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บทคัดย่อ 

 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าหน้าท่ี
ส่งเสริมการปลูกพืชและพฒันาอาชีพเกษตรกร โดยมีพืชหลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัโรงคดับรรจุฯ หนองหอยคือ ผกักาดหอม
ห่อ ผกักาดหางหงส์ ผกักาดขาวปลี และกะหล ่าปลี ทั้งในแบบผกับรรจุถุง และผกัไม่บรรจุถุง ซ่ึงจากการด าเนินงานของ    
โรงคดับรรจุฯ ได้มีการน าวิธีค  านวณต้นทุนแบบตน้ทุนฐานกิจกรรมแทนตน้ทุนบัญชีแบบเดิม ท าให้ทราบถึงตน้ทุนท่ี
แท้จริงท่ีเกิดข้ึนและกระบวนการท่ีท าให้เกิดตน้ทุนสูง แต่เน่ืองจากในทุก ๆ วนัจะเกษตรกรป้อนผกัให้โรงคดับรรจุฯ           
อยูต่ลอดเวลา ท าให้ไม่สามารถหยดุกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อท าการปรับปรุงกระบวนการท างานได้ งานวิจยัน้ีจึงไดอ้าศยัวิธีการ
จ าลองสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์และหาแนวทางในการลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน โดยผลการวิเคราะห์หา
จ านวนพนกังาน ค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร เวลารอเฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ พบวา่กรณีบรรจุถุง
สามารถท าการลดพนกังานบรรจุถุงจากเดิม 7 คน เหลือเป็น 2 คน มีผลใหค้่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 18.66 เป็นร้อยละ 60.00 และสามารถรวมกิจกรรมตดัแต่งและกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบเขา้ดว้ยกนัท าให้มีพนกังาน
รวมกนัเหลือ 3 คน (จากเดิม 8 คน) มีผลให้ค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 14.07 เป็น 55.70 

ส าหรับกรณีไม่บรรจุถุง สามารถรวมกิจกรรมตดัแต่งและกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบเขา้ดว้ยกนั ท าให้มีพนกังานรวมกนัเหลือ 

4 คน (จากเดิม 8 คน) ท าใหมี้ค่าการใชท้รัพยากรเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 28.82 เป็นร้อยละ 44.50 
 

ABSTRACT 
Nong-Hoy Royal Project Foundation Development Center was founded as one of the royal’s 

projects in order to promote plantation and to develop farming, creating jobs for the hill tribes. The 
main work of this center is to process the agricultural products to deliver along the supply chains both 
in packed and non-packed types. The most profit-making types of vegetables of the center are Iceberg, 
Chinese cabbage-michilli, Chinese cabbage and cabbage. The center has now applied the activity-based 
costing (ABC) approach to calculate the cost of this process instead of the former one where it can 
show the hidden and unnecessarily high cost. Therefore, the objective of this research is to find out the 
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ABSTRACT 
Nong-Hoy Royal Project Foundation Development Center was founded as one of the royal’s 

projects in order to promote plantation and to develop farming, creating jobs for the hill tribes. The 
main work of this center is to process the agricultural products to deliver along the supply chains both 
in packed and non-packed types. The most profit-making types of vegetables of the center are Iceberg, 
Chinese cabbage-michilli, Chinese cabbage and cabbage. The center has now applied the activity-based 
costing (ABC) approach to calculate the cost of this process instead of the former one where it can 
show the hidden and unnecessarily high cost. Therefore, the objective of this research is to find out the 

solutions to reduce the unnecessary cost and improve the logistics performance by using the 
simulation approach because the production line has to be run continuously every day. The result of 
the simulation analysis on the number of staff, resource of utilization and average waiting time reveals 
that the cost of employment in packing the packed products section can be deducted by having only 2 
from 7 staff in packing activity. The consequence of this deduction enables the resource of utilization 
to increase from 18.66% to 60.00%. In addition, combining 2 different activities of trimming and 
preparing can help decrease the number of staff from 8 to 3 people which enables the resource of 
utilization to increase from 14.07% to 55.70%. Apart from that, in non-packed products process, 
trimming activity and preparing activity can be combined in order to reduce the number of staff as 
they can do these jobs in one activity from 8 to 4 people. That is considered as the rising of the 
resource of utilization from 28.82% to 44.50%. 
 
1. บทน า 

ป ระ เท ศ ไท ย เป็ น ป ระ เท ศ เกษ ต รกรรม  ซ่ึ ง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับประมง อุตสาหกรรมพืชผกัผลไม้ ทั้ งในรูปแบบ
บรรจุภาชนะ หรือการแช่เย็น  รวมถึงการแปรรูปอ่ืน  ๆ 
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีลว้นท ารายได้จากากรส่งออกเข้าสู่
ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทท่ีประเทศไทยมีการส่งออกเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ
โลก เช่น ขา้ว ผลไมส้ด ปลาบรรจุกระป๋อง สบัปะรดบรรจุ
กระป๋อง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของไทยยงัมี
ความอ่อนแอ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัอยูส่ภาวะท่ียากจน ซ่ึง
สามารถสงัเกตไดจ้ากตน้ทุนโลจิสติกส์ของภาคการเกษตร 
ซ่ึ ง สู งถึ ง ร้ อ ยล ะ  21–25  ข อ ง  GDP ข ณ ะ ท่ี ต้น ทุ น 
โลจิสติกส์เฉล่ียของประเทศไทยอยูท่ี่ร้อยละ 16–19 ของ 
GDP หากเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ ตน้ทุนโล
จิสติกส์ของไทยก็ยงัสูงกวา่มาก ทั้งน้ีภาคเกษตรของไทยท่ี
ถือเป็นประชากรกวา่ร้อยละ 61 ยงัอยูใ่นภาวะท่ียากจน [1] 

โครงการหลวงหนองหอย เป็น 1 ใน 38 โครงการ
หลวงท่ีท าหนา้ท่ีผลิตผกัท่ีมีคุณภาพขาย ทั้งน้ีแมจ้ะมีรายได้
ตลอดปีสูง แต่ไม่กลับท าให้ได้ก าไรแต่อย่างใด  จาก
การศึกษากระบวนการพบว่า ผกัท่ีท าคือผกักาดหอมห่อ 
ผกักาดหางหงส์ ผกักาดขาวปลี และกะหล ่าปลีโครงการ
หลวงหนองหอย โดยสามารถแบ่งกระบวนการผลิตเป็น 2 
แบบ คือผกับรรจุถุง และผกัไม่บรรจุถุง  และมีขั้นตอนการ
ท างานทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การส่งเสริมการผลิต การ
ตรวจรับวตัถุดิบ การวิเคราะห์สาร การเตรียมวตัถุดิบ การ

ตดัแต่ง การบรรจุถุง และ การจดัส่ง โดยจากการวิเคราะห์
ต้น ทุนฐานกิจกรรม  (Activity-based costing) [2] 

พบว่า กรณีผักบรรจุถุงนั้ น กิจกรรมท่ี มีต้นทุนสูงคือ 
กิจกรรมการบรรจุถุง รองลงมาคือ  กิจกรรมการจัดส่ง 
กิจกรรมการตดัแต่ง และกิจกรรมการเตรียมวตัถุดิบ โดยมี
ตน้ทุนฐานกิจกรรม 221,789.42 บาท 88,739.56 บาท 
65,236.64 บาท และ 54,697.38 บาท ตามล าดบั ส าหรับ
กิจกรรมไม่บรรจุถุง ตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุดคือ กิจกรรมการตดั
แต่ง รองลงมาคือ กิจกรรมการจัดส่ง และกิจกรรมการ
เตรียมวตัถุดิบ โดยมีตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็น 113,330.91 
บาท 99,314.28 บาท และ 81,150.47 บาท ตามล าดบั 

เน่ืองจากในการปฏิบัติงานจริงท่ีเป็นอยู่ของโรงคดั
บ รร จุ ไ ม่ส าม ารถท าก ารทดลองห รือป รับ เป ล่ี ยน
กระบวนการท างานได้ ดังนั้ นการจ าลองสถานการณ์จึง
จ าเป็นท่ีจะน ามาใชง้าน เพราะการจ าลองสถานการณ์เป็น
การรวบรวมวิธีการต่าง ๆ ท่ีใชจ้ าลองสถานการณ์จริงหรือ
พฤติกรรมของระบบ มาไวบ้นคอมพิวเตอร์ โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Software) เขา้มาช่วย เพื่อท่ีจะ
ศึกษากระบวนการไหลของกิจกรรมรูปแบบต่าง  ๆ 
วิเคราะห์สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของระบบ และช่วยหา
แนวทางหรือทางเลือก  (Scenario) ท่ี เหมาะสม  ก่อน
น าไปใชก้บัการปฏิบติังานจริง ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงในการ
เกิดความผิดพลาด อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา
ไดอี้กทางดว้ย โดยหลงัจากท่ีไดร้ะบุปัญหาแลว้ว่าเกิดใน
กระบวนการใด ทั้งน้ีการหาแนวทางในการปรับปรุงและ
เพ่ิ ม ป ระสิ ท ธิภาพ โล จิก ติก ส์ โดยไม่ ให้ ก ระท บ กับ
กระบวนการผลิตจริงท่ีมีการผลิตอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละวนั
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นั้น จึงอาศยัโปรแกรมอารีนา (Arena) ซ่ึงเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นการจ าลองสถานการณ์
และหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาระบบต่าง ๆ เขา้มาใชใ้น
การวางแผนกระบวนการท างานใหม่ รวมถึงการจดัจ านวน
พนกังานใหเ้หมาะสม [3] 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การจ าลองสถานการณ์ 

การจ าลองสถานการณ์เป็นการสร้างรูปแบบของ
กระบวนการจริงแลว้ด าเนินการใชแ้บบจ าลองนั้นเพ่ือการ
เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงาน หรือเพื่อประเมินผลการใช้
วิธีต่าง ๆ ในการด าเนินงานของระบบภายใตข้อ้ก าหนดท่ี
วางไว  ้การทดลองให้แบบจ าลองท างานอาจใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์หรือเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ 
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์การจ าลองสถานการณ์จะ
ไม่ใช่ข้อสรุปท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัญหา แต่จะท าให้ผู ้
วิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบและแนว
ทางการปรับแกไ้ขระบบ [4][5] 
2.2 การจ าลองสถานการณ์ในอุตสาหกรรมเกษตร 

มีการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ในการหาวิเคราะห์
ตน้ทุน รวมถึงการหาประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 
ตวัอย่างเช่น การใช้การจ าลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ย ซ่ึงพบวา่
ความยาวของแปลงออ้ย และจ านวนรถบรรทุกท่ีปฏิบติังาน
มีผลต่อประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวอ้อย  [6] หรือการ
ประเมินศักยภาพและการลดต้น ทุนการด าเนินงาน           
โลจิสติกส์ของเสาวรสหวานในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการ
หลวง ซ่ึงจากการใชก้ารจ าลองสถานการณ์พบวา่หากมีเพ่ิม
จ านวนแรงงานในการคดับรรจุเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหเ้วลาใน
การคดับรรจุลดลง แต่จะท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนดว้ย 
[7] หรือการใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ในการจดัการสินคา้
คงคลังของวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์น ้ าสลัด  ซ่ึงการใช้
แบบจ าลองสถานการณ์ ร่วมกับตัวแบบคณิตศาสตร์ 
สามารถหาค่าท่ีเหมาะสมของปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั 

(Economic Order Quantity–EOQ)  ท า ใ ห้
ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัสูงข้ึน ซ่ึงดีกว่าการ
ใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์เพียงอยา่งเดียว [8] ทั้งน้ีมีการ
ใช้แบบจ าลองสถานการณ์ในการค านวนต้นทุนฐาน
กิจกรรมในอุตสาหกรรมตลาดขายส่งปลาในไตห้วนั ซ่ึง
การใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ท าใหมี้การจดัสรรทรัพยากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนไดแ้ม่นย  ามากข้ึน และหลีกเล่ียงการ
ใชท้รัพยากรท่ีไม่จ าเป็นออกไปได ้ส่งผลใหผ้ลการค านวน
ต้นทุนฐานกิจกรรมมีความแม่นย  ามากยิ่งข้ึน  [4] จาก
งานวจิยัต่าง ๆ ขา้งตน้จะเห็นวา่การใชก้ารจ าลองถานการณ์
มีความสมเหตุสมผล สามารถพิสูจน์ได้จากปัจจัยน าเข้า 
และน ามาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ท่ีระบบประมวลผล
ออกมา และสามารถวิเคราะห์หารูปแบบท่ีถูกต้องจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงต่อไปในอนาคต 
2.3 การวเิคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง 

ก่อนการจ าลองสถานการณ์ต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนก่อนเสมอ ซ่ึงการ
เลือกใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง
ข้ึนอยู่กับระบบท่ีท าการศึกษาและการเลือกใช้ของผูว้ิจัย 
โดยสามารถสรุปวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งวิธีต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

1. วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  (Testing 

Hypothesis) เช่น การทดสอบความถูกตอ้งของ
แบบจ าลองดว้ยวิธีการทดสอบเวลาเฉล่ียของการ
ใหบ้ริการ [9] 

2. โดยการเปรียบเทียบเวลาท่ีใชผ้ลิตสินคา้ 1 ช้ินจน
เสร็จ เช่น การสอบถามจากทางผูผ้ลิตในการผลิต
สินคา้ 1 ช้ินของสินคา้แต่ละชนิดจนเสร็จ เทียบ
กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง หากขอ้มูลทั้งสองมี
ความใกลเ้คียงกนัแสดงวา่แบบจ าลองสถานการณ์
ท่ีสร้างข้ึนมีความถูกตอ้ง [10] 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรอบระยะเวลาการ
ผ ลิ ต  (Average Cycle Time)  เ ช่ น  ก า ร
เป รียบ เที ยบความแตกต่ างค่ าเฉ ล่ียของรอบ
ระยะเวลาการผลิตจากแบบจ าลองการผลิต เทียบ
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นั้น จึงอาศยัโปรแกรมอารีนา (Arena) ซ่ึงเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นการจ าลองสถานการณ์
และหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาระบบต่าง ๆ เขา้มาใชใ้น
การวางแผนกระบวนการท างานใหม่ รวมถึงการจดัจ านวน
พนกังานใหเ้หมาะสม [3] 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การจ าลองสถานการณ์ 

การจ าลองสถานการณ์เป็นการสร้างรูปแบบของ
กระบวนการจริงแลว้ด าเนินการใชแ้บบจ าลองนั้นเพ่ือการ
เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงาน หรือเพื่อประเมินผลการใช้
วิธีต่าง ๆ ในการด าเนินงานของระบบภายใตข้อ้ก าหนดท่ี
วางไว  ้การทดลองให้แบบจ าลองท างานอาจใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์หรือเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ 
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์การจ าลองสถานการณ์จะ
ไม่ใช่ข้อสรุปท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัญหา แต่จะท าให้ผู ้
วิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบและแนว
ทางการปรับแกไ้ขระบบ [4][5] 
2.2 การจ าลองสถานการณ์ในอุตสาหกรรมเกษตร 

มีการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ในการหาวิเคราะห์
ตน้ทุน รวมถึงการหาประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 
ตวัอย่างเช่น การใช้การจ าลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ย ซ่ึงพบวา่
ความยาวของแปลงออ้ย และจ านวนรถบรรทุกท่ีปฏิบติังาน
มีผลต่อประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวอ้อย  [6] หรือการ
ประเมินศักยภาพและการลดต้น ทุนการด าเนินงาน           
โลจิสติกส์ของเสาวรสหวานในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการ
หลวง ซ่ึงจากการใชก้ารจ าลองสถานการณ์พบวา่หากมีเพ่ิม
จ านวนแรงงานในการคดับรรจุเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหเ้วลาใน
การคดับรรจุลดลง แต่จะท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนดว้ย 
[7] หรือการใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ในการจดัการสินคา้
คงคลังของวัตถุ ดิบของผลิตภัณฑ์น ้ าสลัด  ซ่ึงการใช้
แบบจ าลองสถานการณ์ ร่วมกับตัวแบบคณิตศาสตร์ 
สามารถหาค่าท่ีเหมาะสมของปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั 

(Economic Order Quantity–EOQ)  ท า ใ ห้
ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัสูงข้ึน ซ่ึงดีกว่าการ
ใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์เพียงอยา่งเดียว [8] ทั้งน้ีมีการ
ใช้แบบจ าลองสถานการณ์ในการค านวนต้นทุนฐาน
กิจกรรมในอุตสาหกรรมตลาดขายส่งปลาในไตห้วนั ซ่ึง
การใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ท าใหมี้การจดัสรรทรัพยากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนไดแ้ม่นย  ามากข้ึน และหลีกเล่ียงการ
ใชท้รัพยากรท่ีไม่จ าเป็นออกไปได ้ส่งผลใหผ้ลการค านวน
ต้นทุนฐานกิจกรรมมีความแม่นย  ามากยิ่งข้ึน  [4] จาก
งานวจิยัต่าง ๆ ขา้งตน้จะเห็นวา่การใชก้ารจ าลองถานการณ์
มีความสมเหตุสมผล สามารถพิสูจน์ได้จากปัจจัยน าเข้า 
และน ามาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ท่ีระบบประมวลผล
ออกมา และสามารถวิเคราะห์หารูปแบบท่ีถูกต้องจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงต่อไปในอนาคต 
2.3 การวเิคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง 

ก่อนการจ าลองสถานการณ์ต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนก่อนเสมอ ซ่ึงการ
เลือกใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง
ข้ึนอยู่กับระบบท่ีท าการศึกษาและการเลือกใช้ของผูว้ิจัย 
โดยสามารถสรุปวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งวิธีต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

1. วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  (Testing 

Hypothesis) เช่น การทดสอบความถูกตอ้งของ
แบบจ าลองดว้ยวิธีการทดสอบเวลาเฉล่ียของการ
ใหบ้ริการ [9] 

2. โดยการเปรียบเทียบเวลาท่ีใชผ้ลิตสินคา้ 1 ช้ินจน
เสร็จ เช่น การสอบถามจากทางผูผ้ลิตในการผลิต
สินคา้ 1 ช้ินของสินคา้แต่ละชนิดจนเสร็จ เทียบ
กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง หากขอ้มูลทั้งสองมี
ความใกลเ้คียงกนัแสดงวา่แบบจ าลองสถานการณ์
ท่ีสร้างข้ึนมีความถูกตอ้ง [10] 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรอบระยะเวลาการ
ผ ลิ ต  (Average Cycle Time)  เ ช่ น  ก า ร
เป รียบ เที ยบความแตกต่ างค่ าเฉ ล่ียของรอบ
ระยะเวลาการผลิตจากแบบจ าลองการผลิต เทียบ

กับการค านวณด้วยโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) 
[11] 

4. ใชห้ลกัการทางสถิติ เช่น ตรวจสอบแบบจ าลอง
โดยให้แบบจ าลองเข้าสู่สภาวะคงท่ี  (Steady 

State) ก่อนจากนั้นน าค่าเวลารอเฉล่ียจริงกับค่า
เวลารอเฉล่ียท่ีได้จากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบ
กนั [12] 

ด้วยวิ ธี ก ารต่ าง  ๆ  ข้างต้น จะ เห็ น ว่า เป็ น ก าร
เปรียบเทียบด้านเวลา หากเวลาจริงกับเวลาท่ีได้จากการ
จ าลองสถานการณ์มีความใกลเ้คียงหรือเท่ากัน แสดงว่า
แบบจ าลองสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนนั้นมีความถูกตอ้ง ดงันั้น
ในงานวิจัยน้ีจึงเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 

 
3.  วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิต จากรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัการใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน ผลการค านวณตน้ทุน
ฐานกิจกรรม จ านวนพนกังาน เวลาท่ีใชใ้นแต่ละ
ขั้ น ต อน  เพื่ อ น าม าส ร้ างตั ว แบ บ จ าล อ ง
สถานการณ์ 

2. สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการ
ปัจจุบนัโดยโปรแกรมอารีนา ทั้งกรณีผกับรรจุถุง 
และผกัไม่บรรจุถุง 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจ าลอง  ว่า
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงหรือไม่ โดยท าการ
เปรียบเทียบเวลาท่ีได้จากการรันแบบจ าลอง
เทียบกบัเวลาจริงจากกระบวนการผลิต 

4. ป รับ ป รุ งป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ตั ว แ บ บ จ าล อ ง
สถานการณ์ พิจารณาจากกิจกรรมท่ีมีตน้ทุนฐาน
กิจกรรมท่ีสูง ทั้งน้ีท าการปรับค่าของตวัแปรเป็น
สถานการณ์ (Scenarios) ต่าง ๆ โดยตัวแปรท่ี
พิจารณาปรับค่า คือ  จ านวนพนักงาน  และ
พิจารณาผลจากลพัธ์จาก เวลารอเฉล่ีย ค่าการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรหรือค่าความสามารถใน
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน
กิจกรรมนั้น ๆ  

5. เป รียบ เที ยบ ผลลัพ ธ์ ท่ี ได้ จ ากก ารจ าลอ ง
สถานการณ์ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบ 

6. สรุปและวเิคราะห์ผลการวจิยั 
 
4.  ผลการด าเนินงานวจัิย 

4.1 การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษากระบวนการด าเนินงาน  จ านวน
พนักงาน  รวม ถึงเวลาในขั้ น ตอนต่ าง  ๆ  เพื่ อส ร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์กระบวนการท างานและกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในโรงคดับรรจุ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณี
บรรจุถุง (รูปท่ี 1) ซ่ึงมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรม
ตรวจรับ  กิจกรรมวิเคราะห์สาร กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ 
กิจกรรมตดัแต่ง กิจกรรมบรรจุถุง และกิจกรรมจดัส่ง  

ส าห รับกรณีไม่บรรจุถุง  (รูป ท่ี  2) มีทั้ งหมด  5 

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตรวจรับ กิจกรรมวิเคราะห์สาร 
กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ กิจกรรมตดัแต่ง และกิจกรรมจดัส่ง 
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รูปที ่1 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั 

กรณีบรรจุถุง (As – Is) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั 
กรณีไม่บรรจุถุง (As – Is) 

 
4.2 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการปัจจุบัน 
4.2.1 การเข้ามาของรถบรรทุก 

ลกัษณะการเขา้มาของรถบรรทุกผกัของเกษตรกร เป็น
ลกัษณะของการ Create entity  

ท าการตั้งช่ือ Create module ให้ช่ือ Create Truck 
โดยมีสมการเวลาการมาของรถบรรทุกท่ีมาส่งผกัเขา้โรง
คดับรรจุเป็น TRIA (0.48, 1.08, 2.36) ซ่ึงมีหน่วยเป็น

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
E การบรรจุถุง 
F การจดัส่ง 

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
E การบรรจุถุง 
F การจดัส่ง 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจาก
รถบรรทุกลงพื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้นพาเลท 

พนกังาน B1 สุ่มผกั
จากรถไปวเิคราะห์หา

สารตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไปพื้นท่ี
เตรียมวตัถุดิบ หรือห้องเยน็ 

พนกังาน C2 – C3  ท าความสะอาด
ผกั 

พนกังาน D1 – D6  ตดัแต่งผกั 

พนกังาน E1 – E7  น าผกับรรจุถุง 

พนกังาน E8 – E9  น าผกับรรจุถุงลง
ลงั 

พนกังาน E10  ขนลงัผกัไปยงัห้อง
เยน็ 

พนกังาน E11  ชัง่น ้ าหนกัลงัผกัก่อน
เขา้ห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจากห้องเยน็
ไปยงัรถห้องเยน็ 

พนกังาน F2  ขนลงัผกัขึ้นรถห้องเยน็ 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจาก
รถบรรทุกลงพื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่
น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้น
พาเลท 

พนกังาน B1 สุ่มผกัจาก
รถไปวเิคราะห์หาสาร

ตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไป
พื้นท่ีเตรียมวตัถุดิบ หรือห้อง

เยน็ 

พนกังาน C2 – C3  ท าความ
สะอาดผกั 

พนกังาน D1 – D5  ตดัแต่งผกั 

พนกังาน D6 – D7  น าผกัลง
ลงั 

พนกังาน D8  ขนลงัผกัไปยงั
ห้องเยน็ 

พนกังาน D9  ชัง่น ้ าหนกัลงัผกั
ก่อนเขา้ห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจาก
ห้องเยน็ไปยงัรถห้องเยน็ 

พนกังาน F2  ขนลงัผกัขึ้นรถ
ห้องเยน็ 
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รูปที ่1 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั 

กรณีบรรจุถุง (As – Is) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั 
กรณีไม่บรรจุถุง (As – Is) 

 
4.2 สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการปัจจุบัน 
4.2.1 การเข้ามาของรถบรรทุก 

ลกัษณะการเขา้มาของรถบรรทุกผกัของเกษตรกร เป็น
ลกัษณะของการ Create entity  

ท าการตั้งช่ือ Create module ให้ช่ือ Create Truck 
โดยมีสมการเวลาการมาของรถบรรทุกท่ีมาส่งผกัเขา้โรง
คดับรรจุเป็น TRIA (0.48, 1.08, 2.36) ซ่ึงมีหน่วยเป็น

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
E การบรรจุถุง 
F การจดัส่ง 

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
E การบรรจุถุง 
F การจดัส่ง 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจาก
รถบรรทุกลงพื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้นพาเลท 

พนกังาน B1 สุ่มผกั
จากรถไปวเิคราะห์หา

สารตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไปพื้นท่ี
เตรียมวตัถุดิบ หรือห้องเยน็ 

พนกังาน C2 – C3  ท าความสะอาด
ผกั 

พนกังาน D1 – D6  ตดัแต่งผกั 

พนกังาน E1 – E7  น าผกับรรจุถุง 

พนกังาน E8 – E9  น าผกับรรจุถุงลง
ลงั 

พนกังาน E10  ขนลงัผกัไปยงัห้อง
เยน็ 

พนกังาน E11  ชัง่น ้ าหนกัลงัผกัก่อน
เขา้ห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจากห้องเยน็
ไปยงัรถห้องเยน็ 

พนกังาน F2  ขนลงัผกัขึ้นรถห้องเยน็ 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจาก
รถบรรทุกลงพื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่
น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้น
พาเลท 

พนกังาน B1 สุ่มผกัจาก
รถไปวเิคราะห์หาสาร

ตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไป
พื้นท่ีเตรียมวตัถุดิบ หรือห้อง

เยน็ 

พนกังาน C2 – C3  ท าความ
สะอาดผกั 

พนกังาน D1 – D5  ตดัแต่งผกั 

พนกังาน D6 – D7  น าผกัลง
ลงั 

พนกังาน D8  ขนลงัผกัไปยงั
ห้องเยน็ 

พนกังาน D9  ชัง่น ้ าหนกัลงัผกั
ก่อนเขา้ห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจาก
ห้องเยน็ไปยงัรถห้องเยน็ 

พนกังาน F2  ขนลงัผกัขึ้นรถ
ห้องเยน็ 

ชัว่โมง โดยรายละเอียดท่ีตอ้งระบุในโปรแกรมอารีนาดงั
แสดงในรูป 3  

 

 
 

รูปที ่3  แสดงรายละเอียดท่ีตอ้งระบุใน  
Block Create Truck 

 
4.2.2 การจ าลองเวลาการมาของรถบรรทุก 

จากการเก็บขอ้มูลการมาของรถบรรทุกท่ีเขา้มาส่งผกั
เขา้โรงคดับรรจุฯ ณ จุดตรวจรับ และน ามาวิเคราะห์โดย
โปรแกรม  Input analyzer ดังรูป  4 และจะได้ความ
คลาดเคล่ือนสมการการแจกแจงเวลาของการมาของ
รถบรรทุกดังรูป ท่ี  5 ซ่ึ งจะเลือกใช้สมการท่ี มีความ
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด โดยในท่ีน้ีคือสมการ Triangular 

ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดคือ 0.00138 

ดงันั้นเวลาของการมาของรถบรรทุกจึงมีการกระจาย
ตั ว  (Distribution)  แบ บ  Triangular ท่ี มี ค่ าต ่ า สุ ด 
ค่ า เฉ ล่ี ย  และค่ า สู ง สุ ด  เป็ น  0.46, 1.08 และ  2.36 

ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่5  แสดงการวเิคราะห์ความคลาดเคล่ือนสมการการ
แจกแจงเวลาของการมาของรถบรรทุก 

 
4.2.3 การระบุค่าให้กจิกรรม 

จากข้อมูลต่าง ๆ  ในข้อ  4.1 มาสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์โดยโปรแกรมอารีนา  ซ่ึงในท่ีน้ียกตัวอย่าง
กิจกรรมตรวจรับ  (รูปท่ี  6) ซ่ึงเป็น  1 ใน  6 กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนทั้งสองกรณี โดยในกิจกรรมตรวจรับประกอบดว้ย
โมดูล Process จ านวน 4 โมดูล ไดแ้ก่ 

1) โมดูล Process Truck to Ground เป็นขั้นตอน
การยกลังผักออกจากรถบรรทุกลงจุดรับ  ใช้
พนักงานจ านวน 1 คน มีการกระท าแบบ Seize-

Delay-Release (จอง-ใช้-ปล่อย ทรัพยากรของ
ระบบ) เน่ืองจากตอ้งท างานท่ีละช้ิน และมีสมการ
แจกแจงความถ่ีท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด
จากฟังก์ชัน่การวเิคราะห์ปัจจยัการน าเขา้ดา้นเวลา 
(Input analyzer)  ในโปรแกรมอารีนา  ซ่ึ ง มี
รูปแบบการกระจายตวัเป็น NORM (7.97, 2.61)  

2) โ ม ดู ล  Process Ground to Weight เ ป็ น
ขั้นตอนการน าลังผกัจากจุดรับข้ึนชั่งน ้ าหนัก มี
พนักงานจ านวน 1 คน มีการกระท าแบบ Seize-

Delay-Release และมีสมการแจกแจงความถ่ีท่ีมี
ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีรูปแบบการ
กระจายตวัเป็น NORM (6.44, 0.901) 

3) โมดูล Process Weight 1 เป็นขั้นตอนจดบนัทึก
น ้ าหนกัผกัเป็นลงั ใชพ้นกังานจ านวน 1 คน มีการ
ก ร ะ ท า แ บ บ  Seize-Delay-Release โ ด ย มี
สมการแจกแจงความถ่ีท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือน
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A 

B 

น้อย ท่ี สุ ด ซ่ึ ง มี รูปแบบการกระจายตัว เป็ น 
NORM (9.34, 2.14)  

4) โ ม ดู ล  Process Weight 1 to Pallet เ ป็ น
ขั้นตอนถดัจากการบนัทึกน ้ าหนกั โดยน าลงัผกัท่ี
ผ่านกระบวนการชัง่บนัทึกน ้ าหนกัแลว้ข้ึนพาเลท 
เพ่ือขนส่งสู่ขั้ นตอนถัดไป  มีพนักงานจ านวน 

1 คน มีการกระท าแบบ Seize-Delay-Release 

โด ย มี สมการแจกแจงค วาม ถ่ี ท่ี มี ค่ าค วาม
คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีรูปแบบการกระจายตวั
เป็น NORM (13.7, 1.66) 

ส่วนในกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบประกอบด้วยโมดูล 
Process โมดูล  Delay อย่างละ  1 โมดูล  และโมดูล 
Assign จ านวน 2 โมดูล กิจกรรมตัดแต่งประกอบด้วย
โม ดูล  Process จ านวน  1 โมดูล  กิ จกรรมบรรจุ ถุ ง
ประกอบด้วยโมดูล  Process จ านวน  2 โมดูล  และ
กิจกรรมจัดส่งประกอบด้วยโมดูล Process และโมดูล 
Seize อย่างละหน่ึงโมดูล และในท านองเดียวกนัส าหรับ
กรณีผกับรรจุถุงและผกัไม่บรรจุถุงก็จดัท าแบบจ าลองใน
ลกัษณะเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่6  ตวัอยา่งแบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั 

กิจกรรมตรวจรับวตัถุดิบ 
 
 

4.3 การวเิคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง 
หลงัจากการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์แลว้ท าการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง ซ่ึงในงานวจิยัน้ีได้
เลือกใช้หลกัการทางสถิติและท าการเปรียบเทียบค่าเวลา
จริงกบัค่าเวลาท่ีไดจ้ากแบบจ าลองท่ีอยูใ่นสภาวะคงท่ี [8] 
หากเวลาเฉล่ียในแต่ละกระบวนการท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง
สถานการณ์กบัเวลาเฉล่ียจริงมีความใกลเ้คียงกนัแสดงว่า
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีความถูกตอ้ง ทั้งน้ีให้แบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนจ าลองสถานการณ์ปัจจุบันของระบบ จนกว่า
ระบบจะเขา้สู่สภาวะคงท่ี (Steady State) ทั้งน้ีก าหนดให้
แบบจ าลองท าการจ าลองสถานการณ์ซ ้ า ๆ กนัจ านวน 30 
คร้ัง เพื่อใหแ้บบจ าลองมีความเบ่ียงเบนไปจากสถานการณ์
จริงนอ้งลง จากนั้นท าการเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการผลิต
ผกั 1 ลงั ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม
อารีนาและจากข้อมูลจากการจับเวลาและการสอบถาม
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 1 เวลาท่ีใชใ้นการผลิตจนเสร็จ 1 ลงั (กรณีบรรจุ
ถุง) 

กจิกรรม 
เวลาทีผ่ลติได้จาก 

การจับเวลา 
(ทานิว) 

เวลาทีผ่ลติได้จาก 
การจ าลองสถานการณ์ 

(ทานิว) 
ตรวจรับ 37.90  37.44  

วิเคราะห์สาร 1,860.05  1,854.10  

เตรียมวตัถุดิบ 14.10  14.04  

ตดัแต่ง 7.20  7.01  

บรรจุถุง 26.30  25.97  

จดัส่ง 18.15  17.92  

*T-stat -1.2654 
T-critical 2.52 

*ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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A 

B 

น้อย ท่ี สุ ด ซ่ึ ง มี รูปแบบการกระจายตัว เป็ น 
NORM (9.34, 2.14)  

4) โ ม ดู ล  Process Weight 1 to Pallet เ ป็ น
ขั้นตอนถดัจากการบนัทึกน ้ าหนกั โดยน าลงัผกัท่ี
ผ่านกระบวนการชัง่บนัทึกน ้ าหนกัแลว้ข้ึนพาเลท 
เพ่ือขนส่งสู่ขั้ นตอนถัดไป  มีพนักงานจ านวน 

1 คน มีการกระท าแบบ Seize-Delay-Release 

โด ย มี สมการแจกแจงค วาม ถ่ี ท่ี มี ค่ าค วาม
คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีรูปแบบการกระจายตวั
เป็น NORM (13.7, 1.66) 

ส่วนในกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบประกอบด้วยโมดูล 
Process โมดูล  Delay อย่างละ  1 โมดูล  และโมดูล 
Assign จ านวน 2 โมดูล กิจกรรมตัดแต่งประกอบด้วย
โม ดูล  Process จ านวน  1 โมดูล  กิ จกรรมบรรจุ ถุ ง
ประกอบด้วยโมดูล  Process จ านวน  2 โมดูล  และ
กิจกรรมจัดส่งประกอบด้วยโมดูล Process และโมดูล 
Seize อย่างละหน่ึงโมดูล และในท านองเดียวกนัส าหรับ
กรณีผกับรรจุถุงและผกัไม่บรรจุถุงก็จดัท าแบบจ าลองใน
ลกัษณะเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่6  ตวัอยา่งแบบจ าลองสถานการณ์ปัจจุบนั 

กิจกรรมตรวจรับวตัถุดิบ 
 
 

4.3 การวเิคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง 
หลงัจากการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์แลว้ท าการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง ซ่ึงในงานวจิยัน้ีได้
เลือกใช้หลกัการทางสถิติและท าการเปรียบเทียบค่าเวลา
จริงกบัค่าเวลาท่ีไดจ้ากแบบจ าลองท่ีอยูใ่นสภาวะคงท่ี [8] 
หากเวลาเฉล่ียในแต่ละกระบวนการท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง
สถานการณ์กบัเวลาเฉล่ียจริงมีความใกลเ้คียงกนัแสดงว่า
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีความถูกตอ้ง ทั้งน้ีให้แบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนจ าลองสถานการณ์ปัจจุบันของระบบ จนกว่า
ระบบจะเขา้สู่สภาวะคงท่ี (Steady State) ทั้งน้ีก าหนดให้
แบบจ าลองท าการจ าลองสถานการณ์ซ ้ า ๆ กนัจ านวน 30 
คร้ัง เพื่อใหแ้บบจ าลองมีความเบ่ียงเบนไปจากสถานการณ์
จริงนอ้งลง จากนั้นท าการเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการผลิต
ผกั 1 ลงั ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม
อารีนาและจากข้อมูลจากการจับเวลาและการสอบถาม
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 1 เวลาท่ีใชใ้นการผลิตจนเสร็จ 1 ลงั (กรณีบรรจุ
ถุง) 

กจิกรรม 
เวลาทีผ่ลติได้จาก 

การจับเวลา 
(ทานิว) 

เวลาทีผ่ลติได้จาก 
การจ าลองสถานการณ์ 

(ทานิว) 
ตรวจรับ 37.90  37.44  

วิเคราะห์สาร 1,860.05  1,854.10  

เตรียมวตัถุดิบ 14.10  14.04  

ตดัแต่ง 7.20  7.01  

บรรจุถุง 26.30  25.97  

จดัส่ง 18.15  17.92  

*T-stat -1.2654 
T-critical 2.52 

*ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 เวลาท่ีใชก้ารผลิตจนเสร็จ 1 ลงั (กรณีไม่บรรจุ
ถุง) 

กจิกรรม 
เวลาทีผ่ลติได้จาก 

การจับเวลา 
(ทานิว) 

เวลาทีผ่ลติได้จาก 
การจ าลองสถานการณ์ 

(ทานิว) 
ตรวจรับ 37.50  37.46  

วิเคราะห์สาร 1,856.75  1,859.60  

เตรียมวตัถุดิบ 284.10  283.25  

ตดัแต่ง 11.10  10.89  

บรรจุถุง - - 

จดัส่ง 32.80  33.19  

*T-stat 0.6789 
T-critical 2.78 

*ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

จากตารางท่ี 1 และ 2 เม่ือเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ใน
การผลิตจนเสร็จ  พบว่าเวลาทีได้จากการจับเวลาและ
สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีโรงคดับรรจุและท่ีไดจ้ากการจ าลอง
สถานการณ์มีความใกลเ้คียงกนั อีกทั้ งเม่ือวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติทั้ งสองกรณี ท่ีความเช่ือมั่น  95% 

(ตารางท่ี 3) พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนนั้นมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริง 
 
ตารางที่ 3 ตวัอย่างผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ทางสถิติ 
กรณีผกับรรจุถุง 

 
เวลาจากการ

จ าลองสถานการณ์ 
เวลาจากการจับ

เวลาจริง 
Mean 327.2833333 326.08 

Variance 563961.5787 560472.2788 
Observations 6 6 

Pearson Correlation 0.99999999  
Hypothesized Mean 

Difference 0  
df 5  

t Stat 1.265439602  
P(T<=t) one-tail 0.130738675  

t Critical one-tail 2.015048373  
P(T<=t) two-tail 0.26147735  

t Critical two-tail 2.570581836  
 
4.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพตวัแบบจ าลองสถานการณ์ 

หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองว่า
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงแลว้ ผูว้จิยัไดท้ ารันแบบจ าลอง

สถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรของกิจกรรมท่ีมีตน้ทุนฐานกิจกรรมท่ีสูงในแต่
ละกรณี  โดยในสถานการณ์ปัจจุบันกรณีบรรจุถุงนั้ น 
กิจกรรมบรรจุถุงมีตน้ทุนฐานกิจกรรมสูงท่ีสุด มีค่าการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเพียง  0.1863 กิจกรรมจัดส่งมี
ตน้ทุนฐานกิจกรรมรองลงมาเป็นอนัดับสองมีค่าการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเป็น 0.3139 ส่วนกิจกรรมตดัแต่ง
มีตน้ทุนฐานกิจกรรมรองลงมาเป็นอนัดบัสามนั้นมีค่าการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 0.2859 และกิจกรรมท่ีตน้ทุน
ฐานกิจกรรมสูงเป็นอนัดบัส่ีคือกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบซ่ึงมี
ค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 0.0681 (ดงัตารางท่ี 4) 

ส าหรับกรณีไม่บรรจุถุงนั้ นกิจกรรมท่ีมีต้นทุนฐาน
กิจกรรมสูงท่ีสุดคือกิจกรรมการตดัแต่ง โดยมีค่าการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 0.2187 กิจกรรมท่ีมีตน้ทุนฐาน
กิจกรรมสูงเป็นอนัดบัสองรองลงมาคือกิจกรรมการจดัส่ง 
ซ่ึงมีค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็น 0.3608 และ
กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบเป็นกิจกรรมท่ีมีตน้ทุนฐานกิจกรรม
สูงรองเป็นอนัดบัสาม มีค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 
0.3921 (ดงัตารางท่ี 5) 

 
ตารางที่ 4 สรุปการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรและตน้ทุน
ฐานกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม (กรณีบรรจุถุง) 

กจิกรรม 
ต้นทุนฐานกจิกรรม 

(บาท) 
การใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากร 

บรรจุถุง 221,798.42 0.1863 

จดัส่ง 88,739.56 0.3139 

การตดัแต่ง 65,236.64 0.2859 

เตรียมวตัถุดิบ 54,697.38 0.0681 

 
ตารางที่ 5 สรุปการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรและตน้ทุน
ฐานกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม (กรณีไม่บรรจุถุง) 

กจิกรรม 
ต้นทุนฐานกจิกรรม 

(บาท) 
การใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากร 

ตดัแต่ง 113,330.91 0.2187 

จดัส่ง 99,314.28 0.3608 

เตรียมวตัถุดิบ 81,150.47 0.3921 
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จากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการรันแบบจ าลองสถานการณ์
ปัจจุบัน  ทางโรงคัดบรรจุฯ  มีข้อเสนอแนะให้ท าการ
ปรับปรุงโดยในกรณีบรรจุถุงนั้ น เน่ืองจากกิจกรรมการ
จัดส่งมีค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูง (0.3139) 

เม่ือเทียบกับกิจกรรมตดัแต่งท่ีมีค่าการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้อยกว่า (0.2859) อีกทั้งกิจกรรมบรรจุถุงเป็น
กิจกรรมต่อเน่ืองจากกิจกรรมตดัแต่ง และมีพนักงานใน
กิจกรรมน้ีถึง 6 คน (พนกังาน D1 – D6) ทางโรงคดับรรจุ
ฯ  เสนอแนะให้แก้ไขปัญหากิจกรรมตัดแต่งมากกว่า
กิจกรรมจดัส่ง ซ่ึงกระบวนการปัจจุบนั (รูปท่ี 1) พนกังาน
ท าความสะอาดผกัและพนักงานตดัแต่งผกัมีขั้นตอนการ
ท างานต่อเน่ืองกนั สามารถรวมงานเขา้ดว้ยกนัได ้เป็นการ
ลดจ านวนพนกังานและสามารถท าใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรเพ่ิมข้ึนด้วย จึงรวมเป็นพนักงานท าความ
สะอาดและตดัแต่ง (พนกังาน D’) และในขั้นตอนเดิมของ
กิจกรรมตดัแต่งนั้นท าการรวมพนกังานใหม่เป็นพนกังาน
น าผกับรรจุถุง (พนักงาน E’) และพนักงานน าผกับรรจุถุง
ลงลงัพร้อมชัง่น ้ าหนักลงั (พนักงาน E1’ และ E2’) (รูปท่ี 
7) จากนั้นรันแบบจ าลองสถานการณ์ใหม่เพ่ือหาจ านวน
พนกังานน าผกับรรจุถุง และพนักงานท าความสะอาดและ
ตัดแต่งใหม่  ท่ี มีค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยให้มีพนกังานตดัแต่งไม่เกิน 6 คน และ
พนกังานน าผกับรรจุถุงไม่เกิน 7 คน และจากการใชโ้มดูล 
Process analyzer วิเคราะห์จ านวนพนกังานท่ีเหมาะสม 
โดยมีค่าการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากร เวลารอเฉล่ีย อยู่
ในเกณฑ์ท่ีโรงคดับรรจุฯ ยอมรับได้ พบว่ามีพนักงานท า
ความสะอาดและตัดแต่งจ านวน  3 คน  และมีพนักงาน
บรรจุถุงจ านวน  2 คน  โดยมีค่าการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในกิจกรรมบรรจุถุง กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ และ
กิจกรรมตดัแต่ง หลงัการปรับปรุง ดงัตาราง 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีปรับปรุง 
กรณีบรรจุถุง (To–Be) 

 
ส าหรับกรณีไม่บรรจุถุงนั้น จากระบบปัจจุบนั พบวา่

พนักงานท าความสะอาดผกั (พนักงาน C2 และ C3) และ
พนักงานตัดแต่งผัก (พนักงาน  D1–D5) มีขั้นตอนการ
ท างานท่ีต่อเน่ืองกัน (รูปท่ี 2) สามารถรวมงานเขา้กนัได ้
เป็นพนักงานท าความสะอาดและตดัแต่ง (พนักงาน D’) 
และในกิจกรรมจดัส่งพบวา่ในระบบเดิมมีเวลารอเฉล่ียมาก
ส าหรับพนักงานขนลงัผกัข้ึนรถห้องเยน็ จึงท าการจดัสรร
จ านวนพนกังานใหม่เป็นพนักงานน าผกับรรจุลงลงัพร้อม
ชัง่น ้ าหนกั (พนกังาน D1’ และ D2’) และจดัสรรพนกังาน
ขนลงัผกัข้ึนรถห้องเยน็ใหม่ (พนักงาน F’) (รูปท่ี 8) โดย
ให้มีพนักงานตดัแต่งไม่เกิน 5 คน และพนักงานขนลงัผกั
ข้ึนรถหอ้งเยน็ไม่เกิน 5 คน และจากการใชโ้มดูล Process 

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
E การบรรจุถุง 
F การจดัส่ง 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจากรถบรรทุกลง
พื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้นพาเลท 

พนกังาน B1 สุ่มผกั
จากรถไปวเิคราะห์หา

สารตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไปพื้นท่ีเตรียม
วตัถุดิบ หรือห้องเยน็ 

พนกังาน D’  ท าความสะอาดและตดัแต่ง 

พนกังาน E’  น าผกับรรจุถุง 

พนกังาน E1’ – E2’  น าผกับรรจุถุงลงลงั 
พร้อมชัง่น ้ าหนกัลงั 

พนกังาน E3  ขนลงัผกัไปยงัห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจากห้องเยน็ไปยงั
รถห้องเยน็ 

พนกังาน F2  ขนลงัผกัขึ้นรถห้องเยน็ 
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จากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการรันแบบจ าลองสถานการณ์
ปัจจุบัน  ทางโรงคัดบรรจุฯ  มีข้อเสนอแนะให้ท าการ
ปรับปรุงโดยในกรณีบรรจุถุงนั้ น เน่ืองจากกิจกรรมการ
จัดส่งมีค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูง (0.3139) 

เม่ือเทียบกับกิจกรรมตดัแต่งท่ีมีค่าการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้อยกว่า (0.2859) อีกทั้งกิจกรรมบรรจุถุงเป็น
กิจกรรมต่อเน่ืองจากกิจกรรมตดัแต่ง และมีพนักงานใน
กิจกรรมน้ีถึง 6 คน (พนกังาน D1 – D6) ทางโรงคดับรรจุ
ฯ  เสนอแนะให้แก้ไขปัญหากิจกรรมตัดแต่งมากกว่า
กิจกรรมจดัส่ง ซ่ึงกระบวนการปัจจุบนั (รูปท่ี 1) พนกังาน
ท าความสะอาดผกัและพนักงานตดัแต่งผกัมีขั้นตอนการ
ท างานต่อเน่ืองกนั สามารถรวมงานเขา้ดว้ยกนัได ้เป็นการ
ลดจ านวนพนกังานและสามารถท าใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรเพ่ิมข้ึนด้วย จึงรวมเป็นพนักงานท าความ
สะอาดและตดัแต่ง (พนกังาน D’) และในขั้นตอนเดิมของ
กิจกรรมตดัแต่งนั้นท าการรวมพนกังานใหม่เป็นพนกังาน
น าผกับรรจุถุง (พนักงาน E’) และพนักงานน าผกับรรจุถุง
ลงลงัพร้อมชัง่น ้ าหนักลงั (พนักงาน E1’ และ E2’) (รูปท่ี 
7) จากนั้นรันแบบจ าลองสถานการณ์ใหม่เพ่ือหาจ านวน
พนกังานน าผกับรรจุถุง และพนักงานท าความสะอาดและ
ตัดแต่งใหม่  ท่ี มีค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยให้มีพนกังานตดัแต่งไม่เกิน 6 คน และ
พนกังานน าผกับรรจุถุงไม่เกิน 7 คน และจากการใชโ้มดูล 
Process analyzer วิเคราะห์จ านวนพนกังานท่ีเหมาะสม 
โดยมีค่าการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากร เวลารอเฉล่ีย อยู่
ในเกณฑ์ท่ีโรงคดับรรจุฯ ยอมรับได้ พบว่ามีพนักงานท า
ความสะอาดและตัดแต่งจ านวน  3 คน  และมีพนักงาน
บรรจุถุงจ านวน  2 คน  โดยมีค่าการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในกิจกรรมบรรจุถุง กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ และ
กิจกรรมตดัแต่ง หลงัการปรับปรุง ดงัตาราง 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีปรับปรุง 
กรณีบรรจุถุง (To–Be) 

 
ส าหรับกรณีไม่บรรจุถุงนั้น จากระบบปัจจุบนั พบวา่

พนักงานท าความสะอาดผกั (พนักงาน C2 และ C3) และ
พนักงานตัดแต่งผัก (พนักงาน  D1–D5) มีขั้นตอนการ
ท างานท่ีต่อเน่ืองกัน (รูปท่ี 2) สามารถรวมงานเขา้กนัได ้
เป็นพนักงานท าความสะอาดและตดัแต่ง (พนักงาน D’) 
และในกิจกรรมจดัส่งพบวา่ในระบบเดิมมีเวลารอเฉล่ียมาก
ส าหรับพนักงานขนลงัผกัข้ึนรถห้องเยน็ จึงท าการจดัสรร
จ านวนพนกังานใหม่เป็นพนักงานน าผกับรรจุลงลงัพร้อม
ชัง่น ้ าหนกั (พนกังาน D1’ และ D2’) และจดัสรรพนกังาน
ขนลงัผกัข้ึนรถห้องเยน็ใหม่ (พนักงาน F’) (รูปท่ี 8) โดย
ให้มีพนักงานตดัแต่งไม่เกิน 5 คน และพนักงานขนลงัผกั
ข้ึนรถหอ้งเยน็ไม่เกิน 5 คน และจากการใชโ้มดูล Process 

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
E การบรรจุถุง 
F การจดัส่ง 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจากรถบรรทุกลง
พื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้นพาเลท 

พนกังาน B1 สุ่มผกั
จากรถไปวเิคราะห์หา

สารตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไปพื้นท่ีเตรียม
วตัถุดิบ หรือห้องเยน็ 

พนกังาน D’  ท าความสะอาดและตดัแต่ง 

พนกังาน E’  น าผกับรรจุถุง 

พนกังาน E1’ – E2’  น าผกับรรจุถุงลงลงั 
พร้อมชัง่น ้ าหนกัลงั 

พนกังาน E3  ขนลงัผกัไปยงัห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจากห้องเยน็ไปยงั
รถห้องเยน็ 

พนกังาน F2  ขนลงัผกัขึ้นรถห้องเยน็ 

analyzer พบวา่พนักงานท าความสะอาดและตดัแต่งควร
มีจ านวน 4 คน และพนกังานขนลงัผกัข้ึนรถหอ้งเยน็ควรมี
จ านวน 1 คน โดยมีค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรใน
กิจกรรมตดัแต่ง กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ และกิจกรรมจดัส่ง 
หลงัการปรับปรุง แสดงดงัตารางท่ี 7 

 

 
 

รูปที ่8 กระบวนการของแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี
ปรับปรุง กรณีไม่บรรจุถุง (To–Be) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 ค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และจ านวน
พนกังาน ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบ (กรณีบรรจุถุง) 

กจิกรรม 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
การใช้

ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

จ านวน
พนักงาน 
(คน) 

การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

จ านวน
พนักงาน 
(คน) 

การ
บรรจุถุง 

0.1863 7 0.600  2 

การตดั
แต่ง 

0.2859  6 

0.557  3 การ
เตรียม
วตัถุดิบ 

0.0681  2 

 
ตารางที่ 7 ค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และจ านวน
พนักงาน ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบ (กรณีไม่บรรจุ
ถุง) 

กจิกรรม 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
การใช้

ประโยชน์
จาก

ทรัพยากร 

จ านวน
พนักงาน 
(คน) 

การใช้
ประโยชน์

จาก
ทรัพยากร 

จ านวน
พนักงาน 
(คน) 

การตดั
แต่ง 

0.2187 5 

0.445 4 การ
เตรียม
วตัถุดิบ 

0.3921 3 

การจดัส่ง 0.3608 2 0.198 2 

 
5.  สรุปผลการด าเนินงานวจัิยและข้อเสนอแนะ 

จากการปรับปรุงระบบ กรณีบรรจุถุง พบวา่ กิจกรรม
การบรรจุถุงเดิมนั้ น มีพนักงานท่ีน าผกัผ่านการตัดแต่ง
บรรจุถุงจากเดิม 7 คน เม่ือท าการปรับปรุงระบบแล้วมี
พนักงานลดลงเหลือ 2 คน ส่งผลให้ตน้ทุนลดลงจากเดิม 
221,798 .42 บาท  เป็น  200,356 .13 บาท  (ลดลง 
21,442.29 บาทต่อเดือน) และท าใหมี้ค่าการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 18.63 เป็นร้อยละ 
60.00 และกิจกรรมการตัดแต่งและกิจกรรมการเตรียม
วตัถุดิบ  จากเดิมท่ีมีจ านวนพนักงาน  6 คน  และ 2 คน 

รหัส กิจกรรม 
A การตรวจรับ 
B การวเิคราะห์สาร 

C 
การเตรียม
วตัถุดิบ 

D การตดัแต่ง 
F การจดัส่ง 

รถบรรทุกผกัจากเกษตรกร 

พนกังาน A1  ขนลงัผกัจากรถบรรทุกลง
พื้นตรวจรับ 

พนกังาน A2  ยกลงัผกัขึ้นชัง่น ้ าหนกั 

พนกังาน A3  บนัทึกน ้ าหนกั 

พนกังาน A4  ยกลงัผกัท่ีชัง่ขึ้นพาเลท 

พนกังาน B1 สุ่ม
ผกัจากรถไป

วเิคราะห์หาสาร
ตกคา้ง 

พนกังาน C1  เขน็พาเลทไปพื้นท่ีเตรียม
วตัถุดิบ หรือห้องเยน็ 

พนกังาน D’  ท าความสะอาดและตดัแต่ง 

พนกังาน D1’ – D2’  น าผกัลงลงั พร้อม
ชัง่น ้ าหนกัลงั 

พนกังาน D3  ขนลงัผกัไปยงัห้องเยน็ 

พนกังาน F1  ขนพาเลทจากห้องเยน็ไป
ยงัรถห้องเยน็ 

พนกังาน F’  ขนลงัผกัขึ้นรถห้องเยน็ 
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ตามล าดบั เม่ือท าการปรับปรุงระบบโดยการรวมกิจกรรม
เขา้ดว้ยกนั ท าให้มีพนักงานรวมกนัเหลือ 3 คน ส่งผลให้
ตน้ทุนลดลงจากเดิม 119,934.02 บาท เป็น 114,643.61 
บาท  (ลดลง  5,209  บาทต่อ เดือน ) และมีค่ าการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 14.07 เป็น
ร้อยละ 55.70 

ส าหรับกรณีไม่บรรจุถุง พบวา่ จากเดิมกิจกรรมการ
ตดัแต่งเดิมมีพนักงาน จ านวน 5 คน และกิจกรรมเตรียม
วตัถุดิบเดิมมีพนักงาน จ านวน 3 คน เม่ือท าการปรับปรุง
ระบบโดยท าการรวมกิจกรรมเขา้ดว้ยกนั ท าให้มีพนกังาน
รวมกัน เห ลือ  4  คน  ส่ งผลให้ ต้น ทุนลดลงจากเดิม 
194,481 .38  บาท  เป็น  185,797 .75  บาท  (ลดลง 
8,683.63 บาท) และท าให้มีค่าการใช้ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน
จากเดิมร้อยละ 28.83 เป็นร้อยละ 44.50 ส่วนกิจกรรม
จัดส่งพนักงานมีจ านวนพนักงานเท่าเดิมคือ 2 คน ซ่ึงมี
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 99,314.28 บาท เป็น 101,689.99 
บาท  (เพ่ิมข้ึน  2,375 .38 บาทต่อเดือน) ทั้ งน้ีค่าการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบมีค่า

ลดลง เน่ืองจากกิจกรรมก่อนหน้าคือกิจกรรมตดัแต่งและ
กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ ซ่ึงไดมี้การปรับลดจ านวนพนกังาน
ลง ท าใหพ้นกังานมีภาระงานมากข้ึน ส่งผลใหเ้วลารอเฉล่ีย
มีค่าเพ่ิมข้ึน (ปริมาณงานผ่านไปยงัขั้นตอนถดัไปน้อยลง) 
ท าให้ค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของกิจกรรมจดัส่ง
มีค่าสูงข้ึน แต่เน่ืองจากวตัถุดิบตั้งตน้มีช่วงเวลาน าส่งท่ีไม่
แน่นอน และในหน่ึงวนัการผลิตโรงคดับรรจุฯ จะท าการ
เคลียร์ว ัตถุดิบท่ีส่งเข้ามาทั้ งหมดให้เสร็จ  จึงไม่ส่งผล
กระทบกบัระบบทั้งหมด เม่ือพิจารณาตน้ทุนฐานกิจกรรม
และตน้ทุนท่ีลดได้ ซ่ึงหากมีการต่อยอดในงานวิจยัช้ินน้ี
ต่อไปควรจะพิจารณาท่ีตน้ทุนฐานกิจกรรมท่ีมีเป็นตน้ทุน
ผนัแปรมากข้ึน ซ่ึงน่าจะท าให้ตน้ทุนลดลงไดม้ากข้ึนและ
ส่งผลใหแ้บบจ าลองท่ีสร้างมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 

 
6.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลตลอดจนค าแนะน าต่าง ๆ เป็น
อยา่งสูง 
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ตามล าดบั เม่ือท าการปรับปรุงระบบโดยการรวมกิจกรรม
เขา้ดว้ยกนั ท าให้มีพนักงานรวมกนัเหลือ 3 คน ส่งผลให้
ตน้ทุนลดลงจากเดิม 119,934.02 บาท เป็น 114,643.61 
บาท  (ลดลง  5,209  บาทต่อ เดือน ) และมีค่ าการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 14.07 เป็น
ร้อยละ 55.70 

ส าหรับกรณีไม่บรรจุถุง พบวา่ จากเดิมกิจกรรมการ
ตดัแต่งเดิมมีพนักงาน จ านวน 5 คน และกิจกรรมเตรียม
วตัถุดิบเดิมมีพนักงาน จ านวน 3 คน เม่ือท าการปรับปรุง
ระบบโดยท าการรวมกิจกรรมเขา้ดว้ยกนั ท าให้มีพนกังาน
รวมกัน เห ลือ  4  คน  ส่ งผลให้ ต้น ทุนลดลงจากเดิม 
194,481 .38  บาท  เป็น  185,797 .75  บาท  (ลดลง 
8,683.63 บาท) และท าให้มีค่าการใช้ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน
จากเดิมร้อยละ 28.83 เป็นร้อยละ 44.50 ส่วนกิจกรรม
จัดส่งพนักงานมีจ านวนพนักงานเท่าเดิมคือ 2 คน ซ่ึงมี
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 99,314.28 บาท เป็น 101,689.99 
บาท  (เพ่ิมข้ึน  2,375 .38 บาทต่อเดือน) ทั้ งน้ีค่าการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในกิจกรรมเตรียมวตัถุดิบมีค่า

ลดลง เน่ืองจากกิจกรรมก่อนหน้าคือกิจกรรมตดัแต่งและ
กิจกรรมเตรียมวตัถุดิบ ซ่ึงไดมี้การปรับลดจ านวนพนกังาน
ลง ท าใหพ้นกังานมีภาระงานมากข้ึน ส่งผลใหเ้วลารอเฉล่ีย
มีค่าเพ่ิมข้ึน (ปริมาณงานผ่านไปยงัขั้นตอนถดัไปน้อยลง) 
ท าให้ค่าการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของกิจกรรมจดัส่ง
มีค่าสูงข้ึน แต่เน่ืองจากวตัถุดิบตั้งตน้มีช่วงเวลาน าส่งท่ีไม่
แน่นอน และในหน่ึงวนัการผลิตโรงคดับรรจุฯ จะท าการ
เคลียร์ว ัตถุดิบท่ีส่งเข้ามาทั้ งหมดให้เสร็จ  จึงไม่ส่งผล
กระทบกบัระบบทั้งหมด เม่ือพิจารณาตน้ทุนฐานกิจกรรม
และตน้ทุนท่ีลดได้ ซ่ึงหากมีการต่อยอดในงานวิจยัช้ินน้ี
ต่อไปควรจะพิจารณาท่ีตน้ทุนฐานกิจกรรมท่ีมีเป็นตน้ทุน
ผนัแปรมากข้ึน ซ่ึงน่าจะท าให้ตน้ทุนลดลงไดม้ากข้ึนและ
ส่งผลใหแ้บบจ าลองท่ีสร้างมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 
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