๆดาน 



 

 

4.2 การดําเนินการวิจัย 

  ทําการออกแบบข้ันตอนการประมวลผล ดังรูปที่ 4 ข้ันตอนการประมวลผลการจัดเรียงสินคาดวยโปรแกรม  

สามารถแยกออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 4.2.1  ข้ันตอนการเตรียมความพรอม  กอนการประมวลผลการจัดเรียง  เปนการตรวจสอบขนาดของ  เคสบรรจุ

ภัณฑที่นํามาบรรจุสินคาเปนเคสที่มีขนาดตามที่กําหนด (D=C/2 หรือ D=C/2 + 0.5) ถาไมถูกตองใหสิ้นสุดการประมวลผล

ของโปรแกรม การแยกประเภทสินคาที่อยูภายในเคสบรรจุภัณฑจะแยกตามกลุม (i = 1, j = 1,k = 1,m = 1)  เปนการ

จัดเรียงเคสตามลําดับการนําเขาขอมูล  เนื่องจากมีการจัดกลุมการสงสินคารวมกันจึงจัดใหอยูในคอนเทนเนอรเดียวกัน  และ

ระบุขอมูลรายละเอียดของเคสกลุมของเคสที่สามารถวางซอนกันได (G1,G2,G3)  โดยภายในกลุมเดียวกันจะสามารถวาง

ซอนทับกันได  และเมื่อครบจะปรากฏ FullyA และ FullyB เพื่อข้ึนเคสของกลุมถัดไป   

 4.2.2  ข้ันตอนการกําหนดเงื่อนไขการจัดเรียง  โดยดําเนินการตามเงื่อนไขของการจัดเรียงแบบ Best-Fit  ใน

ทฤษฎีการจัดขอมูลแบบลิงคลิสต  โดยจะทําการพิจารณาพื้นที่วางที่เหมาะสมของเคสบรรจุภัณฑแตละตัว  (Xn = เซลลวาง)  

ทําการตรวจสอบเงื่อนไขการจัดเรียงที่ Ym  ∩ Z = 0  ถาเปนไปตามเงื่อนไขจะพิจารณา Ym = G3k   ทําการตรวจสอบ

เงื่อนไขการจัดเรียง t – h ≥ 0 เพือ่ทําการจัดเรียงตามการจัดเรียงแบบ Best-Fit  

 4.2.3  ข้ันตอนการพิจารณาเคสบรรจุภัณฑประเภทน้ําหนักมากและประเภทชิ้นสวนพนน้ํามันกันสนิม  เพื่อไมให

เกิดการเรียงซอนทับไมถูกตอง  โดยพิจารณาจากกลุมที่แยกประเภท (G1,G2,G3)  ทําการตรวจสอบ Ym  ∩ G1 ≠ 0 หาก

ไมใชจะทําการตรวจสอบ Ym  ∩ G2 ≠ 0 ตอไป  โดยการตรวจสอบจะทําใหทราบวาเคสบรรจุภัณฑอยูในกลุมใด  หากเปน

กลุม 1 (G1) ประเภทน้ําหนักมาก  จะกําหนดคา i = i + 1 แตหากเปนกลุม 2 (G2) ประเภทน้ําหนักชิ้นสวนพนน้ํามันกันสนิม

จะกําหนดคา j = j + 1 ทําการกําหนดเคสบรรจุภัณฑที่พิจารณาถัดไปถาเคสที่พิจารณากอนหนาเปนเคสของกลุมที่ 1 (G1) 

จะได Ym = G1 ij  โดยมีเงื่อนไขวา Ym ≠ “fullyA”  แตหากเคสที่พิจารณากอนหนาเปนเคสของกลุมที่ 2 (G2) จะได Ym = 

G2 ij  โดยมีเงื่อนไขวา Ym ≠ “fullyB”   



 

 

 

รูปที่ 4 ข้ันตอนการประมวลผลการจัดเรียงสินคา 

 4.2.4 ข้ันตอนสิ้นสดุการประมวลผล  โปรแกรมจะทําการตรวจสอบจํานวนเคสบรรจุภัณฑที่ตองการจัดเรียง (B) 

เทากับจํานวนเคสบรรจุภัณฑที่ไดทําการจัดเรียงแลว (A) ตรวจสอบ B = A ข้ันตอนการประมวลผลจัดเรียงเสร็จสมบูรณ 

 

 

 

 

 



 

 

5. ผลและวิจารณ  

จากตัวอยางการทดลองขอมูลชิ้นสวนยานยนตจะแสดงใหทราบถึงเงื่อนไขและความแตกตางของชิ้นสวน เชนชิ้นสวน

รหัส 2H910N122F1 เปนชิ้นสวนประเภท Frame มีน้ําหนัก 122 กิโลกรัม สูง 910 มิลลิเมตร อยูในกลุมเคสบรรจุภัณฑ G2  

ดังรูปที่ 5  และเมื่อทําการนําขอมูลตัวอยางทําการจัดเรียงเขาตูคอนเทนเนอรจะสามารถจัดเรียงสินคาไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตองมากข้ึน   

 

รูปที่ 5 ขอมูลชิ้นสวนยานยนต 

 
รูปที่ 6 ผลการจัดเรียงสนิคาเปรียบเทียบกอนและหลงัปรับปรุง 



 

 

 

รูปที่ 7 ตัวอยางการเปรียบเทียบกระบวนการกอนและหลังปรับปรุง 

 

เมื่อทําการทดลองจัดเรียงสินคาตัวอยางกรณีศึกษาดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรในการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร

สงออกตางประเทศ 10 เสนทาง   โดยทําการทดลองทั้งสิ้นเสนทางละ 30 คอนเทนเนอร  พบวากอนการปรับปรุงมี

กระบวนการทั้งสิ้น 16 กิจกรรม    มีเวลาในการจัดเรียงสินคาเฉลี่ย 1,739.55 วินาที  ตอคอนเทนเนอร  เมื่อทําการนํา

โปรแกรมมาใชในการจัดเรียงสินคาพบวามีกระบวนการจดัเรียงสินคาลดลงเหลือ 10 กิจกรรม    โดยมีกิจกรรมตรวจสอบและ

แกไขลดลง 6 กิจกรรม  มีเวลาในการจัดเรียงสินคาเฉลี่ย 431.33 วินาที  ลดลงเฉลี่ย 1,308.22 วินาทีตอคอนเทนเนอร    

และเมื่อทําการวัดประสิทธิภาพการใชพื้นที่ในคอนเทนเนอรมีคาการจัดเรียงที่ไมแตกตางกัน  โดยมีประสิทธิภาพการใชพื้นที่

เพิ่มข้ึน 0.54 เปอรเซนต 

6. สรุปผล  

จากการทดสอบ การพัฒนาวิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับปญหาการจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร   ดวยทฤษฎี

การจัดการขอมูลแบบลิงคลิสต (Memory Management with Linked Lists)  และเงื่อนไขการจัดเรียงสินคาตัวอยางใน

อุตสาหกรรมยานยนต  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาโปรแกรม  ผลการศึกษาพบวาการจัดการขอมูลแบบ Best-Fit สามารถ

จัดเรียงสินคาไดถูกตองมากที่สุด  เนื่องจากเปนวิธีการหาที่วางโดยการคนหาทั้งลิสต  เพื่อหาเนื้อที่วางที่มีขนาดเทากัน  หรือมี

ขนาดใกลเคียงกับขนาดของบรรจุภัณฑจริง  สามารถใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  มีขอเสียคือใชเวลานานเพราะ

ตองนําทุกตําแหนง  ไปเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑเพื่อหาขนาดที่เหมาะสม   ทําใหเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจนอยกวา

สงผลใหไมสูญเสียเวลาในการแกไขการจัดเรียง  และเมื่อทําการจัดเรียงในหลายๆ รูปแบบของสินคาและตูคอนเทนเนอรดวย

โปรแกรมจัดเรียงสินคาเขาตูคอนเทนเนอรที่พัฒนาข้ึน  สามารถลดเวลาในการจัดเรียงสินคาลงไดเฉลี่ย 75% จากเวลาในการ

ทดลองกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 1,739.55 วินาที  เวลาในการทดลองหลังการปรับปรุงเฉลี่ย 431.33 วินาที   
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