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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอการออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อในการผลิต
เคร่ืองส าอาง ในการผลิตเคร่ืองส าอางนั้นแบ่งไดอ้อกเป็นสองช่วงคือช่วงของการผลิตเน้ือของเคร่ืองส าอาง และช่วงของการ
บรรจุหีบห่อ เน่ืองจากโรงงานกรณีศึกษาเป็นผูรั้บจา้งผลิตและอีกทั้งเคร่ืองส าอางเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการความ
หลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น ผูจ้า้งผลิตตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของหีบห่ออยูบ่่อยเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค จากพฤติกรรมและขอ้จ ากดัของผูจ้า้งผลิตดงักล่าว จึงส่งผลให้กระบวนการหีบห่อของ
โรงงานกรณีศึกษาก็ตอ้งปรับเปล่ียนตามรูปแบบหีบห่อท่ีผูจ้า้งตอ้งการ ภายใตก้รอบเวลาท่ีจ ากดั ดงันั้น โรงงานกรณีศึกษา
จ าเป็นต้องมีระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบความตอ้งการท่ี
หลากหลายและขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาจากผูจ้า้งผลิตได ้

ขอบเขตของการงานวิจยัครอบคลุมทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ ออกแบบการท างานของสายการบรรจุหีบห่อ 
และส่วนของการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการท างาน โดยระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่การรับความ
ตอ้งการสินคา้จากลูกคา้ แปลงเป็นรายละเอียดและขั้นตอนการท างานของส่วนงานบรรจุหีบห่อ วางแผน และมอบหมายงาน
ในแต่ละสายการผลิตและกลุ่มคนงาน ตลอดจนคอยตรวจติดตามและควบคุมการท างานจนกระทัง่ด าเนินการผลิตเสร็จเป็น
สินคา้ส าเร็จรูป โดยแบ่งงานส่วนสารสนเทศออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 1) ส่วนวางแผนการบรรจุหีบห่อ 2) ส่วนการติดตาม
และควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ  3) ส่วนออกแบบเอกสารและวธีิการท างานและออกแบบหนา้จอในการใชง้าน    

จากผลการทดสอบการน าระบบไปใช้งานพบว่า ไม่ตอ้งเปิดการท างานล่วงเวลา การแก้ไขงาน (repack) มี
ปริมาณลดลงไดม้ากกวา่ 70% และฝ่ายขนส่งไม่มีการร้องเรียน หรือ การรอคอยสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงสรุปไดว้า่ ระบบท่ีท า
การออกแบบสามารถน าไปใช้ด าเนินการได้จริงตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย รวมถึงสามารถช่วยเป็นระบบในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจและเป็นโครงร่างระบบเพ่ือขยายไปสู่ส่วนงานอ่ืนในโรงงานกรณีศึกษา  
ค าส าคญั : เคร่ืองส าอาง, กระบวนการบรรจุหีบห่อ, การวางแผนการผลิต,ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 
 
 

ABSTRACT 
 This paper presents the design of planning and control system in packing process of the 

Cosmetic Manufacturing. The cosmetics production is usually divided into two phases: 1) Mixing and 
filling process 2) Packing process. This case study company is an original equipment manufacturer 
which constantly develop and manufacture various types of packaging specification, as well as the 
cosmetics are fashionable products, to satisfy customers’ wants and needs. However, there’re many 
aforementioned conditions which are customers’ requirements and limited time so the OEM must have 
an effective planning and control system for packing process in order to fulfill the customers’ 
demands. 

The scope of this work encompasses two parts: 1) Analyze and design packing line 2) Design 
of the information system for planning and control in packing process by receiving customers’ 
requirements, transforming customers’ orders into packing requirements and planning to assign jobs 
for each work group as well as monitoring and controlling.  The module of the information system 
includes 1) Planning in packing process 2) Monitoring and controlling in packing process 
3) Documenting support, procedure, and design of user interface.  

As a result, the implementation system has decreased more than 70% in overtime, repacking 
process and complaint or waste time in logistics department. This can be concluded that the design 
system has achieved the objectives of the thesis which is able to support the system not only in 
decision making but also being the framework to extend to other processes of this case study. 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยมีมูลค่า
ตลาดรวม 2.1 แสนลา้นบาท เป็นตลาดในประเทศ 60% 

มูลค่า 1.2 แสนลา้นบาท และตลาดส่งออก 40% มูลค่า
กวา่ 9 หม่ืนลา้นบาท จากจ านวนตราสินคา้ไทยในตอนน้ีมี
อยูป่ระมาณ 1,000 ราย ซ่ึงสามารถแบ่งสัดส่วนของผูผ้ลิต
เคร่ืองส าอางในประเทศไทยออกเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม 75% ขนาดกลาง 20% และขนาดใหญ่ 5% [1] 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข่งขนัสูง และยงัคงเป็นท่ีนิยมของผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้
มาอยูใ่นธุรกิจประเภทน้ีเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมี ท าก าไรได้
สูง เม่ือเทียบต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) 

และราคาสินคา้ ประกอบกนักบัการท่ีจะเขา้มาของผูเ้ล่น
หน้าใหม่ๆไม่ยุ่งยาก ไม่ตอ้งมีความรู้หรือความเช่ียวชาญ
ในกระบวนการผลิต เน่ืองจากรูปแบบการผลิตสามารถท า
ได้หลากหลายวิธี เช่น 1) เป็นผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายเอง  
2) ใช้ผูรั้บจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) 3) ใชรั้บจา้งผลิตแบบ ODM(Original 

Development & Design Manufacturer)  4) ซ้ื อ
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปไปขาย 5) ซ้ือเน้ือผลิตภณัฑเ์ป็นกิโลมา

บรรจุเอง จากรูปแบบการผลิตท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ไดส้ร้าง
ความแตกต่างของสูตรการผลิต จุดส าคญัในการสร้างความ
โดดเด่นและท าให้สินคา้ขายไดเ้ป็นส่วนการท าการตลาด
คือรูปร่างหนา้ตาตวัผลิตภณัฑห์รือท่ีเรียกวา่บรรจุภณัฑ ์ 

บรรจุภณัฑ์ (Packaging) ในธุรกิจเคร่ืองส าอางนั้น 
ครอบคลุมทั้งกล่องกระดาษ กล่องพีวีซี ถาดกระดาษ ถาด
พีวี ซี  ถุงฟิล์มหดชร้ิง  ลังลูกฟูก  ป้ ายข้างลังเพ่ือระบุ
รายละเอียดสินคา้ส าเร็จรูปรวมไปถึงบาร์โคด้ สติกเกอร์
โปรโมชัน่ รวมถึงสติกเกอร์รายละเอียดภาษาต่างประเทศ 
หรือสติกเกอร์ท่ีมีค าโฆษณา ท่ีช่วยในการส่งเสริมทางดา้น
การตลาด บรรจุภณัฑท่ี์ส่งจากผูผ้ลิตไปยงัช่องทางการขาย
จะตอ้งมีรายละเอียดสินคา้ท่ีครบถว้นตามความต้องการ
ของแต่ละท่ี ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส่งผลท าให้กระบวนการในการ
ผลิตเคร่ืองส าอางต้องค านึงถึงความต้องการตรงส่วนน้ี 
หากส่งสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑไ์ม่ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้แต่ละท่ีถือวา่สินคา้นั้นไม่สามารถท าการจดัจ าหน่าย
ได ้[2] 

ในธุรกิจเคร่ืองส าอาง บรรจุภณัฑ์ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการตลาด ท่ีตอ้งมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงามสะดุดตาเชิญ
ชวนให้เกิดการตดัสินใจซ้ือซ่ึงการท าหน้าท่ีดังกล่าวนั้ น
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอการออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อในการผลิต
เคร่ืองส าอาง ในการผลิตเคร่ืองส าอางนั้นแบ่งไดอ้อกเป็นสองช่วงคือช่วงของการผลิตเน้ือของเคร่ืองส าอาง และช่วงของการ
บรรจุหีบห่อ เน่ืองจากโรงงานกรณีศึกษาเป็นผูรั้บจา้งผลิตและอีกทั้งเคร่ืองส าอางเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการความ
หลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น ผูจ้า้งผลิตตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของหีบห่ออยูบ่่อยเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค จากพฤติกรรมและขอ้จ ากดัของผูจ้า้งผลิตดงักล่าว จึงส่งผลให้กระบวนการหีบห่อของ
โรงงานกรณีศึกษาก็ตอ้งปรับเปล่ียนตามรูปแบบหีบห่อท่ีผูจ้า้งตอ้งการ ภายใตก้รอบเวลาท่ีจ ากดั ดงันั้น โรงงานกรณีศึกษา
จ าเป็นต้องมีระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบความตอ้งการท่ี
หลากหลายและขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาจากผูจ้า้งผลิตได ้

ขอบเขตของการงานวิจยัครอบคลุมทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ ออกแบบการท างานของสายการบรรจุหีบห่อ 
และส่วนของการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการท างาน โดยระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่การรับความ
ตอ้งการสินคา้จากลูกคา้ แปลงเป็นรายละเอียดและขั้นตอนการท างานของส่วนงานบรรจุหีบห่อ วางแผน และมอบหมายงาน
ในแต่ละสายการผลิตและกลุ่มคนงาน ตลอดจนคอยตรวจติดตามและควบคุมการท างานจนกระทัง่ด าเนินการผลิตเสร็จเป็น
สินคา้ส าเร็จรูป โดยแบ่งงานส่วนสารสนเทศออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 1) ส่วนวางแผนการบรรจุหีบห่อ 2) ส่วนการติดตาม
และควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ  3) ส่วนออกแบบเอกสารและวธีิการท างานและออกแบบหนา้จอในการใชง้าน    

จากผลการทดสอบการน าระบบไปใช้งานพบว่า ไม่ตอ้งเปิดการท างานล่วงเวลา การแก้ไขงาน (repack) มี
ปริมาณลดลงไดม้ากกวา่ 70% และฝ่ายขนส่งไม่มีการร้องเรียน หรือ การรอคอยสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงสรุปไดว้า่ ระบบท่ีท า
การออกแบบสามารถน าไปใช้ด าเนินการได้จริงตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย รวมถึงสามารถช่วยเป็นระบบในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจและเป็นโครงร่างระบบเพ่ือขยายไปสู่ส่วนงานอ่ืนในโรงงานกรณีศึกษา  
ค าส าคญั : เคร่ืองส าอาง, กระบวนการบรรจุหีบห่อ, การวางแผนการผลิต,ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 
 
 

ABSTRACT 
 This paper presents the design of planning and control system in packing process of the 

Cosmetic Manufacturing. The cosmetics production is usually divided into two phases: 1) Mixing and 
filling process 2) Packing process. This case study company is an original equipment manufacturer 
which constantly develop and manufacture various types of packaging specification, as well as the 
cosmetics are fashionable products, to satisfy customers’ wants and needs. However, there’re many 
aforementioned conditions which are customers’ requirements and limited time so the OEM must have 
an effective planning and control system for packing process in order to fulfill the customers’ 
demands. 

The scope of this work encompasses two parts: 1) Analyze and design packing line 2) Design 
of the information system for planning and control in packing process by receiving customers’ 
requirements, transforming customers’ orders into packing requirements and planning to assign jobs 
for each work group as well as monitoring and controlling.  The module of the information system 
includes 1) Planning in packing process 2) Monitoring and controlling in packing process 
3) Documenting support, procedure, and design of user interface.  

As a result, the implementation system has decreased more than 70% in overtime, repacking 
process and complaint or waste time in logistics department. This can be concluded that the design 
system has achieved the objectives of the thesis which is able to support the system not only in 
decision making but also being the framework to extend to other processes of this case study. 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยมีมูลค่า
ตลาดรวม 2.1 แสนลา้นบาท เป็นตลาดในประเทศ 60% 

มูลค่า 1.2 แสนลา้นบาท และตลาดส่งออก 40% มูลค่า
กวา่ 9 หม่ืนลา้นบาท จากจ านวนตราสินคา้ไทยในตอนน้ีมี
อยูป่ระมาณ 1,000 ราย ซ่ึงสามารถแบ่งสัดส่วนของผูผ้ลิต
เคร่ืองส าอางในประเทศไทยออกเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม 75% ขนาดกลาง 20% และขนาดใหญ่ 5% [1] 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข่งขนัสูง และยงัคงเป็นท่ีนิยมของผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้
มาอยูใ่นธุรกิจประเภทน้ีเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมี ท าก าไรได้
สูง เม่ือเทียบต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) 

และราคาสินคา้ ประกอบกนักบัการท่ีจะเขา้มาของผูเ้ล่น
หน้าใหม่ๆไม่ยุ่งยาก ไม่ตอ้งมีความรู้หรือความเช่ียวชาญ
ในกระบวนการผลิต เน่ืองจากรูปแบบการผลิตสามารถท า
ได้หลากหลายวิธี เช่น 1) เป็นผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายเอง  
2) ใช้ผูรั้บจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) 3) ใชรั้บจา้งผลิตแบบ ODM(Original 

Development & Design Manufacturer)  4) ซ้ื อ
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปไปขาย 5) ซ้ือเน้ือผลิตภณัฑเ์ป็นกิโลมา

บรรจุเอง จากรูปแบบการผลิตท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ไดส้ร้าง
ความแตกต่างของสูตรการผลิต จุดส าคญัในการสร้างความ
โดดเด่นและท าให้สินคา้ขายไดเ้ป็นส่วนการท าการตลาด
คือรูปร่างหนา้ตาตวัผลิตภณัฑห์รือท่ีเรียกวา่บรรจุภณัฑ ์ 

บรรจุภณัฑ์ (Packaging) ในธุรกิจเคร่ืองส าอางนั้น 
ครอบคลุมทั้งกล่องกระดาษ กล่องพีวีซี ถาดกระดาษ ถาด
พีวี ซี  ถุงฟิล์มหดชร้ิง  ลังลูกฟูก  ป้ ายข้างลังเพ่ือระบุ
รายละเอียดสินคา้ส าเร็จรูปรวมไปถึงบาร์โคด้ สติกเกอร์
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ในธุรกิจเคร่ืองส าอาง บรรจุภณัฑ์ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการตลาด ท่ีตอ้งมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงามสะดุดตาเชิญ
ชวนให้เกิดการตดัสินใจซ้ือซ่ึงการท าหน้าท่ีดังกล่าวนั้ น
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เป็นเสมือนพนักงานขายท่ีไร้เสียง (Silent Salesman) 

นอกจากน้ีเคร่ืองส าอางถือว่าเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการความทนัสมยั และตอ้งตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ดังนั้ นเจ้าของแบรนด์เคร่ืองส าอางต่าง ๆ จึงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์อยูบ่่อย ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน 

ส าห รับบริษัทกรณี ศึกษาซ่ึงเป็นผู ้ผ ลิตและจัด
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดยท่ีคิดคน้สูตรเอง ตลอด 17 ปีท่ี
ด าเนินธุรกิจ ทางบริษทักรณีศึกษาไดมี้การพฒันาสูตรมา
อย่างต่อเน่ือง (ดังแสดงในรูปท่ี 1) และในปี พ.ศ. 2558 

ไดมี้สูตรท่ีผลิตถึง 72 สูตร  
 

 
รูปที ่1 แผนภูมิเสน้แสดงปริมาณความหลากหลายของ

สูตรของผลิตภณัฑใ์นปี 2541-2558 
 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทกรณีศึกษานั้ นแบ่งออกเป็น 

3 กลุ่ม กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป (Traditional Trade) กลุ่มลูกคา้
ห้างคา้ปลีก คา้ส่งสมยัใหม่ (Modern Trade) และกลุ่ม
ลูกคา้ต่างประเทศ  (Foreign Trade) โดยสินคา้ท่ีส่งให้
แต่ละกลุ่มลูกคา้นั้นจะมีความแตกต่างกันท่ีการบรรจุหีบ
ห่อ โดยท่ีเน้ือผลิตภณัฑ์และภาชนะบรรจุเหมือนกนั กลุ่ม
ลูกคา้ทั่วไปทางบริษทัสามารถก าหนดรูปแบบการบรรจุ
หีบห่อได ้โดยจะท าการออกแบบเพ่ือปกป้องตวัสินคา้ใน
การจดัส่ง และช่วยในการรวมหน่วยของผลิตภณัฑใ์นการ
จดัจ าหน่ายและขนส่ง โดยเนน้ท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วน
บรรจุภณัฑ์และค่าขนส่งให้มากท่ีสุด ส่วนกลุ่มลูกคา้ห้าง
คา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ ทางลูกคา้จะก าหนดหนา้ตาของ
การบรรจุหีบห่อท่ีเหมาะสมกับการเรียงสินคา้รวมถึงให้
ก าหนดรายละเอียดให้เหมาะกับการจัดจ าหน่ายและการ

จัดเก็บของแต่ละท่ี  ส่วนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ จะมี
ขอ้ก าหนดในการใหติ้ดภาษาต่างประเทศท่ีฉลากหรือใหย้งิ
วนัเดือนปีท่ีหมดอายตุามขอ้ก าหนดแต่ละประเทศ ส าหรับ
การบรรจุหีบห่อ ทางบริษทัสามารถเลือกการบรรจุหีบห่อ
ท่ีประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากท่ีสุดได้ ซ่ึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายส่งผลต่อการท างานในส่วน
ของกระบวนการในการบรรจุหีบห่อของบริษทักรณีศึกษา  

ดังนั้นจากความตอ้งการท่ีหลากหลายในการบรรจุ
หีบห่อท่ีมาจากทั้ งกลุ่มลูกค้า และความต้องการในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบบรรจุภณัฑ์อยู่บ่อย ๆ งานวิจยัน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบเคร่ืองมือหรือระบบการวางแผน
และควบคุมการผลิตเคร่ืองส าอางในกระบวนการบรรจุหีบ
ห่อเพ่ือช่วยให้สามารถจดัการและตอบสนองต่อไดท้นัต่อ
ความต้องการของลูกค้า และใช้ในควบคุมและตรวจ
ติดตามการบรรจุหีบห่อเพ่ือจัดการทรัพยากรท่ีมีให้เต็ม
ประสิทธิภาพและเป็นระบบท่ีช่วยเช่ือมต่อขอ้มูลในการ
ด าเนินงานใหร้าบร่ืน  

ล าดบัการน าเสนอเป็นดงัน้ี ในหัวขอ้ท่ี 2 จะน าเสนอ
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนขอ้มูลของบริษทั
กรณีศึกษา จะกล่าวไวใ้นหัวขอ้ท่ี 3 ส่วนหัวขอ้ท่ี 4 และ 5 

จะกล่าวถึงการวเิคราะห์ปัญหาและการออกแบบระบบการ
วางแผนและควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อตามล าดับ 
สุดท้ายคือผลการด าเนินงานวิจัยและสรุปผลการวิจัยจะ
กล่าวในหวัขอ้ 6 และ 7 ตามล าดบั 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ท าให้มีผูส้นใจเขา้มาลงทุนเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับการเข้ามาในอุตสาหกรรมน้ี
สามารถท าได้ง่าย ท าให้มีอัตราในการแข่งขนัสูง ท าให้
กลุ่มธุรกิจต่างทั้ งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ตอ้งท าการปรับตวัอยู่ตลอด เพ่ือให้ตอบสนอง
กบัความตอ้งการและสภาวะการแข่งขนัของตลาด ไม่วา่จะ
เป็นการปรับทางดา้นตวัผลิตภณัฑ ์คุณภาพการผลิต วธีิการ
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สุดท้ายคือผลการด าเนินงานวิจัยและสรุปผลการวิจัยจะ
กล่าวในหวัขอ้ 6 และ 7 ตามล าดบั 

 
2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ท าให้มีผูส้นใจเขา้มาลงทุนเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับการเข้ามาในอุตสาหกรรมน้ี
สามารถท าได้ง่าย ท าให้มีอัตราในการแข่งขนัสูง ท าให้
กลุ่มธุรกิจต่างทั้ งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ตอ้งท าการปรับตวัอยู่ตลอด เพ่ือให้ตอบสนอง
กบัความตอ้งการและสภาวะการแข่งขนัของตลาด ไม่วา่จะ
เป็นการปรับทางดา้นตวัผลิตภณัฑ ์คุณภาพการผลิต วธีิการ
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ปี

ท างาน  ตลอดจนการลดต้น ทุนต่างๆ  อย่างเช่น  [3] 

ท าการศึกษาวธีิ การก าจดัความสูญเปล่าในกระบวนการ  
โรงงานในการผลิตเคร่ืองส าอางมักจะเผชิญกับ

ปัญหาในการท่ีต้องผลิตสินค้ามากชนิด  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยธรรมชาติของระบบการผลิต
ของเคร่ืองส าอางจะเป็นการผลิตรอจดัจ าหน่าย (Made to 

stock) แต่เม่ือความตอ้งการมีความหลากหลายและกลุ่ม
ของลูกคา้แต่ละกลุ่มมีความตอ้งการของสินคา้ท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลในส่วนของการวางแผนการผลิตและการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงั ทั้งในส่วนสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ 
เพราะฉะนั้นระบบในการวางแผนการผลิตและการบริหาร
การผลิตและการจดัการคงคลงัจึงเป็นส่วนท่ีจ าเป็นอย่าง
มากส าหรับการผลิตเคร่ืองส าอาง โดย  [4] ได้ท าการ
พัฒนาระบบในการวางก าหนดการผลิตหลักส าหรับ
โรงงานเคร่ืองส าอางใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการ
ในตลาด  ซ่ึ งจากการใช้ระบบ ให ม่  สามารถท าให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการได้ดีข้ึน และความผิดพลาด
และการซ่อมแซมงานลดลง แต่ระบบท่ีพฒันาข้ึนยงัคงมี
ความยุ่งยากในงานด้านเอกสาร และยงัไม่ได้มีการวาง
มาตรฐานในสายการผลิต รวมถึงยงัไม่มีคู่มือในการท างาน 
และ [5] ท่ีท าการปรับปรุงกระบวนการในการวางแผนการ
ผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผม  โดยการปรับขั้นตอนในการ
ท างานเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานท่ีไม่
จ าเป็น  ซ่ึ งผลของงานวิจัยท าให้ขั้ นตอนลดลง  และ
ระยะเวลาลงประมาณ 30% ซ่ึงยงัคงมีกระบวนการจัด
ตารางการผลิตท่ียงัมีระยะเวลาในการด าเนินงานนาน และ
ซ ้ าซอ้น  และมีปัญหาในการส่งต่อขอ้มูลในการวางแผนอยู ่

จาก [6]ได้ท าการศึกษาการวางแผนและควบคุม
กระบวนการผลิตนั้ น พบว่า ในงานวิจัยของ [7] ได้น า
วธีิการวางแผนการผลิตมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาระบบ
ในการวางแผน โดยเร่ิมจากการศึกษาปัญหาของโรงงานท่ี
ไม่สามารถท าการผลิตไดต้ามแผนท่ีวางไวใ้ชเ้ป็นแนวทาง
ในการเก็บขอ้มูลปัญหาในการผลิต และมีงานวิจยัในการ
ปรับป รุงประสิท ธิภาพในการผลิตโดยการหาเวลา
มาตรฐานในการท างาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวาง

แผนการผลิต และการหาก าลงัการผลิต [8]ไดท้ าการการ
ออกแบบระบบสารสนเทศในการวางแผนและควบคุม
กระบวนการผลิต โดยการใช้โปรแกรมวิชวลเบสิกและ
ประยกุตไ์มโครซอฟตแ์อกซ์เซล ท่ีช่วยในการค านวณเวลา
งาน ออกเอกสารท่ีเก่ียวกบัการผลิต ซ่ึงช่วยในการลดเวลา
ในการวางแผนลง [9] การจดัท าขอ้มูลพ้ืนฐานในการวาง
แผนการผลิต ไดแ้ก่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ก าลงัการผลิต
ของทรัพยากร ขอ้มูลเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิต การเสนอรูปแบบ
เอกสารและรายงานการผลิต การสร้างกระบวนการของ
ระบบการวางแผนการผลิต และการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตารางท างานเพ่ือช่วยการวางแผนการผลิตของโรงงาน
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก, ส าหรับในโรงงานเคร่ืองหนัง [10] 

เลือกใช้เคร่ืองมือการพัฒนาระบบตามหลักการพัฒนา
ระบบ  (System Development Life Cycle: SDLC) 

แบบ  Adapted Waterfall โดยท าการ เร่ิมตั้ งแต่การ
วางแผนระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
และการทดสอบการใช้งาน  โดยมี เค ร่ืองมือในการ
ด าเนินงานวิจัยคือ แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของ
ระบบ  (Process Modeling) ค าอธิบายขั้ นตอนการ
ท างานของระบบและหน้าจอการท างานโดยระบบ
ครอบคลุม 4 ส่วนงานหลกั คือส่วนส่วนการวางแผนการ
ป๊ัมหนงั ส่วนการสร้างโครงสร้างการผลิตและทีมการผลิต
เบ้ืองต้น  ส่วนการจัดสมดุลการผลิตและการจัดสรร
ทรัพยากรการผลิต  และส่วนการเก็บข้อมูลการผลิต 
ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ แผนการปฏิบติัการ (Action Plan)  ตาราง
การผลิต (Gantt’s Chart) และเสน้กราฟติดตามการผลิต  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน ามาออกแบบระบบในการวางแผน
และควบคุมการบรรจุหีบห่อของโรงงานเคร่ืองส าอางเพ่ือ
ช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการ ลดปัญหาการ
ซ่อมแซมงานและความผิดพลาด โดยท่ีท าการออกแบบใน
ส่วนงานการบรรจุหีบห่อเน่ืองจากเป็นส่วนงานท่ีแปลง
สภาพผลิตภณัฑ์ก่ึงส าเร็จรูปเป็นสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมีความ
หลากหลายตามลูกคา้แต่ละราย ปรับระบบการผลิตเป็น
แบบระบบ  Assembly to order โดยท าก าร ศึ กษ า
กระบวนการในการท างานในปัจจุบัน ออกแบบแนวคิด
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ของระบบ (Conceptual Design) เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
และสร้างเป็นฐานขอ้มูล และออกแบบรายละเอียดของ
ระบบ (Detail Design) รวมถึงก าหนดวิธีการด าเนินงาน
และออกแบบเอกสารในการผลิต และก าหนดการไหลของ
เอกสาร และน าระบบไปทดลองใช ้

 
3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทกรณศึีกษา 
3.1 ประเภทและจ านวนของผลติภัณฑ์ 

การผลิตเคร่ืองส าอางทั่ว ๆไปนั้ นเม่ือได้รับสูตร
แม่บท  (Master Formula)  เร่ิมท าการผสมวัต ถุ ดิบ 
(Raw material) โดยท าเป็น batch หลังจากนั้ นน ามา
บ ร ร จุ ต า ม ภ า ช น ะ บ ร ร จุ  ( Primary Packaging 

Material) ท่ีก าหนด เช่น ขวด ซอง หลอด และน ามา
บ ร ร จุ ใ ส่ ว ั ส ดุ บ ร ร จุ  ( Secondary Packaging 

Materials) เช่น กล่องหรือถาด และสุดทา้ยก็บรรจุลงหีบ
ห่อรวมเพ่ือท าการจดัส่ง  

บริษทักรณีศึกษาท าการผลิตและจดัจ าหน่ายภายใต ้4 
ตราสินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มสินคา้ไดด้งัน้ีคือกลุ่มผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว กลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงริมฝีปาก กลุ่มผลิตภณัฑ์ท า
ความสะอาด กลุ่มผลิตภณัฑ์กนัแดด กลุ่มผลิตภณัฑ์รักษา
สิว และกลุ่มผลิตภณัฑร์ะงบัเหง่ือและขจดักล่ินตวั  

จากขอ้มูลในปี 2558 ท่ีทางบริษทักรณีศึกษามีการ
ผลิตเน้ือผลิตภณัฑจ์ านวน 72 สูตร และสามารถแตกสินคา้
ก่ึงส าเร็จรูปได้ 113 รูปแบบ และสุดท้ายเม่ือน าไปบรรจุ
หีบห่อตามปริมาณและรูปแบบต่าง ๆ จะได้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 582 รูปแบบ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
รูปที ่2 จ านวนของสินคา้แต่ละรูปแบบของบริษทัตวัอยา่ง 
 
3.2 กระบวนการผลติของบริษัทกรณีศึกษา 

การผลิตของบริษัทกรณีศึกษานั้ นแบ่งออกเป็น 2 
ช่ วงต ามลักษณะของการผ ลิต  (batch/piece)  และ

ระยะเวลาในการผลิต (Lead time) รวมถึงความตอ้งการ
ของสินคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กระบวนการผสม  (Mixing process)  และ
กระบวนการบรรจุ (Filling Process) ท าการผลิตแบบ
กลุ่ม (Batch Production) ลักษณะการจัดเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ของการผลิตแบบกลุ่มจะเหมือนกบัการผลิตแบบ
ไม่ต่อเน่ืองคือจดัเคร่ืองจกัรตามหนา้ท่ีการใชง้านเป็นสถานี 
การผลิตแบบน้ีเหมาะกบัการผลิตตามค าสั่งซ้ือ (make to 
stock) [11] 

2) กระบวนการบรรจุหีบห่อ (Packing process) 

ใช้ระบบ ท าการผลิตแบบไหลผ่านหรือการผลิตตามสาย
การประกอบหรือการผลิตแบบซ ้ า (Line- Flow หรือ 
Assembly หรือ Repetitive Production) เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์จะเป็นแบบเฉพาะงานส าหรับแต่ละสายผลิตภณัฑ์
เพ่ือการผลิตท่ีรวดเร็ว และไดป้ริมาณมาก จะเหมาะสมกบั
การผลิตเพ่ือรอค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ (Assembly to order) 

 

 
รูปที ่3 ขั้นตอนในการผลิตของบริษทักรณีศึกษา 

 
 จากรูปท่ี 3 จะเห็นว่าในช่วงตน้ท่ีมี Lead time ใน
การผลิตท่ีนาน ทางบริษทัจะมีการผลิตเป็น Batch เพื่อท า
ให้  Economy of Scale แ ล ะ เพ่ื อ เต รี ยม สิ น ค้ า ก่ึ ง
ส าเร็จรูปไวส้ าหรับรอขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเพ่ือแยก
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ในช่วงการท างานหลงัท่ีจะมี
การแปรผนัค่อนขา้งมากตามกลุ่มลูกคา้ และมีระยะเวลาใน
การเตรียมการค่อนขา้งสั้น ซ่ึงกระบวนการท างานในช่วง
หลงัเราจะเรียกวา่ “กระบวนการบรรจุหีบห่อ” โดยงานวจิยั
น้ีจะพูดถึงในส่วนการท างานในส่วนกระบวนการบรรจุ
หีบห่อของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะท าการบรรจุ
หีบห่อสินคา้จากสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป
ในรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกนัเม่ือรับความตอ้งการจาก
ลูกคา้แต่ละราย 

BULK
72 Items

SEMI-FG
113 Items

FG
582 Items



74

86 87

ของระบบ (Conceptual Design) เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
และสร้างเป็นฐานขอ้มูล และออกแบบรายละเอียดของ
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และออกแบบเอกสารในการผลิต และก าหนดการไหลของ
เอกสาร และน าระบบไปทดลองใช ้

 
3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทกรณศึีกษา 
3.1 ประเภทและจ านวนของผลติภัณฑ์ 

การผลิตเคร่ืองส าอางทั่ว ๆไปนั้ นเม่ือได้รับสูตร
แม่บท  (Master Formula)  เร่ิมท าการผสมวัต ถุ ดิบ 
(Raw material) โดยท าเป็น batch หลังจากนั้ นน ามา
บ ร ร จุ ต า ม ภ า ช น ะ บ ร ร จุ  ( Primary Packaging 

Material) ท่ีก าหนด เช่น ขวด ซอง หลอด และน ามา
บ ร ร จุ ใ ส่ ว ั ส ดุ บ ร ร จุ  ( Secondary Packaging 

Materials) เช่น กล่องหรือถาด และสุดทา้ยก็บรรจุลงหีบ
ห่อรวมเพ่ือท าการจดัส่ง  

บริษทักรณีศึกษาท าการผลิตและจดัจ าหน่ายภายใต ้4 
ตราสินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มสินคา้ไดด้งัน้ีคือกลุ่มผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว กลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงริมฝีปาก กลุ่มผลิตภณัฑ์ท า
ความสะอาด กลุ่มผลิตภณัฑ์กนัแดด กลุ่มผลิตภณัฑ์รักษา
สิว และกลุ่มผลิตภณัฑร์ะงบัเหง่ือและขจดักล่ินตวั  

จากขอ้มูลในปี 2558 ท่ีทางบริษทักรณีศึกษามีการ
ผลิตเน้ือผลิตภณัฑจ์ านวน 72 สูตร และสามารถแตกสินคา้
ก่ึงส าเร็จรูปได้ 113 รูปแบบ และสุดท้ายเม่ือน าไปบรรจุ
หีบห่อตามปริมาณและรูปแบบต่าง ๆ จะได้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 582 รูปแบบ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
รูปที ่2 จ านวนของสินคา้แต่ละรูปแบบของบริษทัตวัอยา่ง 
 
3.2 กระบวนการผลติของบริษัทกรณีศึกษา 

การผลิตของบริษัทกรณีศึกษานั้ นแบ่งออกเป็น 2 
ช่ วงต ามลักษณะของการผ ลิต  (batch/piece)  และ

ระยะเวลาในการผลิต (Lead time) รวมถึงความตอ้งการ
ของสินคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กระบวนการผสม  (Mixing process)  และ
กระบวนการบรรจุ (Filling Process) ท าการผลิตแบบ
กลุ่ม (Batch Production) ลักษณะการจัดเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ของการผลิตแบบกลุ่มจะเหมือนกบัการผลิตแบบ
ไม่ต่อเน่ืองคือจดัเคร่ืองจกัรตามหนา้ท่ีการใชง้านเป็นสถานี 
การผลิตแบบน้ีเหมาะกบัการผลิตตามค าสั่งซ้ือ (make to 
stock) [11] 

2) กระบวนการบรรจุหีบห่อ (Packing process) 

ใช้ระบบ ท าการผลิตแบบไหลผ่านหรือการผลิตตามสาย
การประกอบหรือการผลิตแบบซ ้ า (Line- Flow หรือ 
Assembly หรือ Repetitive Production) เค ร่ืองจักร
อุปกรณ์จะเป็นแบบเฉพาะงานส าหรับแต่ละสายผลิตภณัฑ์
เพ่ือการผลิตท่ีรวดเร็ว และไดป้ริมาณมาก จะเหมาะสมกบั
การผลิตเพ่ือรอค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ (Assembly to order) 

 

 
รูปที ่3 ขั้นตอนในการผลิตของบริษทักรณีศึกษา 

 
 จากรูปท่ี 3 จะเห็นว่าในช่วงตน้ท่ีมี Lead time ใน
การผลิตท่ีนาน ทางบริษทัจะมีการผลิตเป็น Batch เพื่อท า
ให้  Economy of Scale แ ล ะ เพ่ื อ เต รี ยม สิ น ค้ า ก่ึ ง
ส าเร็จรูปไวส้ าหรับรอขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเพ่ือแยก
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ในช่วงการท างานหลงัท่ีจะมี
การแปรผนัค่อนขา้งมากตามกลุ่มลูกคา้ และมีระยะเวลาใน
การเตรียมการค่อนขา้งสั้น ซ่ึงกระบวนการท างานในช่วง
หลงัเราจะเรียกวา่ “กระบวนการบรรจุหีบห่อ” โดยงานวจิยั
น้ีจะพูดถึงในส่วนการท างานในส่วนกระบวนการบรรจุ
หีบห่อของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะท าการบรรจุ
หีบห่อสินคา้จากสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป
ในรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกนัเม่ือรับความตอ้งการจาก
ลูกคา้แต่ละราย 

BULK
72 Items

SEMI-FG
113 Items

FG
582 Items

3.3 กระบวนการบรรจุหีบห่อ (Packing process) 

กระบวนการบรรจุหีบห่อเป็นกระบวนการในการ
แปลงสภาพจากสินค้าท่ีเป็นสินค้าก่ึงส าเร็จรูป (Semi-

Finished Goods /Work in Process: WIP) ดงัรูปท่ี 4 
เป็นสินคา้ส าเร็จรูป โดยสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปของกรณีศึกษา
จะอยู่ในรูปของภาชนะบรรจุ เช่น ซอง หลอด ขวด ตลบั 

เป็นตน้ 

 

 
รูปที ่4 ขั้นตอนและรายละเอียดในการบรรจุหีบห่อของ

บริษทักรณีศึกษา 
 

ตามรูปท่ี 4 กระบวนการในการบรรจุหีบห่อนั้ น
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มงานยอ่ย 1) บรรจุลงบรรจุ
ภณัฑเ์ด่ียว 2) ติดสติกเกอร์ 3) ชัง่น ้ าหนกั 4) บรรจุลงชร้ิง
รวม 5) บรรจุลงลังลูกฟูก ติดรายละเอียดข้างลังและชั่ง    
น ้าหนงัลงั 

การบรรจุหีบห่อนั้ นจะมีความหลากหลายตาม
วตัถุประสงค์ของช่องทางการขายและความตอ้งการของ
ลูกคา้ ไดแ้ก่ จ านวนช้ินในการบรรจุ จ านวนกล่องบรรจุต่อ
แพ็ค การติดบาร์โคด้ท่ีท่ีแพ็ค ต าแหน่งการยิงวนัหมดอาย ุ
การติดสติกเกอร์ วธีิการบรรจุลงลงัลูกฟกู เป็นตน้ ซ่ึงความ
หลากหลายดงักล่าวส่งผลกระทบต่อขั้นตอนในการท างาน 
ซ่ึงส่งผลต่อเวลาในการผลิตสินค้าแต่ละช้ินและการ
วางแผนและควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ ถ้าทาง
บริษทักรณีศึกษาจดัส่งสินคา้ไปไม่ตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้แต่ละรายก็จะเกิดความสูญเสียทั้ งในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและไม่สามารถท าการคา้ขายได ้

3.4 กลุ่มของลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท 

ลูกคา้ของบริษทัสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ต าม ลัก ษณ ะค วาม ต้อ งก าร  คื อ ก ลุ่ ม ลู กค้ าทั่ ว ไป 
(Traditional trade: TT) ก ลุ่ม ลูกค้าห้ างป ลีกค้าส่ ง

ส มั ย ให ม่  (Modern trade:  MT)  แ ล ะ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
ต่างประเทศ (Foreign trade: FT)  

3.4.1 กลุ่มลูกค้าทัว่ไป 

ลูกค้าทั่วไป เป็นลูกค้าท่ีทางบริษัทจะส่งสินค้าใน
รูปแบบมาตรฐานของบริษทั ซ่ึงออกแบบโดยฝ่ายวิจยัและ
พฒันาตกลงกบัฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด การออกแบบจะ
ค านึงถึงความมีมาตรฐานของหีบห่อเพ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการขนส่งและบรรจุภณัฑ ์ 

ในส่วนของการรับความตอ้งการจากลูกคา้ในกลุ่มน้ี
มี  2 รูปแบบ  คือ  1)  รวบรวมและจัด สินค้าท่ี แผนก
คลงัสินคา้ หากสินคา้ไม่พอจะท าการเบิกไปท่ีแผนกบรรจุ
หีบห่อเป็นชุด ๆไป  2) ออกหน่วยรถโดยเอาของข้ึนรถไป
เป็นจ านวนหน่ึง ๆไปขายในแต่ละเดือนทัว่ทั้งประเทศ 

3.4.2 กลุ่มลูกค้าห้างค้าปลกีค้าส่งสมยัใหม่  
กลุ่มลูกคา้หา้งคา้ส่งสมยัใหม่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีก าหนด

รูปแบบการบรรจุหีบห่อตามการขายเอง ซ่ึงรูปแบบของ
หีบห่อก็อาจจะเปล่ียนไปตามช่วงเวลาการจดัรายการขาย
พิเศษ (Promotion) ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

การรับความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี เร่ิมจากฝ่ายขาย
หา้งคา้ส่งจะส่งขอ้มูลความตอ้งการโดยตรงไปท่ีแผนกคลงั
โรงงานเพื่อเช็คสินคา้ หากมีของพอจะมีการพิมพใ์บสัง่ขาย
มาเพื่อจัดเตรียมสินค้าได้ทันที  หากไม่พอทางบริษัท
กรณีศึกษาก็ต้องบรรจุหีบห่อสินคา้เพ่ิมเติมตามรูปแบบ
ของท่ีลูกค้าแต่ละรายก าหนด เช่น ติดหรือไม่สติกเกอร์
รายการขาย หรือห้ามติดสติกเกอร์ราคา ตอ้งใชถุ้งหดชร้ิง 

การติด Barcode Pack ลกัษณะของลงัลูกฟูก การบรรจุ
ลงลงั การติดป้ายและBarcode ท่ีลงั เป็นตน้ 

 นอกจากขอ้ก าหนดในเร่ืองของบรรจุหีบห่อ ลูกคา้
อาจจะมีขอ้ก าหนดของอายสิุนคา้นบัตั้งแต่วนัท่ีผลิตจนถึง
วนัท่ีจัดส่ง โดยมีแบ่งออกเป็นไม่เกิน 4 เดือน ไม่เกิน 6 
เดือน และไม่เกิน 1 ปีและขอ้ก าหนดเร่ืองเวลาในการจดัส่ง 
(Lead time: LT) ท่ีให้เวลาตั้งแต่ 2 วนัจนถึง 7 วนั แต่
ส่วนมากจะอยู่ท่ี 3 วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาส าหรับเตรียม
สินคา้ท่ีค่อนข้างสั้ น และยงัมีขอ้ก าหนดวนัท่ีท าการเปิด
ความตอ้งการสั่งซ้ือจนถึงวนัท่ีส่งสินคา้ รวมถึงลูกคา้บาง
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รายมีขอ้ก าหนดว่าตอ้งท าการจองเพ่ือท าการจดัส่งสินคา้ 
ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 ขอ้ก าหนดเร่ืองการสัง่และการจดัส่งรวมถึงอาย ุ

ของสินคา้ของลูกคา้กลุ่ม Modern trade 

 
 
จากขอ้มูลในตาราง จะเห็นไดว้า่ลูกคา้กลุ่มน้ีให้เวลา

แก่บริษทักรณีศึกษาในการเตรียมสินคา้สั้น ซ่ึงการบรรจุ
หีบห่อสินคา้ใหท้นัต่อความตอ้งการจะตอ้งมีการเตรียมสั่ง
บรรจุภณัฑม์าก่อนล่วงหนา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑมี์เวลาใน
การเตรียมการมากกว่า 7-10 วนั อีกทั้งความตอ้งการของ
ลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกัน รวมถึงหากมีการเตรียม
สินคา้ไวก่้อนบางคร้ังอาจติดปัญหาของอายุสินคา้เกิน ซ่ึง
ในส่วนของรูปแบบการบรรจุหีบห่อนั้นมีความหลากหลาย
จากสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น สินค้าตัวเดียวกันแต่
ลูกคา้ต่างรายกนัมีขอ้ก าหนดให้การบรรจุหีบห่อหน้าตา
ต่างกนั ส าหรับลูกคา้รายเดิมแต่เม่ือมีการท า Promotion 

ในบางช่วง ก็จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรจุหีบห่อ 
เป็นตน้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจึงท าให้การเตรียมบรรจุ
หีบห่อส าหรับลูกค้ากลุ่มน้ี มีความซับซ้อน  และต้อง
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยูต่ลอด 

3.4.3 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ  
การบรรจุหีบห่อให้ลูกค้ากลุ่มน้ี  แตกต่างกันตาม

เง่ือนไขในแต่ละประเทศ เช่น สติกเกอร์ท่ีเป็นภาษาท่ีใชใ้น
ประเทศของลูกคา้ เป็นตน้ 

ขั้นตอนการรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ี ทาง
ฝ่ายต่างประเทศหรือการตลาดของบริษทักรณีศึกษาจะส่ง
เอกสารแจง้ความตอ้งการส่งสินคา้และรูปแบบการบรรจุ

หีบห่อสินคา้มาให้กบัฝ่ายวางแผนและแผนกบรรจุหีบห่อ
ในแต่ละคร้ังท่ีมีความตอ้งการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้มาดงัตวัอยา่ง
เอกสารตามรูปท่ี 5 แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การจดัท าเอกสาร
เพ่ือเก็บเป็นบนัทึกหรือขอ้มูลมาตรฐานแต่จะมี art-work 

สติกเกอร์ภาษาต่างๆอยู่ท่ีส่วนงาน (Graphic) โดยท่ีทาง
โรงงานจะต้องน ามาพิมพ์เองและน ามาติดท่ีกล่องหรือ
บรรจุภณัฑเ์ด่ียวตามในรูปท่ี 6 และมีขอ้ก าหนดใหร้ะบุวนั
หมดอายตุามหมายเหตุดา้นล่าง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่5 ตวัอยา่งเอกสารความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้   
กลุ่มต่างประเทศ   

 

 
รูปที ่6 ความแตกต่างของการติดสติกเกอร์ตามขอ้ก าหนด

ของลูกคา้ต่างประเทศกบัขายในประเทศ 

 
ก าหนดการจดัส่งจะก าหนดมาทางอีเมล เช่น ส่งวนัท่ี 

28/3/15 ให้ส่งสินคา้ให้ทางคลงัวนัท่ี 2/4/15 หรือทาง
คลงัสามารถแจง้วนัท่ีคาดว่าของจะท าเรียบร้อยเพ่ือให้ไป
นัดกับทางผูจ้ ัดส่งในการจองเรือหรือยานพาหนะในการ
ขนส่งสินคา้ ส่วนจ านวนในแต่ละลงัลูกฟกูในการบรรจุหีบ
ห่อเพ่ือท าการจดัส่งจะตอ้งเลือกวิธีท่ีจะประหยดัค่าขนส่ง

จ อ พ พฤ ศ ส จ อ พ พฤ ศ ส
MT1 3 3 1 ปี /
MT2 2 3 4 เดอืน
MT3 2 3 1 ปี /
MT4 1 2 1 ปี
MT5 1 สง่สนิค้าตามที ่PO. ระบุ 3 4 เดอืน /
MT6 1 3 6 เดอืน /
MT7 1 สง่สนิค้าตามที ่PO. ระบุ 3 1 ปี /
MT8 1 3 1 ปี
MT9 1 3 1 ปี
MT10 1 7 4 เดอืน

ห้าง LT อายสุนิค้า booking
วนัทีเ่ปิด Order วนัทีส่ง่ Orderครัง้/

สปัดาห์

สัง่ผลิตสินคา้ประเทศอิหร่านค่ะ ขอของวนัท่ี 2 เม.ย. 2557 
ล ำดบั สนิคำ้ ขนำด บรรจุลงั/ชิน้ จ ำนวน/ลงั 

1 A 45 g 1*47 13 ลงั 3 ชิน้ 
2 B 35 g 1*36 8 ลงั 3 ชิน้ 
3 C 50 g 1*36 20 ลงั 3 ชิน้ 
4 D 50 g 1*60 1 ลงั 3 ชิน้ 
5 E 3.5 g 1*240 1 ลงั 3 ชิน้ 
6 F 30 ml 1*120 3 ลงั 3 ชิน้ 
7 G 30 ml 1*120 3 ลงั 3 ชิน้ 
8 H 30 ml 1*120 3 ลงั 3 ชิน้ 
9 I 50 g 1*48 2 ลงั 3 ชิน้ 

หมายเหตุ  1. รายการ 1-3 ติดสต๊ิกเกอร์ภาษาเปอร์เซียดว้ยค่ะ 
2. ระบุวนัหมดอายุ 1 ปี นบัจากวนัผลิต 
3. ไฟลง์านท่ีแนบไปตอ้งไปแกไ้ขวนัหมดอายุดว้ยนะคะ (ติดขดัแจง้กลบันะคะ) 
4. RW ไม่ติดสต๊ิกเกอร์ราคานะคะ 
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รายมีขอ้ก าหนดว่าตอ้งท าการจองเพ่ือท าการจดัส่งสินคา้ 
ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 ขอ้ก าหนดเร่ืองการสัง่และการจดัส่งรวมถึงอาย ุ

ของสินคา้ของลูกคา้กลุ่ม Modern trade 

 
 
จากขอ้มูลในตาราง จะเห็นไดว้า่ลูกคา้กลุ่มน้ีให้เวลา

แก่บริษทักรณีศึกษาในการเตรียมสินคา้สั้น ซ่ึงการบรรจุ
หีบห่อสินคา้ใหท้นัต่อความตอ้งการจะตอ้งมีการเตรียมสั่ง
บรรจุภณัฑม์าก่อนล่วงหนา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑมี์เวลาใน
การเตรียมการมากกว่า 7-10 วนั อีกทั้งความตอ้งการของ
ลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกัน รวมถึงหากมีการเตรียม
สินคา้ไวก่้อนบางคร้ังอาจติดปัญหาของอายุสินคา้เกิน ซ่ึง
ในส่วนของรูปแบบการบรรจุหีบห่อนั้นมีความหลากหลาย
จากสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น สินค้าตัวเดียวกันแต่
ลูกคา้ต่างรายกนัมีขอ้ก าหนดให้การบรรจุหีบห่อหน้าตา
ต่างกนั ส าหรับลูกคา้รายเดิมแต่เม่ือมีการท า Promotion 

ในบางช่วง ก็จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรจุหีบห่อ 
เป็นตน้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจึงท าให้การเตรียมบรรจุ
หีบห่อส าหรับลูกค้ากลุ่มน้ี มีความซับซ้อน  และต้อง
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยูต่ลอด 

3.4.3 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ  
การบรรจุหีบห่อให้ลูกค้ากลุ่มน้ี  แตกต่างกันตาม

เง่ือนไขในแต่ละประเทศ เช่น สติกเกอร์ท่ีเป็นภาษาท่ีใชใ้น
ประเทศของลูกคา้ เป็นตน้ 

ขั้นตอนการรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ี ทาง
ฝ่ายต่างประเทศหรือการตลาดของบริษทักรณีศึกษาจะส่ง
เอกสารแจง้ความตอ้งการส่งสินคา้และรูปแบบการบรรจุ

หีบห่อสินคา้มาให้กบัฝ่ายวางแผนและแผนกบรรจุหีบห่อ
ในแต่ละคร้ังท่ีมีความตอ้งการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้มาดงัตวัอยา่ง
เอกสารตามรูปท่ี 5 แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การจดัท าเอกสาร
เพ่ือเก็บเป็นบนัทึกหรือขอ้มูลมาตรฐานแต่จะมี art-work 

สติกเกอร์ภาษาต่างๆอยู่ท่ีส่วนงาน (Graphic) โดยท่ีทาง
โรงงานจะต้องน ามาพิมพ์เองและน ามาติดท่ีกล่องหรือ
บรรจุภณัฑเ์ด่ียวตามในรูปท่ี 6 และมีขอ้ก าหนดใหร้ะบุวนั
หมดอายตุามหมายเหตุดา้นล่าง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่5 ตวัอยา่งเอกสารความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้   
กลุ่มต่างประเทศ   

 

 
รูปที ่6 ความแตกต่างของการติดสติกเกอร์ตามขอ้ก าหนด

ของลูกคา้ต่างประเทศกบัขายในประเทศ 

 
ก าหนดการจดัส่งจะก าหนดมาทางอีเมล เช่น ส่งวนัท่ี 

28/3/15 ให้ส่งสินคา้ให้ทางคลงัวนัท่ี 2/4/15 หรือทาง
คลงัสามารถแจง้วนัท่ีคาดว่าของจะท าเรียบร้อยเพ่ือให้ไป
นัดกับทางผูจ้ ัดส่งในการจองเรือหรือยานพาหนะในการ
ขนส่งสินคา้ ส่วนจ านวนในแต่ละลงัลูกฟกูในการบรรจุหีบ
ห่อเพ่ือท าการจดัส่งจะตอ้งเลือกวิธีท่ีจะประหยดัค่าขนส่ง

จ อ พ พฤ ศ ส จ อ พ พฤ ศ ส
MT1 3 3 1 ปี /
MT2 2 3 4 เดอืน
MT3 2 3 1 ปี /
MT4 1 2 1 ปี
MT5 1 สง่สนิค้าตามที ่PO. ระบุ 3 4 เดอืน /
MT6 1 3 6 เดอืน /
MT7 1 สง่สนิค้าตามที ่PO. ระบุ 3 1 ปี /
MT8 1 3 1 ปี
MT9 1 3 1 ปี
MT10 1 7 4 เดอืน

ห้าง LT อายสุนิค้า booking
วนัทีเ่ปิด Order วนัทีส่ง่ Orderครัง้/

สปัดาห์

สัง่ผลิตสินคา้ประเทศอิหร่านค่ะ ขอของวนัท่ี 2 เม.ย. 2557 
ล ำดบั สนิคำ้ ขนำด บรรจุลงั/ชิน้ จ ำนวน/ลงั 

1 A 45 g 1*47 13 ลงั 3 ชิน้ 
2 B 35 g 1*36 8 ลงั 3 ชิน้ 
3 C 50 g 1*36 20 ลงั 3 ชิน้ 
4 D 50 g 1*60 1 ลงั 3 ชิน้ 
5 E 3.5 g 1*240 1 ลงั 3 ชิน้ 
6 F 30 ml 1*120 3 ลงั 3 ชิน้ 
7 G 30 ml 1*120 3 ลงั 3 ชิน้ 
8 H 30 ml 1*120 3 ลงั 3 ชิน้ 
9 I 50 g 1*48 2 ลงั 3 ชิน้ 

หมายเหตุ  1. รายการ 1-3 ติดสต๊ิกเกอร์ภาษาเปอร์เซียดว้ยค่ะ 
2. ระบุวนัหมดอายุ 1 ปี นบัจากวนัผลิต 
3. ไฟลง์านท่ีแนบไปตอ้งไปแกไ้ขวนัหมดอายุดว้ยนะคะ (ติดขดัแจง้กลบันะคะ) 
4. RW ไม่ติดสต๊ิกเกอร์ราคานะคะ 

ให้มากท่ีสุด โดยทางฝ่ายขายหรือการตลาดจะระบุจ านวน
ต่อลังมาให้  และในบางประเทศจะต้องเตรียมสินค้า
ตวัอยา่งเพ่ือใหร้ะหวา่งการขนส่งอาจจะมีการสุ่มตรวจ 

 
4. การวิเคราะห์การด าเนินงานในปัจจุบัน (As-is 
Analysis) 
4.1 การวเิคราะห์กระบวนการบรรจุหบีห่อ 

การจัดสายการบรรจุหีบห่อจัดตามลักษณะบรรจุ
ภณัฑ์เด่ียว โดยแบ่งเป็นทั้ งหมด 5 สายการบรรจุหีบห่อ     
ดงัรูปท่ี 7 ดงัน้ี 

1. กลุ่มสินคา้ซอง (Sachet)   

2. กลุ่มสินค้าหลอด (Tube) ผลิตมาจากเคร่ือง
บรรจุอตัโนมติั  

3. กลุ่มสินค้าหลอด (Tube) ผลิตมาจากเคร่ือง
บรรจุก่ึงอตัโนมติั 

4. กลุ่มสินคา้ขวด (Bottle) ผลิตมาจากเคร่ืองบรรจุ
ก่ึงอตัโนมติั 

5. กลุ่มสินคา้ลิปส์และงานท่ีเป็นการอดับริสเตอร์ 
(Lips product and product with blister 
pack) 
 

 

 
รูปที ่7 การจดัสายการบรรจุหีบห่อในปัจจุบนั 

 
การมอบหมายก าลงัคนในการบรรจุหีบห่อ มีการจดั

หวัหนา้ทีมไวก้บัสายการบรรจุหีบห่อ การจดัก าลงัคนเป็น
แบบให้หัวหน้าจดัการแต่ละทีมจดัการเองโดยการท างาน
เป็นแบบเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรมาใหต้รงตามงานท่ีลงในแต่
ละสายการท างาน 

 
 
 
 
 

4.2 การวิเคราะห์วิธีการวางแผนการบรรจุหีบห่อใน
ปัจจุบัน (Current planning method) 

การวางแผนในปัจจุบันนั้น มีการออกแผนเป็นราย
สัปดาห์ ออกโดยหัวหน้าแผนกบรรจุหีบห่อ ท่ีแบ่งการ
วางแผนออกให้ 5 สายการผลิตตามลักษณะบรรจุภัณฑ์
เด่ี ยวและมีหั วหน้ าที มอยู่ ในแต่ ละสายการท างาน 
นอกจากน้ีการท างานในปัจจุบนัไดแ้บ่งทีมประจ าในแต่ละ
สายการบรรจุ ซ่ึงแต่ละทีมจะท างานตามกลุ่มสินคา้ เช่น ถา้
เป็นก ลุ่ม สินค้าซองก็จะมอบหมายไปยังทีม ท่ี  1 ท่ี
สายการผลิตท่ี 1 ถา้เป็นกลุ่มสินคา้หลอดก็มอบหมายไปยงั
ทีม 2 หรือ 3 ถา้เป็นกลุ่มสินคา้ลิปส์ก็จะมอบหมายให้ทีม 
5  

เม่ือมีความตอ้งการแทรกเขา้มาระหวา่งการท างานจะ
มีท าการแทรกจากการท างานปัจจุบัน โดยทางคลงัสินคา้
ส าเร็จรูปจะแจง้ความตอ้งการมาท่ีหัวหน้าแผนกบรรจุหีบ
ห่อ หัวหนา้แผนกจะด าเนินการแจง้ให้สายการบรรจุท่ีตรง
ตามลกัษณะบรรจุภัณฑ์เด่ียว ไม่ได้ค  านึงถึงความสมดุล
ของงานในแต่ละสายการผลิต หากมีความตอ้งการในบรรจุ
ภณัฑ์เด่ียวเดียวกันพร้อมๆกันก็จะท าการกระจายไปใน
สายการผลิตอ่ืนเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ตามเวลาท่ีตอ้งการ หรือน า
สินค้าส าเร็จ รูป ในคลังสินค้าม าแก้ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อก าหนดของลูกค้า ท าให้มีการ Repack ค่อนข้างสูง 
และมีการร้ือสายการบรรจุเพ่ือเปล่ียนงานเป็นประจ าทุกวนั 
และไม่สามารถทราบได้ว่าแผนท่ีวางไวไ้ด้เปล่ียนเป็น
อย่างไร และขาดการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบทั้งในส่วน
เวลาในการท างานท่ีจะใชใ้นการวางแผน มาตรฐานในการ
บรรจุหีบห่อ โดยอาศัยความช านาญส่วนบุคคลในการ
ตดัสินใจ 

สถานการณ์ของบริษทัในปัจจุบนัจะพบวา่มีการตอ้ง
โทรไปขอทางลูกคา้เพ่ือต่อรองให้เล่ือนการส่งสินคา้ออก
ไปและส่วนงานจดัส่งสินคา้จะตอ้งมารอ สินคา้ทุกวนัเพื่อ
ท าการจดัส่งสินคา้ หรือมีการเปิดท างานล่วงเวลาเพ่ือให้มี
สินคา้ส่งทันตามก าหนด มีผลต่อการสั่งบรรจุภณัฑ์เพ่ือ
เตรียมในการผลิตก็ไม่สอดคลอ้งหรือบางคร้ังไม่เพียงพอ 
และการวางแผนการท างานท่ีไม่เป็นระบบ การจดัคนมกัจะ
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รุมกันไปท างานเพ่ือให้เสร็จทันเวลา ในส่วนของการ
ติดตามผลการท างานก็ไม่สามารถทราบถึงก าลังในการ
ท างานของพนกังานได ้เม่ือมีความตอ้งการแทรกเขา้มาจาก
แผนท่ีวางไว ้ไม่สามารถทราบไดว้า่สุดทา้ยการท างานเป็น
อย่างไร สามารถบรรจุหีบห่อสินค้าได้ตามแผนท่ีวาง
หรือไม่ หรือแผนใหม่เปล่ียนเป็นอยา่งไร และมีการท าการ 
Repack ใหม่ทุกวนั 

ในการวิเคราะห์การด าเนินงานในปัจจุบันสามารถ
สรุปได้เป็น 3  ประเด็น คือ  ประเด็นในส่วนของการ
วางแผนท่ีจะท าการออกแผนและมอบหมายงานการ
ควบคุมและติดตามผลว่าเม่ือท าการออกแผนไปแลว้ การ
ท างานเป็นอยา่งไร สามารถท าไดต้ามท่ีวางแผนไปหรือไม่ 
และการใชท้รัพยากรท่ีเป็นตวัช้ีวดัในการวางแผนวา่แผนท่ี
ออกไปใชท้รัพยากรท่ีมีไดอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยแต่
ละประเด็นเป็นดงัน้ี 

1) ประเด็นดา้นกระบวนการวางแผน 

- ฝ่ายวางแผนจะมีการวางแผนไดเ้พียงแผนการ
ผสมและแผนการบรรจุ 

- ผู ้ดูแลส่วนงานบรรจุหีบห่อจะจัดงานราย
อาทิตยอ์อกมาเป็นประมาณการของท่ีคาดว่า
ต้องมีในคลังสินค้าและมีการปรับเป ล่ียน
รายวนัเม่ือไดรั้บความตอ้งการสินค้าเขา้มาจาก
ส่วนงานต่างๆ 

- เม่ือมาความต้องการสินค้าเข้ามาจะท าการ
สัง่งานออกไปโดยแกห้นา้งานทนัที   

2) ประเด็นดา้นกระบวนการควบคุมและติดตาม 
- ส่ วน งานบ รร จุ ทุ กสั ป ดาห์ จะ มี ก ารแจ้ง
ปรับเปล่ียนขนาดการบรรจุเพื่อใหมี้ของส ารอง
เพ่ือรอขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ 

- ไม่สามารถแจง้ยืนยนัวนัท่ีและเวลาท่ีแน่นอน
ไดว้า่ของท่ีทางฝ่ายต่างๆหรือลูกคา้สั่งมาจะได้
ของเม่ือไหร่  

- มกัจะทราบว่าบรรจุหีบห่อไม่ทันและขอคน
เพ่ิมหรือขอเปิดท างานล่วงเวลาก่อนล่วงหน้า
ไม่เกิน 1 วนั 

- ไม่ทราบวา่เกิดอะไรข้ึนในกระบวนการบรรจุ
หีบห่อ 

- ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ไดมี้การก าหนดเวลาการ
ส่งมาแน่ชัด ส่วนมากตอ้งรอเป็นเวลานานถึง
จะไดรั้บสินคา้ 

- ทุกคร้ังท่ีมีการพบความผิดพลาดในการบรรจุ
หีบห่อจากฝ่ายขายหรือลูกค้าจะไม่สามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได้ว่าผิดพลาดท่ีส่วนงาน
ใด 

- มี ก าร  Repack ทุ กวัน  โดยการน าสิน ค้า
ส าเร็จ รูปมาแก้ให้ เป็นใน รูปแบบท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ 

3) ประเด็นทางดา้นการใชท้รัพยากร 
- Utilization ข อ ง เค ร่ื อ ง จั ก ร ใ น แ ต่ ล ะ
สายการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ (ทุกวนัในการ
ท างานพบเคร่ืองจักรในบางสายการผลิตว่าง 
ในขณะท่ีบางสายการผลิตบรรจุหีบห่อไม่ทนั) 

- ไม่สามารถทราบว่าการจดัคนลงในแต่ละสาย
การบรรจุหีบห่อและไม่สามารถประมาณไดว้า่
ตอ้งใชก้ าลงัคนเท่าไหร่ในการบรรจุหีบห่อของ
สินคา้ในแต่ละประเภท 

- เม่ือซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์มา พบวา่เกินกวา่ 
50% มกัไม่ถูกใชง้าน 

โดยสรุปแลว้ จากประเด็นทั้ง 3 ดงัท่ีกล่าวมา พบว่า
กระบวนการในการางแผนและควบคุมกระบวนการบรรจุ
หีบห่อของบริษทัตวัอยา่งยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและยงัไม่มีข้อมูลท่ี ช่วยในการตัดสินใจและ
มอบหมายงานได้เพียงพอ ผู ้วิจัยจึงท าการศึกษาความ
ตอ้งการและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการออกแบบระบบ
ในการวางแผนและควบคุมกระบวนการในการบรรจุหีบ
ห่อเพ่ือให้สามารถวางแผนและตรวจติดตามผลไปจนถึง
การใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม 
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รุมกันไปท างานเพ่ือให้เสร็จทันเวลา ในส่วนของการ
ติดตามผลการท างานก็ไม่สามารถทราบถึงก าลังในการ
ท างานของพนกังานได ้เม่ือมีความตอ้งการแทรกเขา้มาจาก
แผนท่ีวางไว ้ไม่สามารถทราบไดว้า่สุดทา้ยการท างานเป็น
อย่างไร สามารถบรรจุหีบห่อสินค้าได้ตามแผนท่ีวาง
หรือไม่ หรือแผนใหม่เปล่ียนเป็นอยา่งไร และมีการท าการ 
Repack ใหม่ทุกวนั 

ในการวิเคราะห์การด าเนินงานในปัจจุบันสามารถ
สรุปได้เป็น 3  ประเด็น คือ  ประเด็นในส่วนของการ
วางแผนท่ีจะท าการออกแผนและมอบหมายงานการ
ควบคุมและติดตามผลว่าเม่ือท าการออกแผนไปแลว้ การ
ท างานเป็นอยา่งไร สามารถท าไดต้ามท่ีวางแผนไปหรือไม่ 
และการใชท้รัพยากรท่ีเป็นตวัช้ีวดัในการวางแผนวา่แผนท่ี
ออกไปใชท้รัพยากรท่ีมีไดอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยแต่
ละประเด็นเป็นดงัน้ี 

1) ประเด็นดา้นกระบวนการวางแผน 

- ฝ่ายวางแผนจะมีการวางแผนไดเ้พียงแผนการ
ผสมและแผนการบรรจุ 

- ผู ้ดูแลส่วนงานบรรจุหีบห่อจะจัดงานราย
อาทิตยอ์อกมาเป็นประมาณการของท่ีคาดว่า
ต้องมีในคลังสินค้าและมีการปรับเป ล่ียน
รายวนัเม่ือไดรั้บความตอ้งการสินค้าเขา้มาจาก
ส่วนงานต่างๆ 

- เม่ือมาความต้องการสินค้าเข้ามาจะท าการ
สัง่งานออกไปโดยแกห้นา้งานทนัที   

2) ประเด็นดา้นกระบวนการควบคุมและติดตาม 
- ส่ วน งานบ รร จุ ทุ กสั ป ดาห์ จะ มี ก ารแจ้ง
ปรับเปล่ียนขนาดการบรรจุเพื่อใหมี้ของส ารอง
เพ่ือรอขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ 

- ไม่สามารถแจง้ยืนยนัวนัท่ีและเวลาท่ีแน่นอน
ไดว้า่ของท่ีทางฝ่ายต่างๆหรือลูกคา้สั่งมาจะได้
ของเม่ือไหร่  

- มกัจะทราบว่าบรรจุหีบห่อไม่ทันและขอคน
เพ่ิมหรือขอเปิดท างานล่วงเวลาก่อนล่วงหน้า
ไม่เกิน 1 วนั 

- ไม่ทราบวา่เกิดอะไรข้ึนในกระบวนการบรรจุ
หีบห่อ 

- ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ไดมี้การก าหนดเวลาการ
ส่งมาแน่ชัด ส่วนมากตอ้งรอเป็นเวลานานถึง
จะไดรั้บสินคา้ 

- ทุกคร้ังท่ีมีการพบความผิดพลาดในการบรรจุ
หีบห่อจากฝ่ายขายหรือลูกค้าจะไม่สามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได้ว่าผิดพลาดท่ีส่วนงาน
ใด 

- มี ก าร  Repack ทุ กวัน  โดยการน าสิน ค้า
ส าเร็จ รูปมาแก้ให้ เป็นใน รูปแบบท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ 

3) ประเด็นทางดา้นการใชท้รัพยากร 
- Utilization ข อ ง เค ร่ื อ ง จั ก ร ใ น แ ต่ ล ะ
สายการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ (ทุกวนัในการ
ท างานพบเคร่ืองจักรในบางสายการผลิตว่าง 
ในขณะท่ีบางสายการผลิตบรรจุหีบห่อไม่ทนั) 

- ไม่สามารถทราบว่าการจดัคนลงในแต่ละสาย
การบรรจุหีบห่อและไม่สามารถประมาณไดว้า่
ตอ้งใชก้ าลงัคนเท่าไหร่ในการบรรจุหีบห่อของ
สินคา้ในแต่ละประเภท 

- เม่ือซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์มา พบวา่เกินกวา่ 
50% มกัไม่ถูกใชง้าน 

โดยสรุปแลว้ จากประเด็นทั้ง 3 ดงัท่ีกล่าวมา พบว่า
กระบวนการในการางแผนและควบคุมกระบวนการบรรจุ
หีบห่อของบริษทัตวัอยา่งยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและยงัไม่มีข้อมูลท่ี ช่วยในการตัดสินใจและ
มอบหมายงานได้เพียงพอ ผู ้วิจัยจึงท าการศึกษาความ
ตอ้งการและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการออกแบบระบบ
ในการวางแผนและควบคุมกระบวนการในการบรรจุหีบ
ห่อเพ่ือให้สามารถวางแผนและตรวจติดตามผลไปจนถึง
การใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม 

 
 
 

5. การออกแบบสายการท างานและระบบในการ
วางแผนและควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 

จากปัญหาในการท างานของกระบวนการบรรจุหีบ
ห่อท่ีกล่าวมาในหัวข้อสภาพปัญหาพบว่าเกิดจากการท่ี
ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มมาจากหลายทาง
ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมเป็นแหล่งข้อมูลกลางเพ่ือสร้าง
ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานร่วมกันและน าข้อมูลเหล่านั้ นมา
วิเคราะห์และจดักลุ่มส าหรับการบรรจุหีบห่อเพ่ือศึกษาดู
เวลาในการท างานและท าการวางแผนการบรรจุหีบห่อให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด้จริง  จึงท าการวิจัย
โดยศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เร่ิม
จากการเก็บ Requirement จากลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้ภายนอก 
(External Customer) ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีแท้จริงและลูกคา้
ภายใน (Internal Customer) คือฝ่ายหรือแผนกท่ีท าการ
ขายสินคา้ รวมถึงเก็บขอ้มูลขอ้จ ากดัหรือขอ้ก าหนดรวมถึง
ศัก ยภ าพ ในกระบ วนการบ รร จุ หี บ ห่ อรวม ไป ถึ ง
กระบวนการในการผลิตเพ่ือเช่ือมต่อขอ้มูลให้เป็นระบบ 
และน ามาออกแบบสายการบรรจุหีบห่อให้ตอบสนองไดดี้
ยิง่ข้ึน จากนั้นออกแบบเคร่ืองมือหรือระบบในการวางแผน
และควบ คุมการผ ลิตใน ส่วนงานบรรจุ หี บ ห่อ เพ่ื อ
ตอบสนองต่อฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย หลงัจากนั้นน ามา
ปรับปรุงระบบการท างาน  ทั้ งในส่วนของ Workflow 

หรือระบบเอกสาร 

5.1 การออกแบบสายการบรรจุหีบห่อ 

เน่ืองจากกระบวนการในการบรรจุหีบห่อของแต่ละ
สินค้ามีความคล้ายคลึงกัน  อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก
(Labour intensive) โดยมีเคร่ืองจักรท่ีสนับสนุนการ
ท างานจึงท าการจัดสายการบรรจุหีบห่อโดยแบ่งเป็น 7 
สายการท างาน ดังรูปท่ี 8 โดยมีสายพานเพ่ือช่วยในการ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ในสายการท างาน และมีเคร่ืองจักร
ประจ าแต่ละสายการท างานท่ีช่วยในการท างานให้สะดวก
ยิง่ข้ึน และมีเคร่ืองชัง่เพ่ือตรวจสอบการท างาน เป็นการลด
การเคล่ือนยา้ยช่วยรักษาความเสถียรของเคร่ืองจกัร และมี
เคร่ืองซีลแบบเท้าเหยียบ จ านวน 5  เค ร่ืองท่ีสามารถ
เคล่ือนยา้ยไปในสายการบรรจุหีบห่อใดก็ได ้ 

การมอบหมายงานลงในสายการผลิตจะดูจาก
กระบวนการในการผลิตสินคา้แต่ละรายการ และท าการ
จดัท าฐานขอ้มูลว่าสายการท างานแต่ละสายเหมาะสมกับ
สินค้าหรือขั้ นตอนการท างานแบบใด  การมอบหมาย
ก าลงัคน ท าการจัดตั้งทีมการท างานโดยศึกษาหาจ านวน
คนท่ีเหมาะสมในการท างาน ท าการแบ่งทีม ซ่ึงสามารถ
แบ่งได้เป็น 6 ทีม ทีมละ 7 คน ในการมอบหมายงานจะ
เป็ น ก ารม อบห ม าย งาน แบ บ  Random เ น่ื อ งจ าก
กระบวนการท างานมีความคลา้ยคลึงกนั ทุกทีมมีความเท่า
เทียมกนั และท าการเก็บขอ้มูลเพ่ือสร้างเป็นเวลามาตรฐาน 

โดยมีการจดัสายการบรรจุหีบห่อท่ี 5 และ 6 เป็นดงัรูปท่ี 9 
 

 
รูปที ่8 การจดัสายการบรรจุหีบห่อในแต่ละสายการผลิต 

 

รูปที ่9 การจดัคนและเคร่ืองจกัรในสายการท างาน 5, 6 
 

หลังจากท าการออกแบบสายการบรรจุหีบ ห่อ            
ก็น าไปทดลองใชแ้ละท าการเก็บขอ้มูลเพ่ือสร้างเป็นขอ้มูล
มาตรฐานในการท างานและก าหนดเป็นขอ้ก าหนดในการ
ออกแบบระบบสารสนเทศในการวางแผนและควบคุมการ
บรรจุหีบห่อต่อไป 
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5.2 การออกแบบระบบสารสนเทศในการวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 

ในการออกแบบระบบน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยท่ี
ระดับแรกเป็นในส่วนของ Conceptual design และ
ระดบัท่ี 2 เป็นส่วน Detail design  

1. Conceptual design 
ในส่วนของผลลพัธ์สุดท้ายของระบบ เป็นดังรูปท่ี 

10 คือเป็นระบบท่ีช่วยในการวางแผนและควบคุมติดตาม 
เม่ือไดรั้บความตอ้งการสินคา้เขา้มาจาก ลูกคา้ 3 กลุ่ม ตอ้ง
น ามาแปลงเป็นการท างานของกระบวนการผลิตและ
รายละเอียดของวตัถุดิบท่ีจะใช้โดยสามารถแปลงเป็น 
Factory model โดยท่ีปัจจุบันมีขอ้มูลอยู่ 582 รูปแบบ 
หลังจากนั้ นน ามาเลือกว่าจะตอ้งท าการบรรจุหีบห่อใน
สายการผลิตไหนจาก 7 สายการบรรจุหีบห่อ และกลุ่ม
ไหนจะเป็นกลุ่มท่ีท าการผลิตจาก 6 กลุ่ม  

 

 
รูปที ่10 โครงร่างการท างานของระบบวางแผน 

และควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 
 

ท าการออกแบบโดยวิเคราะห์แบ่งชนิดของขอ้มูล ท า
การเก็บขอ้มูลและออกแบบการท างานของระบบเป็นดงัรูป
ท่ี 11 โดยแบ่งขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

รูปที ่11 การเก็บขอ้มูลและการท างานของระบบ 
 

1. Input data 
- Sale Order ท่ีจะเขา้มาตามความตอ้งการของ
ลูกค้าโดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น  3  กลุ่มตาม
ธรรมชาติของลูกคา้ 

- Forecast from sale and customer ซ่ึ งจะ
ถูกส่งมาตามลูกคา้แต่ละราย และบางรายยงัไม่
มีขอ้มูลในส่วนน้ี  

เม่ือไดค้วามตอ้งการของลูกคา้หรือเม่ือทราบว่า
จะมีการจ าหน่ายต่อลูกคา้แต่ละกลุ่มแลว้จะตอ้งน ามาท า
เป็น requirement data โดยจดัท าเป็นบนัทึกของขอ้มูล 

2. Record of data 
- Customer Requirement ท่ีระบุถึงขอ้ตกลง
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเตรียมสินคาจนถึงการ
จดัส่ง(agreement) และบทลงโทษหากมีการ
ท าผิดสัญญาในส่วนของคุณภาพและเวลาใน
การจัดส่ง (Shortage penalty) รวมถึง lead 

time ในการท างานและ due date  บางกลุ่ม
ลูกคา้มีขอ้ก าหนดเร่ืองอายขุองสินคา้และส่วน
สุดท้ายคือหน้าตาและรูปแบบของสินค้าท่ี
ลูกค้าแต่ละรายต้องการเพ่ือน ามาจัดท าเป็น
ฐ าน ข้ อ มู ล รู ป แ บ บ ก าร บ ร ร จุ หี บ ห่ อ 
(Packaging Specification) 

- ข้อ มูลบัน ทึ กการจ่ ายของสินค้าจากทาง
คลงัสินคา้ส าเร็จรูปท่ีจะสามารถน ามาประมาณ
ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในแต่ละเดือน 
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5.2 การออกแบบระบบสารสนเทศในการวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 

ในการออกแบบระบบน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยท่ี
ระดับแรกเป็นในส่วนของ Conceptual design และ
ระดบัท่ี 2 เป็นส่วน Detail design  

1. Conceptual design 
ในส่วนของผลลพัธ์สุดท้ายของระบบ เป็นดังรูปท่ี 

10 คือเป็นระบบท่ีช่วยในการวางแผนและควบคุมติดตาม 
เม่ือไดรั้บความตอ้งการสินคา้เขา้มาจาก ลูกคา้ 3 กลุ่ม ตอ้ง
น ามาแปลงเป็นการท างานของกระบวนการผลิตและ
รายละเอียดของวตัถุดิบท่ีจะใช้โดยสามารถแปลงเป็น 
Factory model โดยท่ีปัจจุบันมีขอ้มูลอยู่ 582 รูปแบบ 
หลังจากนั้ นน ามาเลือกว่าจะตอ้งท าการบรรจุหีบห่อใน
สายการผลิตไหนจาก 7 สายการบรรจุหีบห่อ และกลุ่ม
ไหนจะเป็นกลุ่มท่ีท าการผลิตจาก 6 กลุ่ม  

 

 
รูปที ่10 โครงร่างการท างานของระบบวางแผน 

และควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 
 

ท าการออกแบบโดยวิเคราะห์แบ่งชนิดของขอ้มูล ท า
การเก็บขอ้มูลและออกแบบการท างานของระบบเป็นดงัรูป
ท่ี 11 โดยแบ่งขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

รูปที ่11 การเก็บขอ้มูลและการท างานของระบบ 
 

1. Input data 
- Sale Order ท่ีจะเขา้มาตามความตอ้งการของ
ลูกค้าโดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น  3  กลุ่มตาม
ธรรมชาติของลูกคา้ 

- Forecast from sale and customer ซ่ึ งจะ
ถูกส่งมาตามลูกคา้แต่ละราย และบางรายยงัไม่
มีขอ้มูลในส่วนน้ี  

เม่ือไดค้วามตอ้งการของลูกคา้หรือเม่ือทราบว่า
จะมีการจ าหน่ายต่อลูกคา้แต่ละกลุ่มแลว้จะตอ้งน ามาท า
เป็น requirement data โดยจดัท าเป็นบนัทึกของขอ้มูล 

2. Record of data 
- Customer Requirement ท่ีระบุถึงขอ้ตกลง
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเตรียมสินคาจนถึงการ
จดัส่ง(agreement) และบทลงโทษหากมีการ
ท าผิดสัญญาในส่วนของคุณภาพและเวลาใน
การจัดส่ง (Shortage penalty) รวมถึง lead 

time ในการท างานและ due date  บางกลุ่ม
ลูกคา้มีขอ้ก าหนดเร่ืองอายขุองสินคา้และส่วน
สุดท้ายคือหน้าตาและรูปแบบของสินค้าท่ี
ลูกค้าแต่ละรายต้องการเพ่ือน ามาจัดท าเป็น
ฐ าน ข้ อ มู ล รู ป แ บ บ ก าร บ ร ร จุ หี บ ห่ อ 
(Packaging Specification) 

- ข้อ มูลบัน ทึ กการจ่ ายของสินค้าจากทาง
คลงัสินคา้ส าเร็จรูปท่ีจะสามารถน ามาประมาณ
ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในแต่ละเดือน 

ในส่วนของฐานขอ้มูลท่ีตอ้งจดัท าข้ึน มีฐานขอ้มูล
ดงัน้ี 

3. ฐานขอ้มูล Available resource 

- ขอ้มูลการจดัสายการบรรจุหีบห่อ 

- ขอ้มูลเวลาในการบรรจุหีบห่อ 

4. ฐานขอ้มูลในส่วนของผลิตภณัฑ ์(Product ) 

- Factory model ท่ีมีรายละเอียดในส่วนของ 
Bill of Material, Assembly Chart, 
Process routing 

- รูปแบบการบรรจุหีบห่อ (Packaging 
Specification)  

2. Detail model   
จากการวางโครงร่างของระบบและการเก็บข้อมูล

ของระบบแล้วน ามาออกแบบขั้ นตอนในระบบการ
วางแผนและควบคุม โดยในผังจะแยกรูปแบบของ
กระบวนการออกเป็นขั้นตอนท่ีอยูใ่นระบบ (กล่องสีแดง) 

และขั้นตอนท่ีระบบการวางแผนไม่ครอบคลุมถึง (กล่องสี
ชมพู) ตามรูปท่ี 13 โดยการไหลของการท างานจะเป็นไป
ตามสีของลูกศร เสน้ประสีน ้ าเงินเป็นเสน้ทางการไหลของ
ขอ้มูล เส้นทึบสีต่าง ๆ จะเป็นการไหลของการท างานตาม
รูปท่ี 12  

 

 
รูปที ่12    ลูกศรแสดงการไหลของขอ้มูลและกระบวนการ

 

 

 
รูปที ่13  รูปแบบกล่องขอ้ความแสดงชนิดของขอ้มูลและกระบวนการ 

 
โมเดลของระบบการวางแผนและควบคุมเป็นตามผงัดงัรูปท่ี 14 ดงัน้ี 
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รูปที ่ 14 ผงัการท างานของระบบสารสนเทศในการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อ 

 
1) การออกแบบส่วนการวางแผนการบรรจุหีบห่อ 
งานในส่วนน้ีมีหนา้ท่ีก าหนดเป้าหมายในการท างาน

ในแต่ละวนัไดช้ดัเจน (ท าอะไร ไดเ้ท่าไหร่ ใชเ้วลาเท่าไหร่ 
ใช้คนเท่าไหร่)  สามารถทราบว่าต้องเปิดการท างาน
ล่วงเวลาหรือไม่ และสามารถจัดการก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการแกไ้ขงาน 

2) การออกแบบส่วนการควบคุมการบรรจุหีบห่อ 

 งานในส่วนน้ีออกแบบเพื่อมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
และควบคุมการด าเนินการบรรจุหีบ ห่อ  ท่ี สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเขา้มาแทรกในแต่ละช่วงเวลา
ไดอ้ย่างทนัทีและทราบวา่จะไดข้องเม่ือไหร่ ปรับแผนได้
ทันทีรวมไปจนถึงสามารถแจ้งต่อลูกคา้และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ม่ือมีความตอ้งการของสินคา้เขา้มา 

3) การออกแบบส่วนระบบงานเอกสารท่ีสนับสนุน
ระบบและวธีิปฏิบติังาน 

งานในส่วนน้ีเป็นการออกแบบการเก็บขอ้มูล การ
จดัท าฐานขอ้มูลท่ีมีความส าคญักบัระบบการวางแผนและ

ควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อเพ่ือลดความผิดพลาดใน
การบรรจุหีบห่อและช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจใน
การปฏิบติังาน และออกแบบวิธีการปฏิบติังาน วิธีการจดั
งาน การมอบหมายงานตามแผนการบรรจุหีบห่อ 

หลงัจากท่ีไดมี้การจดัท าในแต่ละส่วนงานแลว้ ยงัได้
มีการจัดท า  Factory model master list เพื่ อท าการ
แปลงความต้องการท่ีมาจากส่วนต่างๆให้อยู่ในรูปท่ี
สามารถทราบไดว้า่เป็นสินคา้ตวัใดท่ีตอ้งการผลิต ตอ้งใช้
บรรจุภณัฑ์และสินคาก่ึงส าเร็จรูปตวัใด ใช้กระบวนการ
อะไรในการบรรจุหีบห่อ ใชเ้วลาเท่าไหร่และมีรูปแบบการ
บรรจุหีบห่อของสินคา้   

4) การออกแบบหน้าจอในการใช้งาน (Graphic 
User interface) 
 - หน้าจอในการวางแผนการบรรจุหีบห่อรายวนั  
 ในการวางแผนจะตอ้งเลือกสายการผลิตท่ีจะท าการ
บรรจุหีบห่อ และก าหนดทีมในการปฏิบติังาน ซ่ึงแต่ละทีม
จะมีผูป้ฏิบติัการจ านวน 7 คน และมีหัวหนา้ทีม 1 คน ซ่ึง
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รูปที ่ 14 ผงัการท างานของระบบสารสนเทศในการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อ 

 
1) การออกแบบส่วนการวางแผนการบรรจุหีบห่อ 
งานในส่วนน้ีมีหนา้ท่ีก าหนดเป้าหมายในการท างาน

ในแต่ละวนัไดช้ดัเจน (ท าอะไร ไดเ้ท่าไหร่ ใชเ้วลาเท่าไหร่ 
ใช้คนเท่าไหร่)  สามารถทราบว่าต้องเปิดการท างาน
ล่วงเวลาหรือไม่ และสามารถจัดการก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการแกไ้ขงาน 

2) การออกแบบส่วนการควบคุมการบรรจุหีบห่อ 

 งานในส่วนน้ีออกแบบเพื่อมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
และควบคุมการด าเนินการบรรจุหีบ ห่อ  ท่ี สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเขา้มาแทรกในแต่ละช่วงเวลา
ไดอ้ย่างทนัทีและทราบวา่จะไดข้องเม่ือไหร่ ปรับแผนได้
ทันทีรวมไปจนถึงสามารถแจ้งต่อลูกคา้และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ม่ือมีความตอ้งการของสินคา้เขา้มา 

3) การออกแบบส่วนระบบงานเอกสารท่ีสนับสนุน
ระบบและวธีิปฏิบติังาน 

งานในส่วนน้ีเป็นการออกแบบการเก็บขอ้มูล การ
จดัท าฐานขอ้มูลท่ีมีความส าคญักบัระบบการวางแผนและ

ควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อเพ่ือลดความผิดพลาดใน
การบรรจุหีบห่อและช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจใน
การปฏิบติังาน และออกแบบวิธีการปฏิบติังาน วิธีการจดั
งาน การมอบหมายงานตามแผนการบรรจุหีบห่อ 

หลงัจากท่ีไดมี้การจดัท าในแต่ละส่วนงานแลว้ ยงัได้
มีการจัดท า  Factory model master list เพื่ อท าการ
แปลงความต้องการท่ีมาจากส่วนต่างๆให้อยู่ในรูปท่ี
สามารถทราบไดว้า่เป็นสินคา้ตวัใดท่ีตอ้งการผลิต ตอ้งใช้
บรรจุภณัฑ์และสินคาก่ึงส าเร็จรูปตวัใด ใช้กระบวนการ
อะไรในการบรรจุหีบห่อ ใชเ้วลาเท่าไหร่และมีรูปแบบการ
บรรจุหีบห่อของสินคา้   

4) การออกแบบหน้าจอในการใช้งาน (Graphic 
User interface) 
 - หน้าจอในการวางแผนการบรรจุหีบห่อรายวนั  
 ในการวางแผนจะตอ้งเลือกสายการผลิตท่ีจะท าการ
บรรจุหีบห่อ และก าหนดทีมในการปฏิบติังาน ซ่ึงแต่ละทีม
จะมีผูป้ฏิบติัการจ านวน 7 คน และมีหัวหนา้ทีม 1 คน ซ่ึง

หากมีการลาของพนักงานจะมีตวัส ารองในการเติมให้แต่
ละทีม มีจ านวนพนักงาน ท่ี เหมาะสม  จากนั้ น เลือก 
Product model ซ่ึ งจะต้องมีการท าเป็นรหัสไว้จาก
ฐานข้อมู ล  Factory model จ ากนั้ น ก าห น ด  batch 

number ท่ีตอ้งการน าสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปมาใช้ โดยดูจาก
ขอ้ก าหนดเร่ืองอายขุองสินคา้แต่หากไม่มีก าหนดใชร้ะบบ 
FIFO ในการใช้สินค้า จากนั้ นใส่ปริมาณและเวลาเร่ิม 

เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน จ านวนผูป้ฏิบติังานจะถูกดึงมา
จากฐานข้อมูลของแต่ละทีม และการค านวณเวลาท่ีจะ
บรรจุหีบห่อจะถูกค านวณมาจากฐานขอ้มูล Processing 

time ต่อคน คูณกบัจ านวนผูป้ฏิบติังานสายการผลิตนั้นๆ 
 

 

 
รูปที ่15 หนา้จอการออกแผนรายวนั 

 

- หน้าจอในการบันทกึข้อมูลจากสายการบรรจุหีบห่อ 

 การบนัทึกของขอ้มูลใบรายงานผลนั้นเม่ือแต่ละสาย
การบรรจุหีบห่อท างานเรียบร้อยจะต้องท าการบันทึก
ขอ้มูลลงในตารางส่วนท่ีเป็นบนัทึกเวลาการท างานจริงใน
ฐ าน ข้อ มู ล เอ กส ารกล าง  (ใน ช่ อ ง  input data by 
production) 
 

 
รูป 16 หนา้จอส าหรับกรอกขอ้มลูรายงานผลการ

ปฏิบติังานโดยฝ่ายผลิต 

 

 

 

- หน้าจอแสดงการตรวจสอบและการควบคุมแผนการบรรจุหีบห่อรายวนั 
น าขอ้มูลเวลาในการท างานจริงท าการค านวณและสร้างเป็นตารางในการตรวจสอบการท างานในแต่ละวนัดงัรูปท่ี17  

เพ่ือตรวจติดตามการวางแผนและน ามาปรับใหส้ามารถวางแผนไดแ้ม่นย  ายิง่ข้ึน 
 

รูปที ่17 ตวัอยา่ง Gantt Chart ในการเทียบการวางแผนและการท างานจริง 
 

6. ผลการด าเนินงานวจัิย 
6.1 การทดสอบระบบ 

ในการทดสอบระบบได้น าระบบ ท่ี ได้ท าการ

ออกแบบไปทดลองใช้ เพื่อทดสอบผลจากการออกแบบ
กระบวนการบรรจุหีบห่อและระบบสารสนเทศในการ
วางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อ ซ่ึงการทดสอบระบบ



ล.ชัยวัฒนเมธิน และ ป.เชาวลิตวงศ์
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นอกจากน้ียงัไดมี้การเก็บขอ้มูล การแกไ้ขงาน,ขอ้มูล
ชัว่โมงการเปิดการท างานล่วงเวลา, ขอ้มูลท่ีฝ่ายขนส่งท า
การร้องเรียนในการรอสินคา้ส าเร็จรูป  และจ านวนงานท่ีมี
ความผิดพลาดเพื่อน ามาวิเคราะห์ระบบการวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 

อีกทั้ งมีการเก็บข้อมูล จ านวนผลผลิตและจ านวน
ชั่วโมงการท างานแต่ละเดือนตามตารางท่ี  2  เพ่ือดูค่า
สดัส่วนของจ านวนผลผลิตต่อชัว่โมงการท างาน 
 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลจ านวนคนงาน จ านวนชัว่โมงการท างาน
ล่วงเวลาและจ านวนผลผลิต (โหล) ต่อเดือน 

 
 
จากขอ้มูลท่ีได้รวบรวมขา้งตน้ ของสัดส่วนจ านวน

ผลผลิตต่อชัว่โมงการท างานสามารถน ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
1. ในกรณีท่ีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั ก่อนใช้ระบบใน

เดือน สิงหาคม 2014 ไดจ้ านวนผลผลิตต่อเดือน 118,645 
โหลโดยใชเ้วลาในการท างาน 8,428 ชัว่โมง เม่ือเทียบกบั
เดือนกรกฎาคม ปี 2015 ได้ผลผลิต (122,446  โหล) 
มากกวา่ทั้งๆท่ีใชเ้วลาชัว่โมงในการท างานนอ้ยกวา่ ดงัรูป
ท่ี 18 

 

 
รูปที ่18 ตารางแสดงการเปรียบเทียบยอดผลผลิตต่อเดือน
และจ านวนชัว่โมงการท างานในเดือนสิงหาคม 2014 

(ก่อนใชร้ะบบ)กบัหลงัใชร้ะบบในเดือนกรกฎาคม 2015 
 

2. ในกรณีท่ีจ านวนคนงานเท่ากัน ขอ้มูลในเดือน
สิงหาคม 2014 เทียบกบัขอ้มูลเดือนกนัยายนปี 2015 หลงั
ใช้ระบบ มีค่าผลผลิตท่ีมากกว่ารวมถึงสัดส่วนจ านวน
ผลผลิตต่อชัว่โมงการท างานมีค่ามากกวา่ทั้งๆท่ีก่อนการใช้
ระบบ (สิงหาคม 2014) มีการเปิดการท างานล่วงเวลา 
 

 
รูปที ่19 ตารางแสดงขอ้มูลยอดผลผลิตต่อเดือน (โหล)
และสดัส่วนจ านวนผลผลิตต่อชัว่โมงการท างาน เม่ือ
จ านวนคนงานเท่ากนั (39 คน) ในช่วงก่อนใชร้ะบบ 

(สิงหาคม 2014) และหลงัใชร้ะบบ (กนัยายน 2015) 

 
จากการน าข้อมูลการท าการแก้ไขงาน  ต่อจ านวน

ผลผลิตในแต่ละเดือนมาท าการวเิคราะห์ พบวา่ ในปริมาณ
จ านวนผลผลิตท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั ช่วงก่อนการใชร้ะบบมี %
การแกไ้ขงาน สูงกวา่ ซ่ึงสามารถลดไดก้วา่ 70% ดงัขอ้มูล
ในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 
 
 
 

month Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14
man power/m 47 39 34 44 44 45 39 39 47 43

ชมOT 941 56 122 474 17 12.5 1252 1946 1080.5 1611.5
ชม.ท ำงำน/

เดือน 9589 7232 6378 8570 8113 8292.5 8428 9122 9728.5 9523.5
จ ำนวน

ผลผลิต(โหล)
177,504 137,957 145,175 142,853 107,129 105,095 118,645 146,651 176,375 147,645

implement system
month Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

man power/m 37 40 43 54 50 45 47 44 44 39
ชมOT 433 1,490 562  22 - -      -  -  -      -

ชม.ท ำงำน/
เดือน 7241 8850 8474 9958 9200 8280 8648 8096 8096 7176
จ ำนวน

ผลผลิต(โหล)
165,304 190,741 129,454 128,648 126,642 126,458 114,755 122,446 113,105 128,737
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นอกจากน้ียงัไดมี้การเก็บขอ้มูล การแกไ้ขงาน,ขอ้มูล
ชัว่โมงการเปิดการท างานล่วงเวลา, ขอ้มูลท่ีฝ่ายขนส่งท า
การร้องเรียนในการรอสินคา้ส าเร็จรูป  และจ านวนงานท่ีมี
ความผิดพลาดเพื่อน ามาวิเคราะห์ระบบการวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการบรรจุหีบห่อ 

อีกทั้ งมีการเก็บข้อมูล จ านวนผลผลิตและจ านวน
ชั่วโมงการท างานแต่ละเดือนตามตารางท่ี  2  เพ่ือดูค่า
สดัส่วนของจ านวนผลผลิตต่อชัว่โมงการท างาน 
 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลจ านวนคนงาน จ านวนชัว่โมงการท างาน
ล่วงเวลาและจ านวนผลผลิต (โหล) ต่อเดือน 

 
 
จากขอ้มูลท่ีได้รวบรวมขา้งตน้ ของสัดส่วนจ านวน

ผลผลิตต่อชัว่โมงการท างานสามารถน ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
1. ในกรณีท่ีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั ก่อนใช้ระบบใน

เดือน สิงหาคม 2014 ไดจ้ านวนผลผลิตต่อเดือน 118,645 
โหลโดยใชเ้วลาในการท างาน 8,428 ชัว่โมง เม่ือเทียบกบั
เดือนกรกฎาคม ปี 2015 ได้ผลผลิต (122,446  โหล) 
มากกวา่ทั้งๆท่ีใชเ้วลาชัว่โมงในการท างานนอ้ยกวา่ ดงัรูป
ท่ี 18 

 

 
รูปที ่18 ตารางแสดงการเปรียบเทียบยอดผลผลิตต่อเดือน
และจ านวนชัว่โมงการท างานในเดือนสิงหาคม 2014 

(ก่อนใชร้ะบบ)กบัหลงัใชร้ะบบในเดือนกรกฎาคม 2015 
 

2. ในกรณีท่ีจ านวนคนงานเท่ากัน ขอ้มูลในเดือน
สิงหาคม 2014 เทียบกบัขอ้มูลเดือนกนัยายนปี 2015 หลงั
ใช้ระบบ มีค่าผลผลิตท่ีมากกว่ารวมถึงสัดส่วนจ านวน
ผลผลิตต่อชัว่โมงการท างานมีค่ามากกวา่ทั้งๆท่ีก่อนการใช้
ระบบ (สิงหาคม 2014) มีการเปิดการท างานล่วงเวลา 
 

 
รูปที ่19 ตารางแสดงขอ้มูลยอดผลผลิตต่อเดือน (โหล)
และสดัส่วนจ านวนผลผลิตต่อชัว่โมงการท างาน เม่ือ
จ านวนคนงานเท่ากนั (39 คน) ในช่วงก่อนใชร้ะบบ 

(สิงหาคม 2014) และหลงัใชร้ะบบ (กนัยายน 2015) 

 
จากการน าข้อมูลการท าการแก้ไขงาน  ต่อจ านวน

ผลผลิตในแต่ละเดือนมาท าการวเิคราะห์ พบวา่ ในปริมาณ
จ านวนผลผลิตท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั ช่วงก่อนการใชร้ะบบมี %
การแกไ้ขงาน สูงกวา่ ซ่ึงสามารถลดไดก้วา่ 70% ดงัขอ้มูล
ในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 
 
 
 

month Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14
man power/m 47 39 34 44 44 45 39 39 47 43

ชมOT 941 56 122 474 17 12.5 1252 1946 1080.5 1611.5
ชม.ท ำงำน/

เดือน 9589 7232 6378 8570 8113 8292.5 8428 9122 9728.5 9523.5
จ ำนวน

ผลผลิต(โหล)
177,504 137,957 145,175 142,853 107,129 105,095 118,645 146,651 176,375 147,645

implement system
month Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

man power/m 37 40 43 54 50 45 47 44 44 39
ชมOT 433 1,490 562  22 - -      -  -  -      -

ชม.ท ำงำน/
เดือน 7241 8850 8474 9958 9200 8280 8648 8096 8096 7176
จ ำนวน

ผลผลิต(โหล)
165,304 190,741 129,454 128,648 126,642 126,458 114,755 122,446 113,105 128,737

ตารางที่ 3 จ านวนผลผลิตต่อเดือน จ านวนการ repack 

และ % การ repack ต่อผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละเดือน 

 
 
เม่ือน าระบบท่ีออกแบบไวม้าเปรียบเทียบกับการ

ท างานในปัจจุบนัในประเด็นต่าง ๆ ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

1) กระบวนการผลิตเพ่ือการบรรจุหีบห่อ 

 จากกระบวนการผลิตท่ีออกแบบไว ้ท าให้ประเมิน
ภาระงานในแต่ละสายการผลิตและแต่ละกลุ่มได้อย่างมี
ป ระ สิ ท ธิภ าพ เพ่ิ ม ข้ึ น  อี กทั้ ง ย ังส าม ารถป ระ เมิ น
ความสามารถในการบรรจุหีบห่อของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงน าไป
ตั้งเป้าการท างานเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการบรรจุหีบห่อใน
แต่ละทีมได้  นอกจาก น้ี ย ังสามารถประเมินการใช้
ทรัพยากรเคร่ืองจักรและพ้ืนท่ีได้ และท าให้ทราบว่า
เค ร่ืองจักรและการจัดสายการท างานนั้ น เหมาะและ
เพียงพอต่อการบรรจุหีบห่อของแต่ละสินคา้หรือไม่ และ
สามารถก าหนดมาตรฐานในการท างานและเวลามาตรฐาน
ในการท างานได ้
2) ส่วนของการวางแผนการบรรจุหีบห่อ 

 ระบบสามารถท าให้ออกแผนได้ล่วงหน้าเป็นเวลา
คร่ึงวนัเสมอเพ่ือให้แต่ละสายการบรรจุหีบห่อและส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมงานไวล่้วงหน้า รวมถึงสามารถท าการ
ประเมินไดว้า่ก าลงัการผลิตท่ีมีเพียงพอต่อการบรรจุหีบห่อ
แต่ละวนัตามความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ และสามารถ
ทราบไดว้่าตอ้งมีการเพ่ิมปริมาณคนงานหรือตอ้งเปิดการ
ท างานล่วงเวลาหรือไม่ และสามารถลดปริมาณการ แกไ้ข
งานไดม้ากกวา่ร้อยละ 70 

3) ส่วนของการควบคุมการบรรจุหีบห่อ 

 ระบบสามารถช่วยในการติดตามและตรวจสอบการ
ท างานในแต่ละช่วงเวลาท าการบรรจุหีบห่อได้ตรงตาม
ปริมาณท่ีวางแผนหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการปรับ
แผนการผลิตและทราบความเคล่ือนไหวของงานตลอด 

และหากมีความตอ้งการแทรกเขา้มาก็สามารถประมาณได้
วา่จะท าการบรรจุหีบห่อเรียบร้อยในเวลาเท่าไหร่  
4) ส่วนของระบบเอกสารท่ีสนับสนุนระบบและวิธี
ปฏิบติังาน 

 ระบบขอ้มูลและเอกสารท่ีออกแบบสามารถท าให้
ประเมินการท างานในแต่ละทีมของการบรรจุหีบห่อได้
และสามารถตั้งเป้าในการท างานไดแ้ละมีฐานขอ้มูลกลาง
ในการแปลงความตอ้งการเป็นในรูปแบบการท างานใน
สายการบรรจุหีบห่อ และสามารถลดความผิดพลาดในการ
ท างานได ้ 
6.2 ผลลพัธ์จากงานวจิยั 

จากผลการทดสอบได้แสดงให้ เห็นว่าระบบ ท่ี
ออกแบบมา สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ในแต่ละกลุ่มของบริษทักรณีศึกษาท่ีมีธรรมชาติของความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกันไดอ้ย่างทัน
ถ่วงที โดยสามารถวางแผนในการปฏิบติังานในแต่ละวนั
เป็นเวลาล่วงหนา้คร่ึงวนัเสมอ โดยท่ีสามารถน าไปใชง้าน
ได้จริง และสามารถตรวจสอบและติดตามผลของการ
ท างานได้ตลอดเวลา เพื่อท าการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม 
หรือเม่ือมีความตอ้งการเร่งด่วนแทรกเขา้มาก็จะสามารถ
ช่วยในการตดัสินใจไดว้า่จะท าการปรับแผนหรือจะรับมือ
อย่างไร  โดยท่ีระบบจะออกแบบถึงการจัดงาน การ
มอบหมายงานและระบบ เอกสาร ไปจน ถึงวิ ธีการ
ป ฏิบั ติ ง าน และ  data flow เพื่ อ ให้ ระบบส าม ารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และท าให้มีกระบวนการ
บรรจุหีบห่อท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีมี
ความหลายหลายในแต่ละวนัได ้และมีภาระงานในแต่ละ
สายการผลิตและต่อกลุ่มงานท่ีใกลเ้คียงกัน หากมีความ
ต้องการของสินค้าท่ี เกินกว่าก าลังการบรรจุหีบห่อ  ก็
สามารถช่วยเป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนการตดัสินใจวา่จะ
จดัการงานเช่นไร ตอ้งเปิดการท างานล่วงเวลาหรือจะเป็น
ตอ้งหาบุคลากรเพ่ิม และมีฐานขอ้มูลในการจดัท ารูปแบบ
มาตรฐานในการท างานและสามารถลดความผิดพลาดใน
การส่ือสารเน่ืองจากการแปลงจากความตอ้งการเป็นการ
ท างานจริงได้ รวมถึงสามารถลดความสูญเสียทั้ งในส่วน

จ ำนวน
ผลผลติ
ตอ่เดอืน

จ ำนวนชิน้ใน
กำร repack/

เดอืน
% repack

%
กำร
ลดลง

ส.ค.-14 1,323,089 123,982 9.37% 76%
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7. สรุปผลการวจัิย 

จากการวิจยัท่ีศึกษาระบบในการวางแผนของบริษทั
กรณีศึกษาในปัจจุบันและท าการเก็บความตอ้งการและ
ข้อมูลท่ีต้องใช้ในระบบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล 
ออกแบบระบบในการวางแผนและควบคุมกระบวนการ
บรรจุหีบห่อ รวมถึงออกแบบวิธีการปฏิบติังานและการส่ง
ต่อขอ้มูลของระบบ เม่ือน างานวจิยัไปใชใ้นการท างานของ
บริษทักรณีศึกษาสามารถวางแผนในการปฏิบติังานในแต่
ละวนัรวมถึงมอบหมายงานให้แต่ละทีมปฏิบัติงานและ
สามารถตรวจติดตามขอ้มูลได้อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างทันถ่วงที 
และสามารถลดปัญหาในการท างานทั้งในส่วนการสูญเสีย
เน่ืองจากการแกไ้ขสินคา้และปัญหาในการท างานผิดพลาด
ได ้รวมถึงมีขอ้มูลในการสนบัสนุนการจดัการงานในส่วน
งานการบรรจุหีบห่อทั้งในส่วนการจดัการก าลงัคนและการ
จดัสายการผลิต และสามารถทราบก าลงัการท างานและท า
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรจุหีบห่อโดยพิจารณาจาก
จ านวนผลผลิตต่อชั่วโมงการท างานของแต่ละเดือนว่า
เพ่ิมข้ึนจากการใชร้ะบบ 

 
 
 
 

7.1 ข้อจ ากดัของงานวจิยั 

- ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงระบบผลิตเป็น
ขอ้มูลสินคา้และขอ้มูลการขายของบริษทัตวัอยา่งตั้งแต่ปี 
2557 ถึงกนัยายน 2558 เท่านั้น  

- ไม่ครอบคลุมถึงการเขียนโปรแกรม และการ 
implement Program มีเพียงการทดสอบการท างานของ
ระบบผา่นทางโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Excel เป็นตน้ 

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากงานวจิยัน้ีไดเ้สนอระบบในการวางแผนและ
ควบคุมเฉพาะในกระบวนการบรรจุหีบห่อของบริษัท
กรณีศึกษา ผูว้จิยัขอเสนอดงัน้ี 

1. ท าการเพ่ิมเติมและปรับปรุงขอ้มูลในส่วนต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ เพ่ือใหท้ราบวา่
ตอ้งจดัการอยา่งไรกบัความตอ้งการต่าง ๆ และมีก าลงัคน
และก าลงัเคร่ืองจกัรอยา่งไร 

2. น าระบบในการวางแผนและควบคุมในส่วนน้ี
ขยายให้ครอบคลุมในส่วนอ่ืนๆจนครบกระบวนการผลิต
ของทั้ งโรงงาน เพ่ือท าการปรับปรุงระบบให้สามารถ
ตอบสนองไดต้ามธรรมชาติของการปฏิบติังานจริง 

3. ให้ความรู้แก่ผู ้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระบบอย่าง
ชดัเจนและเพ่ิมพูนความรู้อยูเ่สมอ เพ่ือให้ทุกส่วนช่วยกนั
ปรับปรุงและออกแบบระบบในส่วนงานของตนเอง 
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