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บํารุงผมขนาด 15 มิลลิลิตรกรณีศึกษา : โรงงานผลิตตางตอบแทน 

ภัสวุฒิ   ภักดีรัตน * 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุรัชชัย วรรัตน ** 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุนการผลิตและตนทุนการเก็บสินคาคงคลังของ

ผลิตภัณฑประเภท ทรีตเมนต บํารุงผมขนาด 15 มิลลิลิตรผานการปรับปรุงบรรจุภัณฑตั้งแตการ

คัดเลือกประเภทและการออกแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการลดข้ันตอนของการผลิตขอมูลถูกจัดเก็บ

จากเคร่ืองมือตางๆ ภายในบริษัทผูผลิตในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 และนํามาแจกแจงปญหา

เปรียบเทียบผลกระทบตอตนทุนของบรรจุภัณฑและตนทุนของเสียท่ีมีตอองคกรตามหลักการ 

โดยใชการแกปญหาเชิงนวัตกรรมในแสวงหาการคิดคนการใชบรรจุภัณฑชนิดใหมๆ ท่ียังคง

สามารถสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑในสายตาผูบริโภคดวยตนทุนท่ีต่ําลง 

ผลการวิเคราะหพบวาการเปล่ียนแปลงแหลงผลิต และปรับปรุงประเภทวัตถุดิบของกลอง

กระดาษ และหลอดบรรจุผลิตภัณฑ  สามารถลดตนทุนการผลิตไดถึง 23.15 บาทตอหนวย ซึ่งทํา

ใหอัตราการสรางกําไรสูงข้ึน 22% นอกจากนั้นยังสงผลใหข้ันตอนการบรรจุงายและรวดเร็วข้ึน 

ผลิตรูปท่ีไดจากสายพานการผลิตเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการลดช้ินงานในการขึ้นรูปใหเปนช้ินเดียว 

สามารถลดเวลาในการทํางานได 20% ระยะเวลาการผลิตลดลง 1วัน ในดานกระบวนการสั่งซื้อ

บรรจุภัณฑ ก็ไดรับผลกระทบเชิงบวกเพราะการเปล่ียนวัตถุดิบจากวัสดุเฉพาะเจาะจงเปนวัสดุท่ีมี

คําส่ังซื้อท่ัวไปเหมือนกับผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ทําใหบริษัทสามารถตัดปญหาดานของการกําหนด

จํานวนการสั่งซื้อวัสดุข้ันต่ําท่ีมีขนาดใหญกวาปริมาณการผลิตข้ันต่ํา และชวยใหระยะเวลาของการ

ส่ังบรรจุภัณฑเพ่ือการผลิตส้ันลง เพราะเปล่ียนจากการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เปนการ

เลือกใชวัตถุดิบภายในประเทศ แตสามารถใหซัพพลายเออรเปนผูจัดการบริหารวัตถุดิบคงคลัง 

อยางไรก็ดีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเปนไปไดในการลดตนทุนการผลิต การถือครองสินคา 

และการขนสง ยังเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการคนควาตอยอดจากงานวิจัยนี้ 

------------------------ 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ที่มาและความสําคัญของปญหา 
ผูวิจัยกรณีศึกษาพบวาในชวงเดือน สิงหาคม ป พ.ศ. 2555 คลังเก็บสินคาของบริษัท 

มีสินคาคงคลังคางอยูเปนมูลคามากในคลังสินคาท่ีมีการหมุนเวียนชา นอกจากนี้ยังพบวาบริษัท

ตองทําลายวัตถุดิบที่ใชในการผลิตซึ่งเกิดจากการยกเลิกคําส่ังซื้อจากตางประเทศ ในปกอนหนานี้ 

สงผลใหบริษัทตองจายเงินจํานวนมหาศาลในการทําลายวัตถุดิบเหลานี้อันเนื่องมาจากปจจัยจาก

โซอุปทานของวัตถุดิบเหลานี้มีหวงโซการผลิตท่ียาวนานถึง 3 เดือน เพราะเปนวัตถุดิบท่ีนําเขา

จากตางประเทศท้ังในยุโรปและฟนแลนด และมีอายุการใชงานส้ันเพียง 6 เดือน ทําใหการ

กําหนดการสั่งผลิตสินคาประเภทนี้ตองมีเง่ือนไขการส่ังซื้อวัตถุดิบเพ่ือการผลิตและตองสงคําส่ัง

ซื้อใหบริษัทตางตอบแทนดวยระยะเวลาท่ีนานถึง 4 เดือน กลาวคือ ระยะเวลาในการประมวลผล

คําส่ังซื้อ (Purchase Order) เพ่ือกําหนดแผนการผลิต ระยะเวลาท่ีบริษัทผูผลิตวัตถุดิบตองการใน

การผลิตรวมกับระยะเวลาในการขนสง ประมาณ 3 เดือน และเวลาในการผลิตตัวสินคาท่ีบริษัท

ตางตอบแทนรวมท้ังส้ิน 4 เดือนโดยประมาณ 

ท้ังหมดท่ีกลาวเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหระบบโซอุปทานของสินคาชนิดนี้มีระยะเวลาท่ียาว 

การผลิตท่ีใชข้ันตอนในการพับกลองกระดาษท่ีมีความซับซอน และไมสามารถข้ึนรูปการผลิตโดย

เคร่ืองจักร จําเปนตองพ่ึงความสามารถจากแรงงานคน นอกจากนี้การผลิตแตละคร้ังยังใชจํานวน

คนมากกวาผลิตภัณฑแบบอ่ืน ๆ ทําใหตนทุนท่ีใชในการบรรจุสินคาสูงอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการลดตนทุนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑสินคาประเภท ทรีตเมนต แบบหลอด 

15 มิลลิลิตรแบบ (15MLX3)X6 

2. เพ่ือศึกษาการลดข้ันตอนการผลิตจากการปรับปรุงบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ ในสินคา

ประเภท ทรีตเมนต แบบหลอด 15 มิลลิลิตร แบบ (15MLX3)X6 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

แผนผังกางปลาจะประกอบไปดวย สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะ

แสดงอยูท่ีหัวปลา และสวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน ปจจัย (Factors) 

ท่ีสงผลกระทบตอปญหาสาเหตุหลักและสาเหตุยอย ซึ่งสามารถแตกสาเหตุในแตละปจจัยออกไป

อีกไดเร่ือยๆ 

หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (Fishbone Diagram) คือการใสช่ือของปญหาท่ี

ตองการวิเคราะห ลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของ

กระดูกสันหลัง จากนั้นใสช่ือของปญหายอย ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาหลัก 3 - 6 หัวขอ โดยลาก

เปนเสนกางปลา (Sub-bone) ทามุมเฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลาแตละเสนใหใสช่ือของส่ิงท่ีทา

ใหเกิดปญหานั้นข้ึนมา ระดับของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุท่ี
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เปนองคประกอบยอยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบงระดับของสาเหตุยอยลงไปมากท่ีสุด 4 – 

5 ระดับ เม่ือมีขอมูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณแลว จะทําใหมองเห็นภาพขององคประกอบท้ังหมด ท่ี

จะเปนสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

การผลิตแบบลีน(Lean) คือปรัชญาในการผลิตท่ีมีพ้ืนฐานความแตกตางของแนวคิดใน

การผลิต จากการไหลในการผลิตตั้งแตวัตถุดิบจนกลายเปนผลิตภัณฑ และตั้งแตการออกแบบ

ผลิตภัณฑจนถึงการบริการลูกคา โดยถือวาความสูญเปลา (Wastes/Muda) เปนตัวการท่ีทําให

เวลาท่ีใชในการผลิตยาวนานข้ึนมีการประมาณกันวา 95% ของเวลาท่ีสินคาอยูในโรงงานเปนเวลา

ท่ีใชๆ ไปกับกิจกรรมท่ีไมเพ่ิมคุณคา 

การแกปญหาเชิงนวัตกรรม หรือ TRIZ เปนคํายอของทฤษฎี TIPS “Theory of 

Inventive Problem Solving” เรียกเปนช่ือยอ โดยทฤษฎีดังกลาวพูดถึงกระบวนการการแกปญหา 

เคร่ืองมือตาง ๆ และฐานความรูท่ีใชในการแกปญหาเชิงประดิษฐคิดคนจากการศึกษารูปแบบของ

ส่ิงประดิษฐในวรรณคดีสิทธิบัตรท่ัวโลก สามารถนําไปใชเปนแนวทางเพ่ือคนหาคําตอบในการ

แกปญหาเชิงพยากรณ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหม 

กระบวนการแกปญหาเชิงนวัตกรรม สามารถนํามาใชเม่ือใดก็ตามท่ีผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการพัฒนามีปญหาจากการขาดการคิดคนเชิงสรางสรรค แผนภูมิการไหลแสดงใหเห็นวา

ปญหาท่ีเหลือไดรับการแกไขโดยการทําซ้ําข้ันตอน ประโยชนเพ่ือการทําซ้ําไดอยางรวดเร็วมาก 

และนวัตกรรม หรือความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนมามากมายระหวางการพัฒนาในแตละข้ันตอน 

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การออกแบบส่ิงท่ีชวยอํานวยความ

สะดวกสบายในการดํารงชีวิต ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทางดานอุตสาหกรรม ผลิตจํานวนมาก มีท้ังการ

ผลิตส่ิงใหมหรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูเดิมไดดีข้ึนเพ่ือตอบสนองการใชงาน ตามความตองการของ

ผูบริโภคภายใตการควบคุมตนทุนท่ีเหมาะสม  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ชาญณรงค (2553) ศึกษาเก่ียวกับ “การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเคลือบและขัดเงา

เม็ดดินสงกระสุนแบบเอ็ม 855” เปรียบเทียบผลการยิงจากกระสุนมาตรฐานของยูเอสและ

มาตรฐานของนาโตผลการยิงทดสอบไดตามมาตรฐานของยูเอสและมาตรฐานนาโต เคร่ืองใชงาน

ไดอยางปลอดภัย ไมมีการระเบิดขณะทํางานท่ีสําคัญสามารถลดตนทุนในการวิจัยและเคร่ือง

สามารถพัฒนาคุณภาพเม็ดดินสงกระสุน  

 สุตันตราและผศ.ดร.ณัฐชา (2556) ศึกษาเร่ือง “การลดของเสียประเภทรอยขีดขวนใน

กระบวนการผลิตวงจรไฟฟารวม” ไดนําเทคนิคการแก-ปญหาเชิงประดิษฐคิดคน เชิงนวัตกรรม

มาใชเพ่ือแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ทําใหสามารถแกปญหารอยขีดขวนบนพ้ืนผิวโลหะ

สําหรับลีดเฟรมประเภท PPF ลงได จาก 32 PPM เหลือ 1 PPM คิดเปน 97% สงผลพลอยได
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จากการแกปญหาทําใหปริมาณของเสียประเภทรอยขีดขวนโดยรวมนั้นลดลงดวย จาก 60 PPM 

เหลือ 7 PPM คิดเปน 88% นอกจากน้ันยังไมพบขอรองเรียนในเร่ืองรอยขีดขวนจากลูกคากับ

ช้ินงานท่ีผลิตหลังจากท่ีมีการแกไขปญหา 

 

วิธีการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาออกแบง 2 กิจกรรมเพ่ือช้ีใหเห็นถึงการจัดการตนทุนสินคา

ท่ีมีผลตอสวนแบงทางการตลาด หรือสามารถแขงขันกับคูแขงไดเปนอยางมีประสิทธผิลดังตอไปนี ้

1. การศึกษาดานวัตถุดิบและแหงท่ีมาของวัตถุดิบของบรรจุภัณฑ โดยมีแนวคิดใหการ
วิเคราะหแยกวัตถุดิบท่ีสามารถผลิตภายในประเทศ และวัตถุดิบท่ีนําเขาจากตางประเทศ โดย

จําแนกท้ังบริษัทผลิตบรรจุภัณฑสงใหบริษัทตางตอบแทน และบริษัทผูสงวัตถุดิบไปยังบริษัทท่ี

ผลิตบรรจุภัณฑในการผลิต 

2. การศึกษาการลดข้ันตอนการการผลิต เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาโดย

ศึกษารวมมือกับฝายวิศวกรรมการผลิต เพ่ือประยุกตใชการผลิตในปริมาณท่ีนอยลง รวมถึง

การศึกษาการเลือกผูผลิตบรรจุภัณฑจากภายในประเทศ 

เม่ือไดขอมูลปญหาเก่ียวกับตนทุนแลว จากนั้นนาํไปวิเคราะหสาเหตุและผลของปญหา

โดยใชแผนภมิูกางปลา เพ่ือใหเขาใจถึงปญหา จึงนาํขอมูลสาเหตุของปญหาโดยใชแผนผังสาเหตุ

และผล (Cause and Effect Diagram) โดยมุงเนนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตนทุนการ

จดัเก็บสินคาคงคลังในสินคาประเภท ทรีตเมนต แบบหลอด 15 มิลลิลิตรโดยใชแผนภูมิกางปลา 

(Fishbone Diagram) พบวาประเด็นในสวนของ 4M สามารถจําแนกออกไดดังนี ้

 

รูปท่ี 2 ภาพแสดงแผนภูมิกางปลาแสดงสาเหตุของตนทุนผลิตภัณฑทรีตเมนต 15มิลลิลิตร 
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จากการการจําแนกขอมูลจากแผนภูมิกางปลาทําใหผูวิจัยสามารถเปรียบเทียบวัตถุดิบท่ี

บริษัทผลิตบรรจุภัณฑในแตละผลิตภัณฑ โดยเปรียบเทียบจากขอมูลทางดานแหลงผลิตท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ระยะเวลาในการผลิตและการผลิตตอหนวยสินคา ขอมูลของปริมาณ

วัตถุดิบเอง การผลิตเนื้อผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ ซึ่งจากการวิเคราะหท่ีใหเราสามารถแยก

สาเหตุท่ีเก่ียวของ และตัดสาเหตุท่ีไมเก่ียวของจากขอบเขตงานวิจัย 

ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานมีดังนี ้

จากนั้นทางผูวิจัยไดเปรียบเทียบลักษณะของความขัดแยงจากความตองการปรับปรุง

คุณสมบัติอยางหนึ่งใหดีข้ึนแตคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งกลับดอยลงนี้สามารถใชเทคนิคการ

แกปญหาเชิงประดิษฐคิดคน (TRIZ) มาใชในการแกปญหาโดยการพิจารณาความคัดแยงเชิง

เทคนิค ลักษณะสมบัติ มีรูปแบบสวยงาม ทนทานตอการขีดขวน งายตอการข้ึนรูป เลือกวัสดุ

ทดแทนท่ีราคาถูกลง และเปนวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได ลักษณะสมบัติท่ีดอยลง คือ 

ความแข็งแรง มีความซับซอนในการพับกลองกระดาษ นําไปสรางสูตรความขัดแยงทางเทคนิคได

คุณสมบัติดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคณุสมบัต ิ

คุณสมบัติท่ีจะปรับปรุง คุณสมบัติท่ีดอยลง

Shape รูปราง (12) Manufacturability ความสามารถในการผลิต (32)

Convenience of use ความสะดวกในการใช (33) Strength ความแข็งแรง(14) 

เม่ือไดตารางเปรียบเทียบคณุสมบัติแลว นํามาวิเคราะหเปน 2 สถานการณ 

 สถานการณ-1 เม่ือการผลิตท่ีไดรูปรางตามการออกแบบของผลิตภัณฑโดยใชบรรจุภัณฑ

แบบนี้พบวามีผลกระทบ ตอความสามารถในการผลิต 

สถานการณ-2 เม่ือการผลิตพนักงานทําการข้ึนรูปไดงายข้ึน ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ

ก็จะลดลง  
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รูปท่ี 3 ภาพแสดงตารางขอขัดแยงทางเทคนิค 

 

 

จากหลักการท้ังหมด ทําใหเกิดแนวคิดในการเปล่ียนวัสดุในการทําบรรจุภัณฑ ตลอดถึง

ปรับเปล่ียนการออกแบบบรรจุภัณฑจากแบบเดิมใหสามารถตอบโจทยในการลดตนทุนโดยการ

รวมอุปกรณท้ัง 3 อยางเขาดวยกันคือ 

1. การรวม Front Plate ท่ีเปนพลาสติก PP ดานหนาทําใหเปนช้ินเดียวกับ Outer Box 

2. การเปล่ียนรูปแบบการพับของ Outer Box โดยรวม Inner Box เขาไวดวยกัน 

3. ตัดการใชสติกเกอรติด 3 ดวงของตัว Plate  

 

การวิเคราะหผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัการปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑบาํรุงผม การปรับปรุงบรรจุภณัฑได

ผลสรุปดังตอไปนี ้

1. การเปล่ียนบรรจุภัณฑจากเดิมท่ีใชท้ังหมด 6 ช้ิน รวมเปน 1 ช้ิน เปนวัตถุดิบท่ีเปนแบบ

กลองกระดาษอัดหนาตางดวยพลาสติกแบบพีพีทําใหสามารถลดจํานวนช้ินงานท่ีใชในการข้ึนรูป

บรรจุภัณฑ  การปรับปรุงกลองบรรจุภัณฑใหเปนช้ินเดียวกัน เราสามารถลดตนทุนจากคา

วัตถุดิบของกลองกระดาษไดถึง 6 บาทตอ 1 กลอง และสามารถประหยัดตนทุนในการผลิตตอป

ถึง 642,048 บาทตอ SKUโดยผลิตภัณฑประเภท นอกจากนี้การเลือกใชวัตถุท่ีมีสินคาอ่ืนใชอยู

แลว สามารถชวยใหสามารถลดระยะเวลาการสั่งซื้อตอรอบไดถึง 2 เดือน จากการส่ังวัตถุดิบของ

ซัพพรายเออรเอง 

2. การเปล่ียนหลอดบรรจุภัณฑเปนหลอดแบบลามิเนท เปนหลอดท่ีมีคุณสมบัติ มีความ

คงทน แตยังมีขอจํากัดในเร่ืองการใชสีขาวมุก เม่ือทดสอบความคงทนตอความรอน พบวามีสี
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เปล่ียนไป ดังนั้นการผลิตยังมีขอจํากัดกับหลอดที่มีสีพ้ืนขาวมุก แตราคาถูกกวาหลอดแบบเอกท

รูช่ัน 20% เม่ือเทียบราคาตอหลอด 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงการเปรียบเทียบข้ันตอนการพับกลองกอนและหลังปรับปรุงบรรจุภัณฑ 

 

3. การลดข้ันตอนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ กลาวคือ การปรับปรุงบรรจุภัณฑใหเปนช้ิน

เดียวกันสามารถลดข้ันตอนการทํางานได 2 ข้ันตอนทําใหพนักงานสามารถทํางานไดเร็วข้ึน 20 

วินาทีตอการพับกลอง 1 ช้ิน ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบระหวางการลดจํานวนคนกับการเพิ่มผลิต

ภาพในการผลิต ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบตนทุนท้ังสองแบบแลวพบวา หากการใชจํานวนคน

เทาเดิม จะสามารถทําใหการผลิตใชเวลาส้ันลง และสามารถผลิต SKU อ่ืนได เปนการเพิ่ม

ผลิตผลในสายการผลิตอีกดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยการปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑบํารุงผมประเภทหลอด โดยการ

มุงเนนการพัฒนาเชิงสรางคุณคาในสวนของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และการจัดหาวัตถุดิบ 

ท้ังนี้มุงเนนการสรางคุณคาในสายตาผูบริโภค และลดตนทุนในการบริหารการส่ังซื้อวัตถุดิบ โดย
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ยังคงไวซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท โดยผลการทดสอบแบงแยกเปนบทสรุปดังประเด็น

ตางๆ ดังนี้  

1. การปรับปรุงวัตถุดิบประเภทบรรจุภัณฑ 
ในแงของวัตถุดิบในการผลิตของซัพพลายเออรนําเขาจากตางประเทศมีขอจัดในปริมาณ

การสั่งซื้อ มีระยะเวลาในการขนสง วัตถุดิบในการผลิตของซัพพลายเออรเปนวัตถุท่ีไมสามารถใช

กับผลิตภัณฑอ่ืน และวัตถุดิบมีอายุในการใชงานส้ัน จะถูกแกปญหาดวยการใชวัสดุท่ีมีการสั่งซื้อ

แบบปกต ิ และมีการเก็บสตอกสมํ่าเสมอ จะทําใหข้ันตอนการส่ังซื้อบรรจุภัณฑท่ีซัพพรายเออรส้ัน

ตามไปดวย เพราะซัพพรายเออรมีการเก็บวัตถุดิบในการผลิตอยูแลวนั่นเอง 

โดยภาพรวมผลการทดลองที่ไดพบวาการเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑท้ัง 2 ประเภทสงผลให

ตนทุนการผลิตลดลง 23.15 บาทตอหนวย ซึ่งทําใหอัตราการสรางกําไรสูงข้ึน 22% หากคาํนวณ

จากปริมาณการขายตอปท่ี 38,400 ช้ิน บริษัทสามารถเพิ่มผลกําไรจากผลการทดลองและยัง

สามารถลดคาใชจายจากการเก็บสินคาคงคลังท่ีกลายเปนสินคาท่ีมีการหมุนเวียนชาหรือไมมีการ

หมุนเวียนของยอดคําส่ังซื้อจากลูกคา (Dead Stock) 

2. การปรับปรุงผลิตภาพจากสายพานการผลิต  

ในแงของความเร็วของการบรรจุหีบหอ เนื่องจากความซับซอนของการพับตัวบรรจุภัณฑ 

ลดนอยลงจากการปรับแบบ และรวมบรรจุภัณฑเปนช้ินเดียว ทําใหพนักงานหนึ่งคนสามารถพับ

งานไดใน ข้ันตอนเดียว และความเร็วในการพับและบรรจุผลิตภัณฑเกิดจากการตดัข้ันตอนการติด

เทปกาวของแผน Plate ดานหนา การประกอบ Outer Box และ Inner Box สามารถรวมกันใน

ข้ันตอนเดียว  

ในแงของคาแรงของพนักงาน พนักงานท่ีใชในการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑประเภท 

ทรีตเมนตมีจาํนวน 20-30 คนตอการผลิตแตละคร้ังนั้น เม่ือผูวิจัยปรับแบบกลองบรรจุภัณฑให

เปนช้ินเดียว ทําใหจํานวนคนท่ีใช เพราะความซับซอนของการพับตัวบรรจุภัณฑในหลายข้ันตอน

ถูกตัดออกไป ทําใหจาํนวนคนลดตามข้ันตอนนัน้ไปดวย หรือในแงของผลิตภาพ (Productivity) 

แลวคนจํานวนเทาเดิมสามารถข้ึนรูปบรรจุภัณฑไดมากข้ึน 20-30% ทําใหเราสามารถผลิตไดเร็ว

ข้ึนจาก 3 วัน เหลือเพียง 2 วัน ดังนัน้ผูวิจัยจึงมองท่ีการเพ่ิมผลิตภาพของสายการผลิตมากกวา

การลดจํานวนคน เพ่ือใหการผลิตเร็วข้ึน 1 วัน 

 

ขอเสนอแนะ 
 การคิดคนในการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เก่ียวกับบรรจุภัณฑ มิไดทําเพียงเพ่ือลดตนทุน

สินคาเพียงเทานั้น แตยังเอ้ือประโยชนท้ังในแงการสรางคุณคาแกผลิตภัณฑอีกดวย ท้ังนี้ผูวิจัยเนน

ไปท่ีการพฒันาบรรจุภัณฑท่ีเปนกลองกระดาษ (Carton) และหลอด (Tube) ท่ีเปนวัตถุดิบหลักท่ี

กอใหเกิดความสูญเสียมากในหวงโซอุปทานตามหลัก 80:20 ซึ่งหากขยายเพิ่มเติมการปรับปรุง

บรรจุภัณฑอ่ืนๆ เชนกลอง (Shipper) หรือถาดวาง (Tray) ก็มีโอกาสในการลดตนทุนอีกมาก 
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1. การจัดหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ เพ่ือทดแทนการนําเขายังมิไดมีความหลากหลายในการ

เปรียบเทียบ หากมีการแสวงหาซัพพลายเออรรายใหมเพ่ิมเติม จะชวยในแงการแขงขันดานราคา

และคุณภาพ  

2. การเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ มิไดสรางประโยชนในแงตนทุนและคุณคาเทานั้น การ

ออกแบบวัตถุดิบ และการคิดคนกระบวนการใหมๆ ก็ยังประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานของกิจกรรมอ่ืนๆ อีกดวย เชน การเปล่ียนแปลงกลองกระดาษ ทําใหการบรรจุกลองงาย

ข้ึน การผลิตรวดเร็วและไดผลผลิตมากกวาเม่ือใชเวลาเทากัน จะเห็นวานวัตกรรมนั้นชวยในแง

การเพ่ิมประสิทธิผล (Productivity) ในการผลิตดวยในทางออม 

3. การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยอาจสรางผลกระทบท่ี ย่ิงใหญ กลาวคือ การ

เปล่ียนแปลงประเภทและแหลงวัตถุดิบ สงผลใหตนทุนวัตถุดิบลดลง ระยะเวลา (Lead-time) 

ลดลงไมวาจะเปนดานการส่ังของหรือการขนสง การถือครองวัตถุดิบลดลง (Material Safety 

Stock) และความเสี่ยงตอตนทุนการกําจัด (Destruction) ก็นอยลงตามไปดวย ซึ่งปจจัยเหลานี้

ยังผลใหทางบริษัทสามารถมีความยืดหยุนมากข้ึน ในการลดปริมาณการผลิตตอคร้ัง หรือ

เปล่ียนแปลงความถ่ีในการผลิต อันจะชวยตอบสนองความตองการของตลาดไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 

ดวยตนทุนท่ีต่ําลงและสามารถเพิ่มอํานาจการแขงขันในตลาดใหแกผลิตภัณฑ 

4. งานวิจัยช้ินนี้คลอบคลุมเพียงการจัดหารูปแบบและแหลงผลิตบรรจุภัณฑใหม ๆ ซึ่ง

เปนเพียงสวนหนึ่งในหวงโซอุปทานเทานั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติมในมุมมองอ่ืนๆ เชน การ

วางแผนการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง การบริหารปริมาณการผลิตตอรอบ และการลด

ระยะเวลาท่ีสูญเสียระหวางกิจกรรม จะชวยใหการปรับปรุงเกิดข้ึนรอบดาน ครอบคลุมการกําจัด

ความสูญเปลาตามแนวคิดของลีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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