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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการออกแบบระบบสนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือสาหรับโรงพิมพ ์โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้

ระบบสามารถรองรับลกัษณะการผลิตแบบ  Make-to-Order และสนับสนุนให้การประเมินวนัส่งมอบของผลิตภณัฑ์ใน
การรับค าสั่งซ้ือมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน การประเมินวนัส่งมอบจะตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปและมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ทางโรงพิมพต์อ้งการลดความคลาดเคล่ือนของการ
ประเมินวนัส่งมอบ จึงมีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ 1. การขาดขอ้มูลก าลงัการผลิตท่ีน าไปใชไ้ดจ้ากฝ่ายผลิต
ให้อา้งอิง 2. การขาดขอ้มูลของค่าเวลามาตรฐานการผลิต 3. การประเมินโดยพึ่งพาประสบการณ์ส่วนบุคคลซ่ึงเป็นการ
ประเมินท่ีไม่มีประสิทธิเพียงพอส าหรับผลตอบแทนภาพรวม ดงันั้นเพื่อท่ีจะแกปั้ญหาท่ีสาเหตุ จึงไดท้  าการศึกษาขั้นตอน
การรับค าสั่งซ้ือปัจจุบนั โครงสร้างของกระบวนการผลิตทั้งหมด วิธีการหาค่าเวลามาตรฐาน และท าการออกแบบระบบ
สนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการท างานท่ีถูกออกแบบให้เห็นถึงการไหลของขอ้มูลท่ีจ าเป็นทั้งหมด 
และระบบสารสนเทศถูกออกแบบข้ึนเพื่อเอ้ือต่อการประสานงานกนัระหวา่งฝ่าย รวมถึงการแสดงผลการประเมินในรูปแบบ
เอกสาร เพื่อใหผู้ป้ระเมินสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการเจรจาหรือต่อรองวนัส่งมอบกบัลูกคา้ได ้ผลการออกแบบระบบไดถู้ก
ทดสอบประสิทธิภาพซ่ึงใหผ้ลท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ผูใ้ชเ้ป้าหมายยอมรับได ้และนอกจากน้ียงัไดล้งความเห็นวา่  ระบบท่ีน าเสนอ
น้ีควรค่าและมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชจ้ริงดว้ย ดงันั้นผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้า่เป็นการวิจยัท่ีแกปั้ญหาท่ี
สาเหตุและไดเ้สนอวธีิการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงดว้ย  

 
ABSTRACT 

 This research aims to design an order receiving supporting system for a paper printing 
company. The purpose is to support Make-to-Order industry in efficiently estimating committed due 
date of customer orders. Estimated committed due date should be as accurate as possible. Currently, 
since the customer needs have changed and the competition is higher, the printing company would like 
to reduce the estimating errors. Therefore, the root cause is studied on: 1. Lacking of available 
capacity information from production department, 2. Lacking of standard time information, and 
3. Implementing estimation depending on personal experience that has not enough effectiveness for 
the overall profit. Therefore, to solve the aforementioned causes, this research has conducted as 
follows: study of current order-receiving process, study of production systems, study of standard time 
estimation method, and designing supporting system. The proposed system also describes the 
necessary information process flow, and information system that is constructed to promote the 
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ABSTRACT 

 This research aims to design an order receiving supporting system for a paper printing 
company. The purpose is to support Make-to-Order industry in efficiently estimating committed due 
date of customer orders. Estimated committed due date should be as accurate as possible. Currently, 
since the customer needs have changed and the competition is higher, the printing company would like 
to reduce the estimating errors. Therefore, the root cause is studied on: 1. Lacking of available 
capacity information from production department, 2. Lacking of standard time information, and 
3. Implementing estimation depending on personal experience that has not enough effectiveness for 
the overall profit. Therefore, to solve the aforementioned causes, this research has conducted as 
follows: study of current order-receiving process, study of production systems, study of standard time 
estimation method, and designing supporting system. The proposed system also describes the 
necessary information process flow, and information system that is constructed to promote the 

coordination between departments. Also, the design of report format for the estimated result in order 
that estimator can refer it for negotiation of delivery date with customer. After designing system, the 
evaluation of the designed system shows the acceptable result from the target users. In addition, the 
target users also conclude that the proposed system is valuable and it could be used in practical 
applications. In summary, this research can solve the problems by focusing on the identified root cause 
and also propose the countermeasures that can be practically applied. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันเน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนามากข้ึน 

ท าให้การลงทุนเพื่อประกอบกิจการส่ิงพิมพไ์ม่ใช่เร่ืองยาก 
ส่งผลให้เกิดโรงพิมพ์ขนาดเล็กจ านวนมาก และธุรกิจ 

โรงพิมพ์มีการแข่งขันกันอย่างสูงตามมา  ลูกค้าของ 
โรงพิมพ์โดยปกติจะไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปเน่ืองจากธุรกิจ 

โรงพิมพเ์ป็นธุรกิจท่ีขายผลิตภณัฑท่ี์ไม่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีพเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ แต่มีความ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพและการหารายไดต่้าง ๆ ซ่ึง
ปัจจุบันลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑ์ส่ิงพิมพ์มีความ
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น การใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ แทนส่ือส่ิงพิมพ์ [1] ตลาดการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์กลายเป็นส่ิงส าคัญของการสร้างแบรนด ์
การเกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจ านวนมาก 
เป็นตน้  

 
ตารางที ่1 ส่ือส่ิงพิมพ ์vs ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของโลก [1] 

เปรียบเทียบสัดส่วน ส่ือส่ิงพิมพ์ vs ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ของโลก 
Table: Print Takes a Back Seat 
Pages 1995 2010 2020 
Electric 30% 52% 65% 
Print 70% 48% 35% 

 
โรงพิมพ์กรณี ศึกษาได้ด าเนินธุรกิจโรงพิมพ์ ท่ี

ผลิตภณัฑ์ไม่ใช่แค่ส่ือส่ิงพิมพเ์ท่านั้น จึงท าให้ปัจจุบนัแม้
การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ลดลง แต่ก็มีโอกาสจากตลาดด้านอ่ืน 
เช่ น  ตลาดด้านบรร จุภัณฑ์ ม าแทน  อย่างไรก็ต าม 
ในสถานการณ์ปัจจุบนัก็ยงัเกิดความเส่ียงจากลกัษณะการ
บริโภคของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปคือ ความรวดเร็วในการรับ
บริการ เม่ือจ านวนท่ีสั่งผลิตต่อคร้ังของผูบ้ริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงจากจ านวนมากเป็นจ านวนท่ีน้อยลงเร่ือย  ๆ 

เน่ืองจากปัจจุบนัลูกคา้เลือกท าส่ิงพิมพเ์ฉพาะส่ิงท่ีจ าเป็น
เท่านั้น ท าให้การก าหนดวนัส่งมอบจากความตอ้งการของ
ผู ้บ ริโภคจะมีระยะเวลารอคอยท่ีสั้ นลงตามไปด้วย 
จากการศึกษาโรงพิมพก์รณีศึกษาพบวา่ จากเดิมท่ีมีวิธีการ
ก าหนดวนัส่งมอบแบบหยาบ  โดยการใช้นโนบายเป็น
มาตรฐานเดียวกนัในการก าหนด (เฉล่ีย 7-10 วนั) ก็จะไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และดว้ยความ
ตอ้งการลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้ผูป้ระเมินมกัจะยอมรับ
วนัส่งมอบท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยไม่มีการค านึงถึงสถานะ
ก าลงัการผลิตท่ีใชไ้ด ้ณ ขณะนั้น และคาดหวงัวา่จะท าให้
โรงพิมพ์ได้รับการตกลงว่าจ้างจากลูกค้าโดยไม่เลือก 
โรงพิมพคู์่แข่ง จึงเห็นไดว้า่การประเมินแบบปัจจุบนัไม่ได้
เป็นการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีจะสนบัสนุน
ใหภ้าพรวมผลก าไรตอบแทนของโรงพิมพดี์ข้ึนแต่อยา่งใด 

 

  
รูปที่ 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของธุรกิจโรงพิมพ์

ปัจจุบนั 

 
เน่ืองดว้ยการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนและลกัษณะการบริโภค

ของลูกค้าท่ีเปล่ียนไปดังรูปท่ี  1 ท าให้การเจรจาเพื่อให้
ลูกค้าตัดสินใจเลือกท่ีจะว่าจ้างนั้ น เป็นเร่ืองท่ีต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะข้อมูลวนัส่งมอบเป็นข้อมูล
ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้า จึงท าให้
ขั้นตอนของการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้ ตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและครบถว้นเพียงพอท่ีจะท าการตอบรับ
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และตกลงวนัส่งมอบตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ดงันั้นผลการ
คาดการณ์หรือการประเมินของวนัส่งมอบในกระบวนการ
การรับค าสั่งซ้ือ ควรจะมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางโรงพิมพ์
สามารถด าเนินการผลิตเสร็จภายในวนัส่งมอบ เพราะหาก
การผลิตเกิดความผิดพลาด จนกระทบกบัวนัส่งมอบ จะท า
ใหเ้กิดความเสียหายกบัทางโรงพิมพท์ั้งทางตรง เช่น ค่าจา้ง
ล่วงเวลา และทางออ้ม เช่น ท าให้ลูกคา้ขาดความไวว้างใจ
ในบริษัท  และผลสุดท้ายคือเสียโอกาสทางการขายใน
อนาคตต่อไปได ้เป็นตน้ [2] 

ดังนั้ นการวิจัยคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะออกแบบระบบ
ของการรับค าสั่งซ้ือท่ีสนับสนุนการรับค าสั่งซ้ือของโรง
พิมพเ์พื่อใหก้ารประเมินวนัส่งมอบ มีประสิทธิภาพมากข้ึน
และสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป  

 
2. งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

โรงพิมพ์มีลักษณะการผลิตเป็นแบบ  Make-to-

order (MTO) และมีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ช้ินงานท่ีลูกคา้ตอ้งการ (Product specification) จึงท า
ให้ ระดับความซับซ้ อนของการจัดการด า เนิน งาน 
(Operations management) เพิ่ ม ข้ึนอย่างห ลีกเล่ี ยง
ไม่ได ้[3] เพื่อท่ีจะใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนั
ภายใตส้ภาวะอุตสาหกรรมดงักล่าวได ้การรับค าสั่งซ้ือจึง
เป็น จุด ท่ีส าคัญมากส าห รับอุตสาหกรรมลักษณะน้ี
เน่ืองจากความไม่แน่นอนสูงของรายละเอียดช้ินงานและ
กระบวนการผลิตส าหรับช้ินงาน [4, 5]  

วิธีการส าหรับการประเมินวนัส่งมอบมีอยู ่2 มุมมอง 
[6, 7] คือการก าหนดจากภายนอกและการก าหนดจาก
ภายใน การก าหนดจากภายนอกจะท าการพิจารณาประเมิน
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ถูกก าหนดโดยท าการวางแผนการผลิต ซ่ึงวิธีการท่ีถูก
เสนอในหลายๆบทความคือการจัดตารางเวลาการผลิต 
(Scheduling approaches)  [8, 9] และส าห รับ ก าร
ก าหนดจากภายในเท่าท่ีมีการกล่าวถึง วนัส่งมอบท่ีถูก
ก าหนดถือเป็นผลลพัธ์ของการวางแผนการผลิต [7, 10]  

การก าหนดวนัส่งมอบไดถู้กตั้งประเด็นเก่ียวกบัการ
ยึดนโยบายหรืออลักอริธึมท่ีแตกต่างกนัไป [3, 11] และ
โดยส่วนใหญ่การศึกษาลกัษณะของการตดัสินใจเร่ืองวนั
ส่งมอบส าหรับกระบวนการผลิตท่ีมีความไม่แน่นอนอยูใ่น
ระดับสูง จะให้ความส าคญัในการอา้งอิงขอ้มูลทั้ งความ
ต้องการของลูกค้าและก าลังการผลิต ท่ีน าไปใช้ได ้
(Production capacity availability) [12, 13] 

นอกจากการวิจยัถึงรูปแบบของระบบสนบัสนุนการ
ตัดสินใจแล้วนั้ น  ยงัมีการวิจัยถึงแบบแผนการท างาน 
(Framework) ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการก าหนดวนัส่ง
มอบท่ีใชร้ะยะเวลาสั้นและน่าเช่ือถือ จะเป็นไปไดก้ต่็อเม่ือ
มีการประสานงานกนัอยา่งต่อเน่ืองระหว่างการตลาดและ
การผลิตในช่วงเวลาการเสนอวนัส่งมอบ [3a , 14] โดย
นกัวิจยักลุ่มหน่ึงไดเ้สนอวิธีการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จดัการก าลงัการผลิตและเวลาน าการส่งมอบ (Delivery 

lead time) ให้สอดคลอ้งกับมุมมองของการท างานขา้ม
สายงาน (Cross-functional perspective)  [9, 15-17] 

ซ่ึงหมายถึงการประสานงานกนัในส่วนเช่ือมต่อระหว่าง
การตลาดและการผลิตท่ีส าคญัและถูกกล่าวถึงอยา่งมากใน
บทความการจัดการการด าเนินงาน  [18] การก าหนดวนั 
ส่งมอบ  เป็นส่ิงท่ีจะต้องท าสมดุลระหว่างเวลารอคอย
สินค้าและก าลังการผลิตท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงถือว่าเป็นการท า
สมดุลท่ียาก เน่ืองดว้ยปัจจยัการขดัแยง้กนัในวตัถุประสงค์
ของการตลาดและการผลิต [19] เพื่อท่ีจะลดความขดัแยง้น้ี 
Crittenden และคณะ  (1993) จึ งการเสนอ  4 กลไก
ส าคญัในการปรับปรุงการประสานงาน [20]  

แบบแผนการท างานส าหรับการประเมินวนัส่งมอบ
ไดถู้กวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย Zorzini (2006) ซ่ึงสรุปจาก
การศึกษาโรงงานกรณีศึกษากลุ่มหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จ
แลว้ เร่ิมตั้งแต่ 1. รูปแบบวิธีการท างานระหว่างการตลาด
และการผลิตท่ีด าเนินอยู่ มีอยู่ 4 แบบ  ปัจจัยจากความ
ซับซ้ อนด้าน เทค นิ คของกระบวนการผ ลิต  ระดับ
ความสัมพันธ์ของเวลาส่งมอบกับลูกค้า และระดับการ
ปรับแต่งของช้ินงานจะเป็นตวัก าหนดการเลือกใชว้ิธีการ
ด าเนินใน  4 แบบน้ี  โรงงาน ท่ี มี ปัจจัยทั้ งหมดอยู่ใน
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ระดบัสูง มกัจะใชก้ารติดต่อแบบขั้นสูงโดยการใชร้ะบบ
ข้อมูลสารสนเทศ [14, 19] ส าหรับการ 2. เสนอวนัส่ง
มอบ  มี  3 แนวคิด  ความซั บซ้ อนด้าน เทค นิ คของ
กระบวนการผลิต ระดบัความยืดหยุน่ของทรัพยากร (เช่น
การจดัจา้งคนภายนอก) และระดบัการปรับแต่งของช้ินงาน 
จะเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้สุดทา้ยส าหรับ 3. รูปแบบ
ของกลยทุธ์ในการวางแผนการผลิต ซ่ึงมี 3 รูปแบบ โดยท่ี
มี  3 ปั จจัย  ได้แ ก่  ความซั บ ซ้ อน ด้ าน เท ค นิ คขอ ง
กระบวนการผลิต  ปั จจัย ท่ี มี ผลต่อการสั่ ง ซ้ื อ มีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ และปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัใน
การสั่งซ้ือคือระยะเวลารอคอยเท่านั้นหรือไม่ [14]  

งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องโดยส่วนใหญ่จะมีการเสนอ
แนวคิดในการส่งเสริมการประสานงานกันระหว่างฝ่าย
ผลิตและฝ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนให้การประเมินเวลา
และราคาขายด าเนินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลาย
งานวิจยัท่ีไดคิ้ดคน้วิธีการด าเนินแลว้ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็น
การคิดคน้วิธีการในการประสานงานกนั แต่การวิจยัเพื่อ
การออกแบบวิธีการรับค าสั่งซ้ือทั้งเร่ืองของกระบวนการ
ท างานและระบบสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่ีมี
ทรัพยากรหลากหลาย (แรงงานคน แรงงานเคร่ืองจกัร) ใน
กระบวนการผลิตนั้นยงันอ้ย  

วตัถุประสงค์ของการรับค าสั่งซ้ือของโรงพิมพ์นั้ น
เหมือนอุตสาหกรรม MTO ทั่วไป ซ่ึงต้องการให้ได้ผล
การประเมินวนัส่งมอบท่ีน่าเช่ือถือ แต่เน่ืองจากโรงพิมพมี์
ลกัษณะการสั่งผลิตแบบ Job Shop ซ่ึงบางขั้นตอนท าการ
ผลิตแบบกลุ่ม (Batch) และบางขั้นตอนท าการผลิตแบบ 
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วางแผนไวน้ั้นจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความคลาดเคล่ือน
ของการประเมินวนัส่งมอบ ดงันั้นจุดประสงคห์ลกัส าหรับ
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ความคลาดเคล่ือนผลการประเมินวนัส่งมอบ 

 

3. สภาพการรับค าส่ังซ้ือในปัจจุบัน 

การศึกษารายละเอียดของโรงพิมพ์กรณี ศึกษ า 
จะท าการศึกษาทั้ งในเร่ืองของกระบวนการรับค าสั่งซ้ือ 
กระบวนการผลิต และรูปแบบการใช้ทรัพยากร ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูปที ่2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือ 

 
กระบวนการรับค าสั่ งซ้ือจะท าการศึกษาถึงการ

ท างานของปัจจุบันว่าทางโรงพิมพ์มีขั้นตอนการท างาน
และมีการแบ่งหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายเช่นไร เพื่อท่ีจะเขา้ใจ
แนวความคิดและข้อจ ากัดของผูป้ฏิบัติหน้างาน  ท าให้
ส าม ารถออกแบบกระบ วนการท างาน ท่ี ส าม ารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  

ส าหรับกระบวนการผลิตจะท าการศึกษาขั้นตอนการ
ผลิตทั้ งด้านโครงสร้างและปัจจัยท่ีท าให้ทางผูป้ระเมิน
ค านวณค่าเวลามาตรฐานการผลิต ท่ีต้องการได้ยาก 
เพื่อท่ีจะออกแบบแนวทางการสร้างโครงสร้างการผลิตให้
สามารถน าไปใชส้ร้างกระบวนการผลิตท่ีมีความแปรผนั
สูงตามลกัษณะช้ินงาน  และกระบวนการผลิตนั้นสามารถ
ท่ีจะน าไปใช้ประเมินหาค่าเวลามาตรฐานของการผลิต
ช้ินงานแต่ละงาน  ซ่ึงจะท าให้ประเมินก าลังการผลิตท่ี
ตอ้งการต่อไปได ้ 

รูปแบบการใช้ท รัพยากรในโรงพิมพ์นั้ น  จะใช้
แรงงานเคร่ืองจกัรเป็นหลกั และแรงงานคนบางส่วนท าให้
มีโอกาสท่ีรูปแบบการใชท้รัพยากรมีความซับซ้อนและไม่
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เหมือนกับอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานคนเป็นหลัก 
เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการออกแบบการเกบ็ขอ้มูลสถานะการ
ใช้ทรัพยากรและรูปแบบการแสดงข้อมูลก าลังการผลิต
ต่อไป 

3.1 ศึกษากระบวนการรับค าส่ังซ้ือในปัจจุบัน  
 จากการศึกษาโดยการเขา้เยี่ยมชมโรงพิมพ์ในเวลา

การปฏิบติังานจริงและท าการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับขั้ นตอนการรับค าสั่ ง ซ้ื อของโรงพิมพ์
กรณีศึกษาในปัจจุบนัพบวา่ กระบวนการรับค าสั่งซ้ือมีการ
ด าเนินงานโดยมีลูกค้า ฝ่ายขาย/ฝ่ายประสานงาน  (ฝ่าย
ขาย) และฝ่ายประเมินท่ีมีความเก่ียวข้องกับการรับค า
สั่งซ้ือเป็นหลกั และสามารถแบ่ง 3 ขั้นตอนหลกั ดงัตาราง
ท่ี 2 
 
ตารางที่  2 กระบวนการ รับค าสั่ ง ซ้ื อของโรงพิ มพ์
กรณีศึกษาในปัจจุบนั 
                                  (Order Receiving Process-Current)
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1) ประเมินกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์  โดย

ลูกคา้จะส่งรายละเอียดช้ินงานและวนัส่งมอบท่ีตอ้งการกบั
ฝ่ายขาย ซ่ึงฝ่ายขายจะต้องตรวจสอบข้อมูลว่าครบถ้วน
พอท่ีจะท าการประเมินหรือไม่ หลงัจากนั้นจึงท าเอกสาร
เพื่อสั่งให้การประเมินเร่ิมข้ึนพร้อมทั้ งส่งรายละเอียด
ช้ินงาน ทางฝ่ายประเมินจะท าการสร้างกระบวนการผลิตท่ี
จะสามารถผลิตใหไ้ดต้ามลกัษณะช้ินงานท่ีถูกก าหนด 

2) ประเมินแผนการผลิต  ฝ่ายประเมินจะท าการ
พิจารณาวนัส่งมอบท่ีเป็นไปได้ จากการอ้างอิงผลการ
พิจารณาความยากง่ายของผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิภาพของ
ท รัพ ยากร  ( เค ร่ื อ งจัก รและพนั ก งาน )  โดยพึ่ งพิ ง
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายประเมิน ความ
ยากของผลิตภณัฑจ์ะแปรผนัตรงกบัระยะเวลาการผลิตรวม
เน่ืองจากกระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน ส าหรับระดบั
ประสิทธิภาพทรัพยากรจะมีผลต่อการประเมินวนัส่งมอบ
เช่นกนั หากเคร่ืองจกัรท่ีไม่ดีหรือพนักงานมีความช านาญ
น้อย เช่นมีอายุการท างานน้อย ก็จะตอ้งใช้ระยะเวลาการ
ผลิตท่ียาวกวา่ 

3) เสนอวนัส่งมอบผลิตภณัฑ ์หลงัจากท่ีฝ่ายประเมิน
ไดท้ าการประเมินวนัส่งมอบผลิตภณัฑ์แลว้ก็จะเสนอวนั
ส่งมอบท่ีเป็นไปได้กลับให้ทางฝ่ายขาย  รวมถึงข้อมูล
กระบวนการผลิตและแผนการผลิต (มีการระบุทรัพยากรท่ี
คาดวา่จะตอ้งใชแ้ต่ยงัไม่มีการระบุเวลาท างาน) เพื่อใหฝ่้าย
ขายท าการเสนอและเจราจาต่อรองขอ้ตกลงกบัลูกคา้ต่อไป  

ในปัจจุบนัไม่มีการวางแผนตารางการผลิตหรือวาง
แผนการใช้ทรัพยากร  ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์หรือ
ป้องกนัการเกิดสภาพคอขวดในการผลิต ซ่ึงมกัจะรู้ปัญหา
ในช่วงใกล้ว ัน ส่งมอบ  จึงต้องแก้ไขด้วยการท างาน
ล่วงเวลาเพื่อยงัคงความสามารถในการส่งมอบให้ไดต้าม
วนัส่งมอบท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

3.2 ศึกษากระบวนการผลติของโรงพมิพ์ 

การศึกษาคร้ังน้ีตั้งอยู่บนความสามารถการผลิตของ
โรงพิมพก์รณีศึกษา ซ่ึงโรงพิมพน้ี์สามารถผลิตผลิตภณัฑ์
ส่ิงพิมพไ์ดห้ลากหลาย โดยจ าแนกประเภทได ้ดงัรูปท่ี 3  
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3) เสนอวนัส่งมอบผลิตภณัฑ ์หลงัจากท่ีฝ่ายประเมิน
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ส่งมอบท่ีเป็นไปได้กลับให้ทางฝ่ายขาย  รวมถึงข้อมูล
กระบวนการผลิตและแผนการผลิต (มีการระบุทรัพยากรท่ี
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ในปัจจุบนัไม่มีการวางแผนตารางการผลิตหรือวาง
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ในช่วงใกล้ว ัน ส่งมอบ  จึงต้องแก้ไขด้วยการท างาน
ล่วงเวลาเพื่อยงัคงความสามารถในการส่งมอบให้ไดต้าม
วนัส่งมอบท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

3.2 ศึกษากระบวนการผลติของโรงพมิพ์ 
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รูปที่ 3 ผลิตภณัฑส่ิ์งพิมพข์องโรงพิมพก์รณีศึกษา 

 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาโดยการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการผลิต  กระบวนการผลิตของ 
โรงพิมพก์รณีศึกษาส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองจกัรเป็นแรงงาน
หลกั โดยมีขั้นตอนการผลิตหลกัไดแ้ก่ การตดักระดาษตาม
ขนาดเคร่ืองพิมพ์ การตกแต่งผิว การตดักระดาษตามรูป
ช้ินงาน การข้ึนรูป และการบรรจุ ซ่ึงทั้ ง 6 ขั้นตอนมีการ
เรียงล าดบัตามรูปท่ี 4 

 

 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการผลิตหลกัของโรงพิมพก์รณีศึกษา 

 
เม่ือเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการผลิตส่ิงพิมพแ์ลว้ 

จึงท าการพิจารณารายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการผลิต
หลกัว่าประกอบดว้ยสถานีงานใดบา้ง การแบ่งโครงสร้าง
ของสถานีงานไดถู้กพิจารณาตามสินคา้ระหว่างการผลิต 
(Work-in-process) ซ่ึ งแ ต่ละสถานี งานจะมีหน้ า ท่ี
รับผิดชอบสินคา้ระหว่างการผลิตตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และเม่ือท าเสร็จกจ็ะท าการส่งต่อสินคา้ระหวา่งการผลิตไป
ยงัสถานีถดัไปตามแผนการผลิต  แต่ละขั้นตอนการผลิต
หลกัมีสถานีงานดงัน้ี การตดักระดาษตามขนาดเคร่ืองจะมี
สถานีงานตดักระดาษตามขนาดเคร่ือง การพิมพจ์ะมีสถานี
งานพิมพ์ การตกแต่งผิวจะมีสถานีงานอาบผิวและป้ัมเค 
การตดักระดาษตามรูปช้ินงานจะมีสถานีตดัเหล่ียมและป๊ัม
ไดคทั การข้ึนรูปจะมีสถานีงานพบั ปะหน้าต่าง ปะกล่อง 

ปะถุง เก็บเล่ม  เจาะรู เย็บมุงหลังคา เย็บกระดูกงู กาวหัว  

ไสกาว เยบ็ก่ีไสกาว ร้อยเชือก และปกหุม้จั้วปัง สุดทา้ยการ
บรรจุจะมีสถานีงานห่อสถานีงานเดียวเท่านั้น  

จากการศึกษายงัพบว่า ภายในแต่ละสถานีงานมี
โอกาสท่ีขั้นตอนการผลิตจะแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างน้ี
มีผลให้ระยะเวลาการผลิตแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นจึงยงัไม่

สามารถหาค่าเวลามาตรฐานของการผลิตจากสถานีงานได ้
จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการออกแบบโครงสร้างของขั้นตอนการ
ผลิตส่ิงพิมพท่ี์จะท าให้สามารถน าไปใชใ้นการหาค่าเวลา
มาตรฐานของการผลิตได ้

3.3 รูปแบบการใช้ทรัพยากรปัจจุบัน 

การผลิตส่ิงพิมพเ์ป็นการพึ่งพาแรงงานของเคร่ืองจกัร
เป็นหลกั และมีการใชแ้รงงานคนบางส่วน และเคร่ืองจกัร
แต่ละเคร่ืองจะมีหนา้ท่ีและความสามารถการผลิตเฉพาะตวั 
ท าให้ทางโรงพิมพ์จ าเป็นจะตอ้งออกแบบรูปแบบการใช้
ทรัพยากร เพื่อให้สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 
จึงไดศึ้กษาโดยแยกระหว่างทรัพยากรแรงงานเคร่ืองจกัร
และแรงงานคน พบว่ามีรูปแบบการใชง้านทรัพยากรรวม
แลว้ 4 รูปแบบ รูปแบบการใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรมีความ
แตกต่างกัน เกิดจากปัจจัยของเคร่ืองจักรมาเก่ียวขอ้งคือ 
ขนาดของเคร่ืองจกัร และทกัษะการใชง้าน รูปแบบการใช้
แรงงานคนไม่มีความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 3 

 
 
 

1. การตดักระดาษ
ตามขนาดเคร่ือง 

2. พิมพ ์ 3. การตกแต่งผวิ 4. การตดักระดาษ
ตามรูปช้ินงาน 

 

5. การข้ึนรูป 6. การบรรจุ 

122 123

85



ตารางที่ 3 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการใช้
ทรัพยากร 

ทรัพยากร ขนาด
เคร่ืองจักร 

ทกัษะใช้
เคร่ืองจักร 

รูปแบบการ
ใช้ทรัพยากร 

แรงงาน
เคร่ืองจกัร 
(คู่กบั
แรงงานคน) 

ขนาดใหญ่ 
(ดูแลมากกวา่ 
1 คน) 

เฉพาะดา้น รูปแบบ 1 
ทัว่ไป ไม่พบ 

ขนาดเลก็ 
(1 คนดูแลได)้ 

เฉพาะดา้น รูปแบบ 2 
ทัว่ไป รูปแบบ 3 

แรงงานคน - - รูปแบบ 4 
 
ขนาดของเคร่ืองจกัรมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะแปร

ผนัตรงกับปริมาณแรงงานคนท่ีต้องการ  เพื่อรองรับกับ
ป ริมาณงาน ท่ีต้องท าในการใช้งาน เค ร่ืองจักร  เช่น 
เคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักอยู่ 3 หน้าท่ี  คือตรวจสอบ
ปริมาณกระดาษและป้อนกระดาษเม่ือปริมาณกระดาษ
ลดลงจนถึงปริมาณท่ีก าหนด ควบคุมปริมาณสีของแท่น
พิมพ์ และตรวจสอบสีท่ีได้จากช้ินงานท่ีพิมพ์แล้ว จาก
ตวัอยา่งเคร่ืองพิมพท์ าให้เขา้ใจไดว้า่ ขนาดเคร่ืองจกัรหรือ
งานท่ีตอ้งท าในการใช้เคร่ืองจักรมีผลกบัรูปแบบการใช้
ทรัพยากร ส าหรับทกัษะใชเ้คร่ืองจกัรกเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีมีผล
ต่อรูปแบบการใชท้รัพยากร เช่น เคร่ืองพิมพท่ี์พนักงานท่ี
ดูแลจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจถึงการใชง้าน การติดตั้งเคร่ืองท่ี
ค่อนขา้งซับซ้อนกว่า หากเปรียบเทียบกบัเคร่ืองเจาะรูท่ีมี
ความซับซ้อนน้อยซ่ึงใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ไม่นาน
หรือไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

รูปแบบการใชท้รัพยากรท่ีแตกต่างกนัถูกออกแบบมา
ให้ รองรับ ปัจจัย ท่ี แตกต่างกัน  มีทั้ งหมด  4 รูปแบบ          
ดงัตารางท่ี 4 ดว้ยแนวทางท่ีว่าหากขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่
และตอ้งการพนกังานท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้น ก็จะมอบหมาย
ให้กลุ่มพนกังานเป็นผูดู้แลประจ าเคร่ืองนั้นๆ (รูปแบบ 1) 
หากขนาดเคร่ืองจกัรเลก็จะถูกมอบหมายใหพ้นกังานคนใด
คนหน่ึงเป็นผูดู้แล แต่จะพิจารณาถึงทกัษะท่ีจ าเป็นดว้ยว่า 
จะตอ้งมีทกัษะเฉพาะดา้นหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
เฉพาะด้านก็จะมอบหมายให้พนักงานเป็นผูดู้แลประจ า

เคร่ืองนั้ นๆ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีพนักงาน  1 คนจะถูก
มอบหมายให้ดูแลเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 เคร่ืองได ้(รูปแบบ 
2) แต่หากการใชง้านเคร่ืองจกัรสามารถใชง้านโดยอาศยั
ทกัษะทัว่ไป ก็จะไม่มีการมอบหมายให้พนกังานคนใดคน
หน่ึงเป็นผูดู้แลประจ า (รูปแบบ 3) นอกจากการใชแ้รงงาน
เคร่ืองจักรแลว้กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ์บางขั้นตอนยงั
จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนโดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
เคร่ืองจกัร (รูปแบบ 4) 

 
ตารางที ่4 รูปแบบการใชท้รัพยากรโรงพิมพก์รณีศึกษา 
รูป 

แบบ 
ขนาดเคร่ืองจักร ทกัษะใช้เคร่ืองจักร 

1 
 

แรงงานหน่ึงเคร่ืองจกัร
กบักลุ่มพนกังานประจ า     

Machine N

 

2 แรงงานหน่ึงเคร่ืองจกัร
กบัหน่ึงพนกังานประจ า 

Machine N

   

Machine ...

Machine 1

Machine N   
3 แรงงานหน่ึงเคร่ืองจกัร

กบัพนกังานคนใดกไ็ด ้ Machine N

 
4 แรงงานคนอยา่งเดียว 

 
 
การใช้ทรัพยากรดว้ยรูปแบบปัจจุบันของโรงพิมพ์

กรณีศึกษาพบวา่ ไดมี้การจดัรูปแบบการใชท้รัพยากรอยา่ง
เหมาะสมแลว้ เพียงแต่ยงัเกิดปัญหาจากการวางแผนการ
ผลิต  เพราะไม่ มีแผนการผลิตในระดับตารางการใช้
ทรัพยากร ท าให้มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดสภาวะรอคอยจน
ส่งผลกระทบกบัวนัส่งมอบท่ีถูกก าหนดได ้ 
3.4 วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของการรับค าส่ังซ้ือ 

จากการศึกษาส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องกับการรับค า
สั่งซ้ือ ท าให้พิจารณาไดว้่า ปัญหาท่ีก่อให้เกิดการประเมิน
ท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ คือ 1. การขาดขอ้มูลก าลงัการ

ศ.งามมณีวัฒน์ และ ป.เชาวลิตวงศ์
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ตารางที่ 3 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการใช้
ทรัพยากร 

ทรัพยากร ขนาด
เคร่ืองจักร 

ทกัษะใช้
เคร่ืองจักร 

รูปแบบการ
ใช้ทรัพยากร 

แรงงาน
เคร่ืองจกัร 
(คู่กบั
แรงงานคน) 

ขนาดใหญ่ 
(ดูแลมากกวา่ 
1 คน) 

เฉพาะดา้น รูปแบบ 1 
ทัว่ไป ไม่พบ 

ขนาดเลก็ 
(1 คนดูแลได)้ 

เฉพาะดา้น รูปแบบ 2 
ทัว่ไป รูปแบบ 3 

แรงงานคน - - รูปแบบ 4 
 
ขนาดของเคร่ืองจกัรมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะแปร

ผนัตรงกับปริมาณแรงงานคนท่ีต้องการ  เพื่อรองรับกับ
ป ริมาณงาน ท่ีต้องท าในการใช้งาน เค ร่ืองจักร  เช่น 
เคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักอยู่ 3 หน้าท่ี  คือตรวจสอบ
ปริมาณกระดาษและป้อนกระดาษเม่ือปริมาณกระดาษ
ลดลงจนถึงปริมาณท่ีก าหนด ควบคุมปริมาณสีของแท่น
พิมพ์ และตรวจสอบสีท่ีได้จากช้ินงานท่ีพิมพ์แล้ว จาก
ตวัอยา่งเคร่ืองพิมพท์ าให้เขา้ใจไดว้า่ ขนาดเคร่ืองจกัรหรือ
งานท่ีตอ้งท าในการใช้เคร่ืองจักรมีผลกบัรูปแบบการใช้
ทรัพยากร ส าหรับทกัษะใชเ้คร่ืองจกัรกเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีมีผล
ต่อรูปแบบการใชท้รัพยากร เช่น เคร่ืองพิมพท่ี์พนักงานท่ี
ดูแลจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจถึงการใชง้าน การติดตั้งเคร่ืองท่ี
ค่อนขา้งซับซ้อนกว่า หากเปรียบเทียบกบัเคร่ืองเจาะรูท่ีมี
ความซับซ้อนน้อยซ่ึงใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ไม่นาน
หรือไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

รูปแบบการใชท้รัพยากรท่ีแตกต่างกนัถูกออกแบบมา
ให้ รองรับ ปัจจัย ท่ี แตกต่างกัน  มีทั้ งหมด  4 รูปแบบ          
ดงัตารางท่ี 4 ดว้ยแนวทางท่ีว่าหากขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่
และตอ้งการพนกังานท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้น ก็จะมอบหมาย
ให้กลุ่มพนกังานเป็นผูดู้แลประจ าเคร่ืองนั้นๆ (รูปแบบ 1) 
หากขนาดเคร่ืองจกัรเลก็จะถูกมอบหมายใหพ้นกังานคนใด
คนหน่ึงเป็นผูดู้แล แต่จะพิจารณาถึงทกัษะท่ีจ าเป็นดว้ยว่า 
จะตอ้งมีทกัษะเฉพาะดา้นหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
เฉพาะด้านก็จะมอบหมายให้พนักงานเป็นผูดู้แลประจ า

เคร่ืองนั้ นๆ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีพนักงาน  1 คนจะถูก
มอบหมายให้ดูแลเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 เคร่ืองได ้(รูปแบบ 
2) แต่หากการใชง้านเคร่ืองจกัรสามารถใชง้านโดยอาศยั
ทกัษะทัว่ไป ก็จะไม่มีการมอบหมายให้พนกังานคนใดคน
หน่ึงเป็นผูดู้แลประจ า (รูปแบบ 3) นอกจากการใชแ้รงงาน
เคร่ืองจักรแลว้กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ์บางขั้นตอนยงั
จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนโดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
เคร่ืองจกัร (รูปแบบ 4) 

 
ตารางที ่4 รูปแบบการใชท้รัพยากรโรงพิมพก์รณีศึกษา 
รูป 

แบบ 
ขนาดเคร่ืองจักร ทกัษะใช้เคร่ืองจักร 

1 
 

แรงงานหน่ึงเคร่ืองจกัร
กบักลุ่มพนกังานประจ า     

Machine N

 

2 แรงงานหน่ึงเคร่ืองจกัร
กบัหน่ึงพนกังานประจ า 

Machine N

   

Machine ...

Machine 1

Machine N   
3 แรงงานหน่ึงเคร่ืองจกัร

กบัพนกังานคนใดกไ็ด ้ Machine N

 
4 แรงงานคนอยา่งเดียว 

 
 
การใช้ทรัพยากรดว้ยรูปแบบปัจจุบันของโรงพิมพ์

กรณีศึกษาพบวา่ ไดมี้การจดัรูปแบบการใชท้รัพยากรอยา่ง
เหมาะสมแลว้ เพียงแต่ยงัเกิดปัญหาจากการวางแผนการ
ผลิต  เพราะไม่ มีแผนการผลิตในระดับตารางการใช้
ทรัพยากร ท าให้มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดสภาวะรอคอยจน
ส่งผลกระทบกบัวนัส่งมอบท่ีถูกก าหนดได ้ 
3.4 วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของการรับค าส่ังซ้ือ 

จากการศึกษาส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องกับการรับค า
สั่งซ้ือ ท าให้พิจารณาไดว้่า ปัญหาท่ีก่อให้เกิดการประเมิน
ท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ คือ 1. การขาดขอ้มูลก าลงัการ

ผลิตท่ีน าไปใชไ้ดจ้ากฝ่ายผลิตให้อา้งอิง 2. การขาดขอ้มูล
ของค่าเวลามาตรฐานการผลิต 3. การประเมินโดยพึ่ งพา
ประสบการณ์ ส่วนบุคคลซ่ึงเป็นการประเมิน ท่ีไม่ มี 
ประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับผลตอบแทนภาพรวม  

ดังนั้ นระบบสนับสนุนน้ีจึงควรท่ีจะต้องมีผลลพัธ์
ของ 1. ล าดับขั้นตอนการประเมินวนัส่งมอบท่ีชัดเจน 
2. สมการหรือวิธีการประเมินก าลงัการผลิตท่ีตอ้งการท่ีจะ
ท าให้ รู้  input และ  output ท่ี เป็ นข้อ มูล เชิ งป ริมาณ 
(Quantitative) นอกจากน้ีเพื่อให้ระบบสามารถท่ีจะท า
ให้การประเมินวนัส่งมอบโดยมีการอ้างอิงข้อมูลพื้ฐาน
มากมายได้ดังรูป ท่ี  5 ระบบสารสนเทศบนพื้ นฐาน
คอมพิวเตอร์จะสามารถเขา้มาช่วยรองรับการจดัการขอ้มูล
ให้เป็นระบบและขอ้มูลเพื่อการใชซ้ ้ า และมีการออกแบบ
รูปแบบการแสดงผลประเมินเพื่อผูใ้ช้ระบบเขา้ใจได้ง่าย
และสอดคล้องกับการใช้งานจริง เพื่อสนับสนุนให้การ
รับค าสั่งซ้ือสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  

 
รูปที่ 5 ระบบสนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือท่ีน าเสนอ 

 
4. ระบบสนับสนุนการรับค าส่ังซ้ือทีน่ าเสนอ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันการรับค าสั่งซ้ือ
ของโรงพิมพ์กรณี ศึกษา  และการทบทวนงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้อง ท าให้เกิดแนวคิดของการลดช่องว่างระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยการวิจัยคร้ังน้ีจะท าการ

ออกแบบระบบสนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือส าหรับโรงพิมพ์
ให้สามารถใชง้านไดจ้ริงและทดสอบไดว้า่ผลการประเมิน
วนัส่งมอบมีแนวโนม้ท่ีมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  

ระบบสนับสนุนการรับค าสั่งซ้ือท่ีตอ้งการเสนอน้ี 
จะเป็นการเสนอกระบวนการท างานในการรับค าสั่งซ้ือ
และก าหนดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อการประเมินวนัส่งมอบ 
ช่วยให้ผลการประเมินมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  ผู ้ใช้
สามารถเข้าใจท่ีมาของวนัส่งมอบท่ีได้จากการประเมิน 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้
ต่อไปได ้

ผลลัพธ์ของการออกแบบระบบสามารถแบ่งเป็น 
1. กระบวนการท างานและระบบการเก็บขอ้มูลท่ีส่งเสริม
การประสานงานกันระหว่างฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการรับ 
ค าสั่งซ้ือ 2. วิธีการไดม้าซ่ึงก าลงัการผลิตท่ีสามารถรองรับ
ทุกลักษณะช้ินงาน ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันได ้
3. รูปแบบการแสดงขอ้มูลผลประเมินวนัส่งมอบท่ีจะท า
ให้เกิดการแบ่งปันขอ้มูลทั้งฝ่ายประเมินและฝ่ายผลิตให้มี
ความเขา้ใจท่ีตรงกนั  
4.1 กระบวนการท างานและระบบการเก็บข้อมูลของการ
รับค าส่ังซ้ือ 

กระบวนการท างานไดถู้กออกแบบโดยมีการมุ่งเน้น
ให้ส่งเสริมการประสานงานกนัระหว่างฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับค าสั่งซ้ือ ซ่ึงระดบัการประสานงานในทางปฏิบัติ
นั้ นไดถู้กแบ่งเป็น 4 ระดบั [14] และจากลกัษณะเฉพาะ
ของโรงพิมพ์ท่ี มีระดับความซับซ้อนด้านเทคนิคของ
กระบวนการผลิตท่ีสูง เวลาส่งมอบส่งผลกบัลูกคา้โดยตรง
และการปรับแต่งของช้ินงานอยูใ่นระดบัยดืหยุน่ ท าใหเ้ห็น
ว่าระดับการประสานงานท่ีเหมาะสมคือการติดต่อแบบ 
ขั้นสูงโดยการใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศในการยอมใหเ้กิด
การแบ่งปันขอ้มูลภายในองคก์ร 

ในส่วนของการออกแบบกระบวนการท างานจะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. กระบวนการท างานการรับ 
ค าสั่ ง ซ้ื อ  2. ก ารออกแบ บ โค รงส ร้ างฐ าน ข้อ มู ล 
กระบวนการท างานการรับค าสั่งซ้ือจะท าให้เห็นว่ามีงาน
ใดถูกด าเนินข้ึนและฝ่ายใดมีหน้าท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการ
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แสดงให้เห็นถึงการประมวลผลขอ้มูลตลอดทั้งระบบ การ
ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลช่วยในการจดัระเบียบและ
จดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีส าคญัในการด าเนินการ 

กระบวนการท างานการรับค าสั่ ง ซ้ือ ท่ีต้องการ
น าเสนอไดถู้กแสดงในตารางท่ี 5 ขั้นตอนการท างานถูก
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั 1. ประเมินกระบวนการผลิต
ของผลิตภณัฑ์ 2. ประเมินแผนการผลิต 3. ประเมินตาราง
การผลิตและก าหนดวนัส่งมอบผลิตภัณฑ์ 4. เสนอวนั 
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ การด าเนินการรับค าสั่งซ้ือจะเร่ิมตน้ข้ึน
เม่ือทางฝ่ายขายไดรั้บรายละเอียดผลิตภณัฑ์จากลูกคา้ และ
ท าการตรวจสอบความครบถว้นขอ้มูล หากครบถว้นดีแลว้
จึงท าการสั่ งประเมินงานด้วยเอกสารใบประเมินงาน 
จากนั้ นทางฝ่ายประเมินจะเร่ิมท าการประเมินส่ิงต่างๆ 
ได้แก่  กระบวนการผลิต  แผนการผลิต  ตารางการใช้
ทรัพยากร และสุดทา้ยคือการก าหนดวนัส่งมอบโดยอา้งอิง
ขอ้มูลนโยบายส่งมอบเพิ่มเติม (ค่าเวลาเผื่อความปลอดภยั
และระยะเวลาขนส่งท่ีได้ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานใน 
โรงพิมพ)์ ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสมส าหรับ
แต่ละงาน 

ส่วนการประเมินกระบวนการผลิตและแผนการผลิต 
ฝ่ายประเมินจะด าเนินการโดยอา้งอิงขอ้มูลจากฝ่ายผลิต
โดยไม่ท าการแกไ้ขในขอ้มูลเหล่านั้น แต่จะท าการป้อน
ขอ้มูลใหม่ (ในท่ีน้ีคือกระบวนการผลิตและแผนการผลิต

ของช้ินงานเป้าหมาย) เขา้ไปในระบบสนบัสนุนเพื่อท าการ
จดัเกบ็ต่อไป 

การประเมินตารางการใชท้รัพยากรเป็นจุดท่ีเกิดการ
แบ่งปันขอ้มูลร่วมกันระหว่างฝ่ายประเมินและฝ่ายผลิต 
โดยใชข้อ้มูลตารางการใชท้รัพยากรเป็นส่ือท่ีท าใหท้ั้งสอง
ฝ่ายเขา้ใจสภาพก าลงัการผลิตของโรงพิมพ ์ทั้งท่ีเป็นก าลงั
การผลิตท่ีน าไปใช้ได้และน าไปใช้ไม่ได้ ท าให้ ฝ่าย
ประเมินเขา้ใจสถานะทรัพยากรท่ีตอ้งการใช้ ส่งผลให้ไม่
เกิดการวางแผนจะใชท้รัพยากรท่ีซ ้ าซ้อน การประเมินวนั
ส่งมอบจึงน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน โดยฝ่ายประเมินจะท าการป้อน
สถานะทรัพยากรเพื่อให้ฝ่ายผลิตเขา้ใจว่าเกิดการจองหรือ
วางแผนว่าจะใช้เม่ือใด ท าให้ฝ่ายผลิตทราบได้ว่าควร
ท างานใดก่อนหลงัและควรท าให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด
โดยอา้งอิงตามตารางการใชท้รัพยากรน้ี รวมทั้งฝ่ายผลิตจะ
ท าการแกไ้ขสถานะทรัพยากรเพื่อเป็นการรายงานสภาพ
ความคืบหนา้ของงานดว้ย 

เม่ือผูป้ระเมินท าการจองทรัพยากรตามแผนการผลิต
แลว้ จะท าให้ทราบไดว้่าวนัท่ีมีโอกาสส่งมอบไดคื้อวนัท่ี
ท าการผลิตขั้นสุดท้ายเสร็จส้ินโดยอ้างอิงจากการจอง
ทรัพยากรท่ีไดรั้บมอบหมายงานของการผลิตขั้นสุดทา้ย 
นอกเหนือจากน้ีเพื่อเพิ่มการจดัการความเส่ียง ผูป้ระเมิน
จะตอ้งท าการพิจารณาวนัส่งมอบอีกคร้ัง โดยการรวมถึงค่า
เวลาเผื่อความปลอดภยัและระยะเวลาขนส่งท่ีไดถู้กก าหนด
ไวเ้ป็นมาตรฐานของโรงพิมพจ์ากฝ่ายบริหารดว้ย 

ศ.งามมณีวัฒน์ และ ป.เชาวลิตวงศ์
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แสดงให้เห็นถึงการประมวลผลขอ้มูลตลอดทั้งระบบ การ
ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลช่วยในการจดัระเบียบและ
จดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีส าคญัในการด าเนินการ 

กระบวนการท างานการรับค าสั่ ง ซ้ือ ท่ีต้องการ
น าเสนอไดถู้กแสดงในตารางท่ี 5 ขั้นตอนการท างานถูก
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั 1. ประเมินกระบวนการผลิต
ของผลิตภณัฑ์ 2. ประเมินแผนการผลิต 3. ประเมินตาราง
การผลิตและก าหนดวนัส่งมอบผลิตภัณฑ์ 4. เสนอวนั 
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ การด าเนินการรับค าสั่งซ้ือจะเร่ิมตน้ข้ึน
เม่ือทางฝ่ายขายไดรั้บรายละเอียดผลิตภณัฑ์จากลูกคา้ และ
ท าการตรวจสอบความครบถว้นขอ้มูล หากครบถว้นดีแลว้
จึงท าการสั่ งประเมินงานด้วยเอกสารใบประเมินงาน 
จากนั้ นทางฝ่ายประเมินจะเร่ิมท าการประเมินส่ิงต่างๆ 
ได้แก่  กระบวนการผลิต  แผนการผลิต  ตารางการใช้
ทรัพยากร และสุดทา้ยคือการก าหนดวนัส่งมอบโดยอา้งอิง
ขอ้มูลนโยบายส่งมอบเพิ่มเติม (ค่าเวลาเผื่อความปลอดภยั
และระยะเวลาขนส่งท่ีได้ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานใน 
โรงพิมพ)์ ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสมส าหรับ
แต่ละงาน 

ส่วนการประเมินกระบวนการผลิตและแผนการผลิต 
ฝ่ายประเมินจะด าเนินการโดยอา้งอิงขอ้มูลจากฝ่ายผลิต
โดยไม่ท าการแกไ้ขในขอ้มูลเหล่านั้น แต่จะท าการป้อน
ขอ้มูลใหม่ (ในท่ีน้ีคือกระบวนการผลิตและแผนการผลิต

ของช้ินงานเป้าหมาย) เขา้ไปในระบบสนบัสนุนเพื่อท าการ
จดัเกบ็ต่อไป 

การประเมินตารางการใชท้รัพยากรเป็นจุดท่ีเกิดการ
แบ่งปันขอ้มูลร่วมกันระหว่างฝ่ายประเมินและฝ่ายผลิต 
โดยใชข้อ้มูลตารางการใชท้รัพยากรเป็นส่ือท่ีท าใหท้ั้งสอง
ฝ่ายเขา้ใจสภาพก าลงัการผลิตของโรงพิมพ ์ทั้งท่ีเป็นก าลงั
การผลิตท่ีน าไปใช้ได้และน าไปใช้ไม่ได้ ท าให้ ฝ่าย
ประเมินเขา้ใจสถานะทรัพยากรท่ีตอ้งการใช้ ส่งผลให้ไม่
เกิดการวางแผนจะใชท้รัพยากรท่ีซ ้ าซ้อน การประเมินวนั
ส่งมอบจึงน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน โดยฝ่ายประเมินจะท าการป้อน
สถานะทรัพยากรเพื่อให้ฝ่ายผลิตเขา้ใจว่าเกิดการจองหรือ
วางแผนว่าจะใช้เม่ือใด ท าให้ฝ่ายผลิตทราบได้ว่าควร
ท างานใดก่อนหลงัและควรท าให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด
โดยอา้งอิงตามตารางการใชท้รัพยากรน้ี รวมทั้งฝ่ายผลิตจะ
ท าการแกไ้ขสถานะทรัพยากรเพื่อเป็นการรายงานสภาพ
ความคืบหนา้ของงานดว้ย 

เม่ือผูป้ระเมินท าการจองทรัพยากรตามแผนการผลิต
แลว้ จะท าให้ทราบไดว้่าวนัท่ีมีโอกาสส่งมอบไดคื้อวนัท่ี
ท าการผลิตขั้นสุดท้ายเสร็จส้ินโดยอ้างอิงจากการจอง
ทรัพยากรท่ีไดรั้บมอบหมายงานของการผลิตขั้นสุดทา้ย 
นอกเหนือจากน้ีเพื่อเพิ่มการจดัการความเส่ียง ผูป้ระเมิน
จะตอ้งท าการพิจารณาวนัส่งมอบอีกคร้ัง โดยการรวมถึงค่า
เวลาเผื่อความปลอดภยัและระยะเวลาขนส่งท่ีไดถู้กก าหนด
ไวเ้ป็นมาตรฐานของโรงพิมพจ์ากฝ่ายบริหารดว้ย 

ตารางที ่5 กระบวนการท างานการรับค าสั่งซ้ือ 
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รูปที่ 6 ผลการออกแบบฐานขอ้มูล 
 
ฐานข้อมูลถูกออกแบบมาให้สอดคล้องตามการ

ประมวลผลขอ้มูลบนพื้นฐานของหลกัการการออกแบบ
ฐานขอ้มูลในระดบัแนวความคิด (Conceptual design) 

ผลจากการออกแบบจะมีเอนทิติ (Entity) ท่ีสามารถถูก
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงจะมีการแสดงตัวเลขในวงกลม
ขนาดเล็กในรูปท่ี 6 กลุ่มแรกจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงสร้างขั้นตอนการผลิตและขอ้มูลส าหรับค านวณค่า
เวลามาตรฐานต่อช้ินในแต่ละขั้นตอนการผลิตยอ่ย กลุ่มท่ี
สองจะ เป็ นข้อ มู ล ท่ี เก่ี ยวกับท รัพ ยากร ท่ี โรงพิ มพ์
ครอบครองอยู ่กลุ่มท่ีสามและส่ีจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ประเมินท่ีจะท าใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแบ่งปันขอ้มูล
ดว้ยระบบสารสนเทศน้ีได ้

จะเห็นได้ว่ากระบวนการท่ีน าเสนอน้ีเอ้ือต่อการ
ประสานงานกนัโดยสามารถใชร้ะบบสนบัสนุนในตารางท่ี 
5 ซ่ึงเทียบไดก้บัระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้กิดการแบ่งปัน
ขอ้มูลระหวา่งฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือได ้จนท า
ใหฝ่้ายประเมินสามารถด าเนินการประเมินวนัส่งมอบอยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีขอ้มูลท่ีมาของผลประเมินท่ีสามารถ
ติดตามได ้
 

ศ.งามมณีวัฒน์ และ ป.เชาวลิตวงศ์
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รูปที่ 6 ผลการออกแบบฐานขอ้มูล 
 
ฐานข้อมูลถูกออกแบบมาให้สอดคล้องตามการ

ประมวลผลขอ้มูลบนพื้นฐานของหลกัการการออกแบบ
ฐานขอ้มูลในระดบัแนวความคิด (Conceptual design) 

ผลจากการออกแบบจะมีเอนทิติ (Entity) ท่ีสามารถถูก
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงจะมีการแสดงตัวเลขในวงกลม
ขนาดเล็กในรูปท่ี 6 กลุ่มแรกจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงสร้างขั้นตอนการผลิตและขอ้มูลส าหรับค านวณค่า
เวลามาตรฐานต่อช้ินในแต่ละขั้นตอนการผลิตยอ่ย กลุ่มท่ี
สองจะ เป็ นข้อ มู ล ท่ี เก่ี ยวกับท รัพ ยากร ท่ี โรงพิ มพ์
ครอบครองอยู ่กลุ่มท่ีสามและส่ีจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ประเมินท่ีจะท าใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแบ่งปันขอ้มูล
ดว้ยระบบสารสนเทศน้ีได ้

จะเห็นได้ว่ากระบวนการท่ีน าเสนอน้ีเอ้ือต่อการ
ประสานงานกนัโดยสามารถใชร้ะบบสนบัสนุนในตารางท่ี 
5 ซ่ึงเทียบไดก้บัระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้กิดการแบ่งปัน
ขอ้มูลระหวา่งฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือได ้จนท า
ใหฝ่้ายประเมินสามารถด าเนินการประเมินวนัส่งมอบอยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีขอ้มูลท่ีมาของผลประเมินท่ีสามารถ
ติดตามได ้
 

4.2 แนวทางการหาก าลงัการผลติทีต้่องการ 

ก าลังการผลิตหมายถึงความสามารถสูงสุดในการ
ผลิตโดยหน่วยของขอ้มูลจะเป็นปริมาณผลผลิตต่อเวลา 
เช่น ช้ิน/วนั ซ่ึงการจะหาก าลงัการผลิตได ้จึงจ าเป็นตอ้งมี
ข้อมูลของค่าเวลามาตรฐานการผลิตต่อช้ิน  เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพมี์ลกัษณะการผลิตแบบ MTO ท าให้
ตอ้งมีการสร้างกระบวนการผลิตใหม่ทุกคร้ังเพื่อรองรับ
ลกัษณะช้ินงานท่ีต่างกนั และท าให้ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ผลิตมีความผนัผวนสูง จึงเป็นเร่ืองยากแก่การหาค่าเวลา
มาตรฐานในระดบัช้ินงาน  

จากการศึกษาวิธีการหาค่าเวลามาตรฐานแล้วจึง
คน้พบว่า แทท่ี้จริงแลว้กระบวนการผลิตของช้ินงานใด ๆ 
เกิดจากการประกอบกันของขั้นตอนการผลิตในระดับ
ยอ่ยๆ เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใช้ และแกไ้ขขอ้มูลใน
การท างานไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงท่าทางการท างานท่ีเกิดข้ึน 

ไม่ว่าจะใช้เวลามากหรือน้อยต่างกันแค่ไหน ไม่ว่าจะ
ซับซ้อนหรือง่ายดายเพียงใด ต่างก็ประกอบข้ึนมาจากการ
ท่าทางพื้นฐานของการท างาน [21] 

ดังนั้ นเพื่อก าหนดแนวทางการหาก าลังการผลิตท่ี
ตอ้งการส าหรับช้ินงานนั้น จึงมีการก าหนด 1. โครงสร้าง
การผลิต ท่ี ถูกแบ่งเป็นระดับย่อยพอท่ีจะหาค่ าเวลา
มาตรฐานได ้และ 2. วิธีการไดม้าซ่ึงค่าเวลามาตรฐานเพื่อ
รองรับขั้นตอนการผลิตท่ีใชท้รัพยากรต่างรูปแบบกนั 

จากการศึกษากระบวนการผลิตของโรงพิมพ์ ไดน้ า
ข้อมูลมาจัดโครงสร้างการผลิตโดยแบ่งจากระดับใหญ่
จนถึงระดบัย่อยพอจะหาค่าเวลามาตรฐานไดต้ามรูปท่ี 7 
และค านึงถึงความสามารถท่ีจะน ากลบัมาประกอบกนัเป็น
กระบวนการผลิตท่ีสมบูรณ์และปรับเปล่ียนไดต้ามลกัษณะ
ช้ินงาน 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างการผลิตในระดบัต่างๆของโรงพิมพ ์

 
จากโครงสร้างการผลิตท าให้เห็นวา่ ระดบัใหญ่ท่ีสุด

คือผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วน ซ่ึงแต่ละช้ินส่วนจะ
ถูกสร้างข้ึนจากแต่ละสถานีงาน โดยท่ีแต่ละสถานีงานก็มี
ขั้นตอนการผลิต แต่เน่ืองจากยงัมีปัจจยัท่ีท าใหค้่าเวลาท่ีใช้
ในการผลิตมีความแตกต่างกนัมากเกินไป (ความแปรผนั
สูง) มีโอกาสท่ีจะท าใหค้่าขอบเขตท่ีเป็นไปไดมี้ความกวา้ง
มากจนเป็นเหตุให้การประเมินมีค่าความคลาดเคล่ือนสูง 
ดังนั้ นจึงมีการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อเวลาท่ีใช้ในการ
ผลิตของแต่ละขั้นตอนการผลิตเพิ่มเติม แลว้จึงน าขอ้มูล
ปัจจัยเหล่าน้ีมาใช้เพื่อแจกแจงออกมาอีกระดบัท่ีเรียกว่า 
ขั้นตอนการผลิตย่อย และขั้นตอนการผลิตย่อยก็สามารถ
แบ่งยอ่ยเป็นระดบัการเคล่ือนท่ีเพื่อท างานบางอยา่งได ้ซ่ึง
เรียกว่า “Element” ส าหรับขั้ นตอนท างานท่ี มีความ 
แน่ชดั 

การวิจัยคร้ังน้ีต้องการมุ่งเน้นถึงวิธีการหาค่าเวลา
มาตรฐานของแต่ละขั้นตอนการผลิตย่อยว่าควรจะใช้
วิธีการใดจึงจะเหมาะสม เน่ืองจากวิธีการศึกษาเวลามีอยู่
ด้วยกัน  4 วิ ธี  ได้แก่  การศึกษาเวลาโดยตรง  (Direct 

Time Study),  ก า ร สุ่ ม ง า น  (Work Sampling), 
การศึกษาจากขอ้มูลเวลามาตรฐานและสูตร (Standard 

Data and Formulas), การศึกษาเวลาโดยระบบหาเวลา
ก่ อ น ล่ ว ง ห น้ า  (Predetermined Motion Time 

System-PMTS) ซ่ึ งแต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อจ ากัด
แตกต่างกนั [22] 
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ผลจากการพิจารณาโครงสร้างการผลิตของโรงพิมพ์
ในระดับขั้นตอนการผลิตย่อยนั้ น จะได้เห็นว่ามีการใช้
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั และรูปแบบการท างานก็ต่างกนั
ดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาทั้งส้ิน จึงไดน้ า 2 ปัจจยัน้ี
มาเป็นเกณฑใ์นการเลือกใชว้ิธีการศึกษาเวลา ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่6 วิธีการศึกษาเวลามาตรฐานท่ีน าเสนอ 

ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อเวลา 

วิธีการศึกษาเวลามาตรฐานท่ีน าเสนอ 

เคร่ืองจกัร การศึกษาจากขอ้มูลเวลามาตรฐานและสูตร 

พนกังาน วิธีการชดัเจน:     การศึกษาเวลาโดยระบบ
หาเวลาก่อนล่วงหนา้ 

วธีิการไม่ชดัเจน:  การศึกษาเวลาโดยตรง 
จา้งเหมา การศึกษาจากขอ้มูลเวลามาตรฐานและสูตร 

 
การเลือกวิธีการศึกษาเวลาจึงเร่ิมจากการพิจารณาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาการผลิตคือทรัพยากรใด เน่ืองจากการ
ผลิตบางขั้นตอนท่ีถึงแม้จะใช้เคร่ืองจักรแต่เคร่ืองจักรก็
ไม่ไดมี้ผลต่อเวลา เช่นการตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์จะชา้หรือเร็วจะ
ข้ึนอยู่กับพนักงาน  ดังนั้ น จึงไม่สามารถพิจารณาจาก
ทรัพยากรท่ีใช้ แต่จะตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาว่า
เป็นทรัพยากรใด จะเห็นไดว้า่ ในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองจกัรและ
บริษัทจ้างเหมา ได้ถูกก าหนดให้ใช้การศึกษาจากขอ้มูล
เวลามาตรฐานและสูตร เน่ืองจากทางโรงพิมพไ์ดท้  าการตั้ง
ค่าความเร็วของเคร่ืองจกัรเป็นมาตรฐานไว  ้ส าหรับบริษทั
จา้งเหมาไดมี้การก าหนดตารางเวลาหรือรอบท่ีจะเขา้มารับ
งานและส่งงานประจ าอยู่แล้ว จึงใช้ระยะเวลานั้ นเป็น
ตวัแทนของค่าเวลามาตรฐานได ้กรณีท่ีปัจจยัของเวลาเป็น
พนกังาน จะมีการเพิ่มเกณฑท่ี์ตอ้งพิจารณามาข้ึนคือวิธีการ
ท างานมีความชดัเจนหรือไม่ หากวิธีการท างานชดัเจนได้
ถูกเสนอให้ใช้วิธีการศึกษาเวลาโดยระบบหาเวลาก่อน
ล่วงหน้า และหากไม่ชัดเจนสามารถท่ีจะใชวิ้ธีการศึกษา
เวลาโดยตรงได้ ขั้นตอนการผลิตย่อยใดใช้วิธีการศึกษา
เวลาโดยระบบหาเวลาก่อนล่วงหน้า จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์

ถึงโครงสร้างการผลิตในระดับท่ีเล็กลงอีก  ซ่ึงเรียกว่า
“Element”เพิ่มเติมดว้ย [21] 

4.3 รูปแบบการแสดงข้อมูลผลประเมนิวนัส่งมอบ 

การออกแบบรูปแบบการแสดงขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงทุกฝ่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้งเน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจะ
ถูกใช้เพื่ ออ้างอิงในหลายฝ่าย  จึงมีข้อค านึ งถึง  ดังน้ี 
1. ความสอดคล้องของข้อมูล  2. การเช่ือมโยง 3. การ
เลือกใช้ค  าศัพท์ 4. รูปแบบการน าเสนอข้อมูล  [2] โดย
ท าการศึกษาเบ้ืองต้นจากเอกสารท่ีทางโรงพิมพ์ใช้อยู่
ปัจจุบันและท าการออกแบบรูปแบบการน าเสนอ  ทั้ งใน
เร่ืองของโครงสร้างความสัมพนัธ์ของรายงานและรูปแบบ
ขา้งในรายงานแต่ละเอกสารดว้ย  

 
                      

                         

                           

            

      
           

(        n)

      
           

(        1)
             

      
            

(        n)

      
            

(        1)             
       

 
รูปที่ 8 องคป์ระกอบของเอกสารรายงานผลประเมินของ

ระบบสนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือท่ีน าเสนอ 

 
การออกแบบโครงสร้างจะมีรูปแบบดงัรูปท่ี  8 แบ่ง

ออกเป็นรายงานผลสรุปการประเมิน รายงานผลประเมิน

ศ.งามมณีวัฒน์ และ ป.เชาวลิตวงศ์
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ผลจากการพิจารณาโครงสร้างการผลิตของโรงพิมพ์
ในระดับขั้นตอนการผลิตย่อยนั้ น จะได้เห็นว่ามีการใช้
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั และรูปแบบการท างานก็ต่างกนั
ดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาทั้งส้ิน จึงไดน้ า 2 ปัจจยัน้ี
มาเป็นเกณฑใ์นการเลือกใชว้ิธีการศึกษาเวลา ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่6 วิธีการศึกษาเวลามาตรฐานท่ีน าเสนอ 

ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อเวลา 

วิธีการศึกษาเวลามาตรฐานท่ีน าเสนอ 

เคร่ืองจกัร การศึกษาจากขอ้มูลเวลามาตรฐานและสูตร 

พนกังาน วิธีการชดัเจน:     การศึกษาเวลาโดยระบบ
หาเวลาก่อนล่วงหนา้ 

วธีิการไม่ชดัเจน:  การศึกษาเวลาโดยตรง 
จา้งเหมา การศึกษาจากขอ้มูลเวลามาตรฐานและสูตร 

 
การเลือกวิธีการศึกษาเวลาจึงเร่ิมจากการพิจารณาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาการผลิตคือทรัพยากรใด เน่ืองจากการ
ผลิตบางขั้นตอนท่ีถึงแม้จะใช้เคร่ืองจักรแต่เคร่ืองจักรก็
ไม่ไดมี้ผลต่อเวลา เช่นการตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์จะชา้หรือเร็วจะ
ข้ึนอยู่กับพนักงาน  ดังนั้ น จึงไม่สามารถพิจารณาจาก
ทรัพยากรท่ีใช้ แต่จะตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อเวลาว่า
เป็นทรัพยากรใด จะเห็นไดว้า่ ในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองจกัรและ
บริษัทจ้างเหมา ได้ถูกก าหนดให้ใช้การศึกษาจากขอ้มูล
เวลามาตรฐานและสูตร เน่ืองจากทางโรงพิมพไ์ดท้  าการตั้ง
ค่าความเร็วของเคร่ืองจกัรเป็นมาตรฐานไว  ้ส าหรับบริษทั
จา้งเหมาไดมี้การก าหนดตารางเวลาหรือรอบท่ีจะเขา้มารับ
งานและส่งงานประจ าอยู่แล้ว จึงใช้ระยะเวลานั้ นเป็น
ตวัแทนของค่าเวลามาตรฐานได ้กรณีท่ีปัจจยัของเวลาเป็น
พนกังาน จะมีการเพิ่มเกณฑท่ี์ตอ้งพิจารณามาข้ึนคือวิธีการ
ท างานมีความชดัเจนหรือไม่ หากวิธีการท างานชดัเจนได้
ถูกเสนอให้ใช้วิธีการศึกษาเวลาโดยระบบหาเวลาก่อน
ล่วงหน้า และหากไม่ชัดเจนสามารถท่ีจะใชวิ้ธีการศึกษา
เวลาโดยตรงได้ ขั้นตอนการผลิตย่อยใดใช้วิธีการศึกษา
เวลาโดยระบบหาเวลาก่อนล่วงหน้า จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์

ถึงโครงสร้างการผลิตในระดับท่ีเล็กลงอีก  ซ่ึงเรียกว่า
“Element”เพิ่มเติมดว้ย [21] 

4.3 รูปแบบการแสดงข้อมูลผลประเมนิวนัส่งมอบ 

การออกแบบรูปแบบการแสดงขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงทุกฝ่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้งเน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจะ
ถูกใช้เพื่ ออ้างอิงในหลายฝ่าย  จึงมีข้อค านึ งถึง  ดังน้ี 
1. ความสอดคล้องของข้อมูล  2. การเช่ือมโยง 3. การ
เลือกใช้ค  าศัพท์ 4. รูปแบบการน าเสนอข้อมูล  [2] โดย
ท าการศึกษาเบ้ืองต้นจากเอกสารท่ีทางโรงพิมพ์ใช้อยู่
ปัจจุบันและท าการออกแบบรูปแบบการน าเสนอ  ทั้ งใน
เร่ืองของโครงสร้างความสัมพนัธ์ของรายงานและรูปแบบ
ขา้งในรายงานแต่ละเอกสารดว้ย  

 
                      

                         

                           

            

      
           

(        n)

      
           

(        1)
             

      
            

(        n)

      
            

(        1)             
       

 
รูปที ่8 องคป์ระกอบของเอกสารรายงานผลประเมินของ

ระบบสนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือท่ีน าเสนอ 

 
การออกแบบโครงสร้างจะมีรูปแบบดงัรูปท่ี  8 แบ่ง

ออกเป็นรายงานผลสรุปการประเมิน รายงานผลประเมิน

แผนการผลิต รายงานผลประเมินตารางการผลิต เป็นการ
แสดงจากผลสรุปสุดท้ายของวันส่งมอบท่ีได้จากการ
ประเมิน โดยมีรายละเอียดท่ีท าให้เขา้ใจถึงความเป็นมา
ของวนัส่งมอบท่ีถูกประเมินข้ึน และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการเจรจากบัลูกคา้ได ้

 
5. การทดสอบการใช้งานระบบ 

ระบบสนับสนุนการรับค าสั่งซ้ือท่ีน าเสนอน้ีไดถู้ก
ออกแบบเพื่อให้เกิดผลการประเมินวนัส่งมอบท่ีน่าเช่ือถือ
ยิ่งข้ึน โดยลดการพึ่ งพาประสบการณ์ส่วนบุคคลในการ
ประเมิน ท าให้ลดการเกิดโอกาสของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
ไม่ได้ถูกวางแผนเอาไว  ้เช่น  ค่าจ้างล่วงเวลาเพื่อยงัคง
ความสามารถในการส่งมอบให้ได้ตามท่ีตกลง และด้วย
กระบวนการท างานและระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบได้
ช่วยส่งเสริมการประสานงานกนัระหวา่งฝ่ายประเมินและ
ฝ่ายผลิตให้ดีย่ิงข้ึน ดงันั้นจึงท าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบโดยแบ่งออกเป็น  2 แง่มุมได้แก่ 1. ทดสอบ 
หาค่ าความคลาดเค ล่ือนของผลประเมินวัน ส่งมอบ 
2. ประเมินการแก้ไขปัญหาการรับค าสั่งซ้ือด้วยระบบ
สนบัสนุนท่ีน าเสนอในภาพรวม  
5.1 ทดสอบค่าความคลาดเคล่ือนผลประเมนิวันส่งมอบ 

เน่ืองจากผลการประเมินวนัส่งมอบเป็นส่ิงท่ีส าคญั
มากส าหรับการรับค าสั่งซ้ือ การน าเสนอระบบสนบัสนุนน้ี
มีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าให้ผลการประเมินวนัส่งมอบมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถท่ีจะทดสอบดว้ยการหา
ค่าความคลาดเคล่ือนของการประเมินวันส่งมอบของ
ปัจจุบนัเทียบกบัของระบบท่ีน าเสนอ โดยมีความคาดหวงั
ว่าค่าความคลาดเคล่ือนของระบบท่ีน าเสนอจะน้อยกว่า
ของปัจจุบนั ซ่ึงจะท าให้สามารถเห็นไดว้่ามีแนวโน้มของ
ประสิทธิภาพการประเมินท่ีดีข้ึน ดงัรูปท่ี 9 

รูปที่ 9 ความหมายของค่าความคลาดเคล่ือนของ 
การประเมินวนัส่งมอบ 

 
เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการประเมินวัน 

ส่งมอบคือ ความคลาดเคล่ือนของการประเมินวนัส่งมอบ
แบบท่ีระบบเสนอมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ความคลาดเคล่ือนของ
การประเมินแบบปัจจุบัน  โดยอ้างอิงจากข้อมูลท่ีทาง 
โรงพิมพเ์ก็บไว ้ซ่ึงมีขอ้มูลของวนัส่งมอบจริงท่ีไดท้  าการ
ตกลงกับลูกค้าไวใ้ห้ถือว่าเป็นผลจากการประเมินแบบ
ปัจจุบัน และวนัส้ินสุดการผลิตในท่ีน้ีจะถือว่าเป็นวนัท่ี 
ส่งมอบไดข้องการผลิตจริง ส าหรับขอ้มูลภาระงานหรือ
ก าลงัการผลิตท่ีน าไปใชไ้ม่ไดจ้ะอา้งอิงเฉพาะช่วงก่อนเร่ิม
การผลิตแต่ละขั้นตอนเท่านั้ น และหากผลประเมินของ
ระบบนั้น เวลาของการผลิตเสร็จพร้อมส่ง เกินกวา่ 14:00 

จะถือใหว้นัส่งมอบเป็นวนัถดัไป 

ช้ินงานท่ีไดถู้กพิจารณาน ามาท าการทดสอบ ไดเ้ลือก
จากประเภทส่ิงพิมพส่์วนใหญ่ท่ีมีการสั่งซ้ือ (อา้งอิงขอ้มูล
จากโรงพิมพก์รณีศึกษา มิถุนายน-กนัยายน 2558) ช้ินงาน
เด่ียวจะเป็นกล่องบรรจุภณัฑป์ระมาณ 5,000-15,000 ช้ิน
หรือราว 1-3 วนั ส าหรับช้ินงานประกอบจะเป็นหนังสือ
ประมาณ 500-2,000 ช้ินหรือราว 10-20 วนั  

ผลทดสอบประสิทธิภาพของการประเมินวนัส่งมอบ 
จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้่าผลประเมินแบบท่ีระบบเสนอ
ยงัคงมีความคลาดเคล่ือนอยู่เม่ือเทียบกบัวนัส่งมอบท่ีได้
จากผลการผลิตจริงซ่ึงค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.92% ของการผลิต
จริง แต่หากเทียบกบัค่าความคลาดเคล่ือนของผลประเมิน
วนัส่งมอบแบบปัจจุบนัแลว้ จะมีค่าเฉล่ียท่ีน้อยกวา่เพราะ
แบบปัจจุบนัมีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 39.17% ของการ
ผลิตจริง ดังนั้ นผลการทดสอบคร้ังน้ีจึงแสดงให้เห็นว่า 
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วิธีการประเมินวันส่งมอบแบบท่ีระบบเสนอมีความ
คลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่แบบปัจจุบนั ซ่ึงมีความหมายเป็นนยั
ว่า การประเมินวนัส่งมอบมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงหาก
ระบบน้ีได้ถูกใช้ในสภาวะจริงโดยข้อมูลก าลังการผลิต

หรือสถานะการใชท้รัพยากรสมจริงยิ่งข้ึน แนวโน้มของ
การประเมินก็จะมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงโอกาสการ
เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีไม่ได้ถูกวางแผนไว้ก็จะลดลง 
ไปดว้ย 

 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบค่าความคลาดเคล่ือนของการประเมินวนัส่งมอบ 

แนว
ทางการ
ทดสอบ 

ช้ินงาน 

ค่าเวลา
มาตรฐาน 
(ชัว่โมง) 

ค่าเวลาท่ี
ใชจ้ริง 

(ชัว่โมง) 

ค่าเผือ่ความ
ปลอดภยั 

(20% ค่าเวลา
มาตรฐาน) 

วนัเร่ิมผลิต 

วนัส่งมอบ ค่าความคลาดเคล่ือน 
(%) 

ผลการ 

ผลิตจริง 

ผลประเมิน
แบบท่ีระบบ

เสนอ 

ผลประเมิน
แบบปัจจุบนั 

ผลประเมิน
แบบท่ีระบบ

เสนอ 

ผล
ประเมิน
ปัจจุบนั 

ช้ินงาน
เดีย่ว: 

กล่องบรรจุ
ภัณฑ์ 

ช้ินท่ี 1 27.41 25.75 5.48 21/10/2558 24/10/2558 25/10/2558 28/10/2558 33.33 133.33 

ช้ินท่ี 2 9.14 10.5 1.83 31/10/2558 4/11/2558 4/11/2558 4/11/2558 0.00 0.00 

ช้ินท่ี 3 8.94 7.41 1.79 21/10/2558 24/10/2558 24/10/2558 24/10/2558 0.00 0.00 

ช้ินท่ี 4 21.54 20.58 4.31 19/9/2558 24/10/2558 25/10/2558 26/10/2558 20.00 40.00 

ช้ินท่ี 5 8.90 8 1.78 7/10/2558 13/10/2558 13/10/2558 15/10/2558 0.00 33.33 

ช้ินงาน
ประกอบ: 
หนังสือ 

ช้ินท่ี 1 81.89 85.36 16.38 26/10/2558 31/10/2558 2/11/2558 2/11/2558 40.00 40.00 

ช้ินท่ี 2 22.49 27.58 4.50 25/9/2558 27/9/2558 27/9/2558 28/9/2558 0.00 50.00 

ช้ินท่ี 3 146.16 161.8 29.23 6/9/2558 12/9/2558 15/9/2558 13/9/2558 50.00 16.67 

        ค่าเฉล่ีย 17.92 39.17 

            
5.2 ประเมินการแก้ไขปัญหาการรับค าส่ังซ้ือด้วยระบบ
สนับสนุนทีน่ าเสนอ 

ในส่วนน้ีจะท าการประเมินโดยการพิจารณาระบบ
สนับสนุนท่ีน าเสนอ  ว่าสามารถแก้ไขและรองรับกับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่อย่างไรจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ทั้ งการก าหนดเกณฑ์ และการประเมินระบบจะถูก
ด าเนินการจากผูใ้ชเ้ป้าหมาย ซ่ึงเป็นบุคลากรของโรงพิมพ์
กรณีศึกษา โดยจดัการประชุมในลกัษณะการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ท าให้เกิดการโต้ตอบและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นจนไดเ้ป็นขอ้สรุปของเกณฑ์การทดสอบใน
แต่ละหวัขอ้ปัญหาและท าการประเมินระบบท่ีน าเสนอ 

จากปัญหาท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ปัญหาแรกคือการขาด
ขอ้มูลก าลงัการผลิตท่ีน าไปใช้ได้จากฝ่ายผลิตให้อา้งอิง 
ผูใ้ช้ต้องการรู้สภาพของก าลังการผลิตท่ีน าไปใช้ได้ ซ่ึง
ระบบท่ีน าเสนอได้มีการก าหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูล
ของสถานะการใชท้รัพยากร จึงท าให้ฝ่ายประเมินสามารถ

รู้สภาพของก าลังการผลิตทั้ งท่ีน าไปใช้ได้และไม่ได ้
ส าหรับปัญหาท่ีสองคือการขาดขอ้มูลของค่าเวลามาตรฐาน
การผลิต  ซ่ึ งการวิจัยค ร้ังน้ีได้เสนอวิธีการหาค่าเวลา
มาตรฐานระดับช้ินงาน ท่ีสามารถรองรับกับช้ินงานท่ีมี
ขั้นตอนการผลิตท่ีแตกต่างกันได้ ปัญหาสุดท้ายคือการ
ประเมินโดยพึ่ งพาประสบการณ์ส่วนบุคคล ซ่ึงจากการ
สนทนากลุ่มไดล้งความเห็นว่า ผลการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ห้ผล
ลพัธ์ท่ีมีทั้งการก าหนดกระบวนการและการจดัเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีการก าหนดเป็นเอกสารอ้างอิง โดย
สามารถท่ีจะให้บุคลากรของโรงพิมพเ์รียนรู้วิธีการท างาน
และ เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น วัน ส่ งม อบ ได้ โด ยไ ม่ ใช้
ประสบการณ์ส่วนบุคคล 

 
6. สรุปผล 

การรับค าสั่งซ้ือของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพไ์ดถู้กศึกษา
จากโรงพิมพ์กรณีศึกษาท่ีมีความสามารถในการผลิต
ส่ิงพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น  กล่องบรรจุภัณฑ์ หนังสือ 
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วิธีการประเมินวันส่งมอบแบบท่ีระบบเสนอมีความ
คลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่แบบปัจจุบนั ซ่ึงมีความหมายเป็นนยั
ว่า การประเมินวนัส่งมอบมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงหาก
ระบบน้ีได้ถูกใช้ในสภาวะจริงโดยข้อมูลก าลังการผลิต

หรือสถานะการใชท้รัพยากรสมจริงยิ่งข้ึน แนวโน้มของ
การประเมินก็จะมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงโอกาสการ
เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีไม่ได้ถูกวางแผนไวก้็จะลดลง 
ไปดว้ย 

 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบค่าความคลาดเคล่ือนของการประเมินวนัส่งมอบ 

แนว
ทางการ
ทดสอบ 

ช้ินงาน 

ค่าเวลา
มาตรฐาน 
(ชัว่โมง) 

ค่าเวลาท่ี
ใชจ้ริง 

(ชัว่โมง) 

ค่าเผือ่ความ
ปลอดภยั 

(20% ค่าเวลา
มาตรฐาน) 

วนัเร่ิมผลิต 

วนัส่งมอบ ค่าความคลาดเคล่ือน 
(%) 

ผลการ 

ผลิตจริง 

ผลประเมิน
แบบท่ีระบบ

เสนอ 

ผลประเมิน
แบบปัจจุบนั 

ผลประเมิน
แบบท่ีระบบ

เสนอ 

ผล
ประเมิน
ปัจจุบนั 

ช้ินงาน
เดีย่ว: 

กล่องบรรจุ
ภัณฑ์ 

ช้ินท่ี 1 27.41 25.75 5.48 21/10/2558 24/10/2558 25/10/2558 28/10/2558 33.33 133.33 

ช้ินท่ี 2 9.14 10.5 1.83 31/10/2558 4/11/2558 4/11/2558 4/11/2558 0.00 0.00 

ช้ินท่ี 3 8.94 7.41 1.79 21/10/2558 24/10/2558 24/10/2558 24/10/2558 0.00 0.00 

ช้ินท่ี 4 21.54 20.58 4.31 19/9/2558 24/10/2558 25/10/2558 26/10/2558 20.00 40.00 

ช้ินท่ี 5 8.90 8 1.78 7/10/2558 13/10/2558 13/10/2558 15/10/2558 0.00 33.33 

ช้ินงาน
ประกอบ: 
หนังสือ 

ช้ินท่ี 1 81.89 85.36 16.38 26/10/2558 31/10/2558 2/11/2558 2/11/2558 40.00 40.00 

ช้ินท่ี 2 22.49 27.58 4.50 25/9/2558 27/9/2558 27/9/2558 28/9/2558 0.00 50.00 

ช้ินท่ี 3 146.16 161.8 29.23 6/9/2558 12/9/2558 15/9/2558 13/9/2558 50.00 16.67 

        ค่าเฉล่ีย 17.92 39.17 

            
5.2 ประเมินการแก้ไขปัญหาการรับค าส่ังซ้ือด้วยระบบ
สนับสนุนทีน่ าเสนอ 

ในส่วนน้ีจะท าการประเมินโดยการพิจารณาระบบ
สนับสนุนท่ีน าเสนอ  ว่าสามารถแก้ไขและรองรับกับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่อย่างไรจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ทั้ งการก าหนดเกณฑ์ และการประเมินระบบจะถูก
ด าเนินการจากผูใ้ชเ้ป้าหมาย ซ่ึงเป็นบุคลากรของโรงพิมพ์
กรณีศึกษา โดยจดัการประชุมในลกัษณะการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ท าให้เกิดการโต้ตอบและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นจนไดเ้ป็นขอ้สรุปของเกณฑ์การทดสอบใน
แต่ละหวัขอ้ปัญหาและท าการประเมินระบบท่ีน าเสนอ 

จากปัญหาท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ปัญหาแรกคือการขาด
ขอ้มูลก าลงัการผลิตท่ีน าไปใช้ได้จากฝ่ายผลิตให้อา้งอิง 
ผูใ้ช้ต้องการรู้สภาพของก าลังการผลิตท่ีน าไปใช้ได้ ซ่ึง
ระบบท่ีน าเสนอได้มีการก าหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูล
ของสถานะการใชท้รัพยากร จึงท าให้ฝ่ายประเมินสามารถ

รู้สภาพของก าลังการผลิตทั้ งท่ีน าไปใช้ได้และไม่ได ้
ส าหรับปัญหาท่ีสองคือการขาดขอ้มูลของค่าเวลามาตรฐาน
การผลิต  ซ่ึ งการวิจัยค ร้ังน้ีได้เสนอวิธีการหาค่าเวลา
มาตรฐานระดับช้ินงาน ท่ีสามารถรองรับกับช้ินงานท่ีมี
ขั้นตอนการผลิตท่ีแตกต่างกันได้ ปัญหาสุดท้ายคือการ
ประเมินโดยพึ่ งพาประสบการณ์ส่วนบุคคล ซ่ึงจากการ
สนทนากลุ่มไดล้งความเห็นว่า ผลการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ห้ผล
ลพัธ์ท่ีมีทั้งการก าหนดกระบวนการและการจดัเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีการก าหนดเป็นเอกสารอ้างอิง โดย
สามารถท่ีจะให้บุคลากรของโรงพิมพเ์รียนรู้วิธีการท างาน
และ เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น วัน ส่ งม อบ ได้ โด ยไ ม่ ใช้
ประสบการณ์ส่วนบุคคล 

 
6. สรุปผล 

การรับค าสั่งซ้ือของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพไ์ดถู้กศึกษา
จากโรงพิมพ์กรณีศึกษาท่ีมีความสามารถในการผลิต
ส่ิงพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น  กล่องบรรจุภัณฑ์ หนังสือ 

ใบปลิว เป็นต้น  โดยการศึกษาในสถานท่ีจริงและการ
สอบถามในรายละเอียดต่าง ๆ จากบุคลากรของโรงพิมพ ์
ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายประเมิน ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ซ่ึงเป็น
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือทั้งส้ิน การวิจยัคร้ังน้ีได้
ท าการเสนอระบบสนบัสนุนการรับค าสั่งซ้ือให้ด าเนินการ
ประเมินวนัส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ระบบ
สนับสนุนท่ีน าเสนอได้มีการออกแบบทั้ งกระบวนการ
ท างาน ระบบการจดัเก็บขอ้มูล แนวทางวิธีการหาค่าเวลา
มาตรฐานการผลิต และรูปแบบการเสนอผลประเมิน 

กระบวนการท างานและระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลไดถู้ก
สร้างข้ึนเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้มีการประสานงานกนัระหวา่ง
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือโดยเฉพาะฝ่ายประเมิน
และฝ่ายผลิต ซ่ึงข้อมูลท่ีมีการแบ่งปันซ่ึงกันและกันคือ
สถานะการใช้ทรัพยากร  ฝ่ายประเมินจะสามารถท าการ
ประเมินวันส่งมอบโดยเพิ่มการอ้างอิงสถานะการใช้

ทรัพยากรจากฝ่ายผลิต  ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการอ้างอิง
ขอ้มูลก าลงัการผลิตทั้งท่ีน าไปใชไ้ดแ้ละใชไ้ม่ได ้อีกทั้งได้
มีการก าหนดวิธีการหาค่าเวลามาตรฐานการผลิตท่ีรองรับ
กับกระบวนการผลิตท่ี มีลักษณะยืดหยุ่น  เพื่ อให้ ฝ่าย
ประเมินสามารถท่ีจะค านวณก าลงัการผลิตท่ีตอ้งการได้
โดยไม่ใชก้ารคาดเดาจากประสบการณ์ รูปแบบการเสนอ
ผลการประเมินไดถู้กสร้างข้ึนจากการค านึงถึงการใชง้าน
จริงดว้ย  

ระบบสนับสนุนการรับค าสั่งซ้ือท่ีน าเสนอน้ี ได้มี
การทดสอบประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นความถูกตอ้งของการ
ประเมินวนัส่งมอบและดา้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นสาเหตุ
ท าให้การรับค าสั่งซ้ือถูกด าเนินอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จากผลการทดสอบท าให้เขา้ใจไดว้่า ระบบสนับสนุนการ
รับค าสั่งซ้ือท่ีเป็นผลลพัธ์จากการวิจยัคร้ังน้ีควรค่าแก่การ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการจริง 
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