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บทคัดย่อ: อุตสาหกรรมผ้าเบรกรถยนต์มกี ล่องบรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาด ส่งผลให้เกิดผลเสีย 3 ด้าน คือ (1) ต้นทุน
บรรจุภณ
ั ฑ์สงู เนื่องจากการสังซื
่ อ้ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละขนาดต่อครัง้ มีปริมาณต่ า (2) พืน้ ทีจ่ ดั เก็บมาก และ (3)
ปริมาณขนส่งต่ า เนื่องจากไม่มมี าตรฐานการวางซ้อนและไม่ทราบขีดจากัด การรับแรงของกล่อง งานวิจยั นี้จงึ มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับออกแบบขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ และหาปริมาณที่มากทีส่ ุดทีส่ ามารถ
ซ้อนทับกันบนพาเลท สาหรับเสนอแนวทางออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อลดต้นทุนการสังซื
่ อ้ ลดพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ และ
เพิม่ ปริมาณขนส่ง โดยมีข นั ้ ตอนหลัก 2 ขัน้ ตอน คือ (1) จัดกลุ่มข้อมูลแบบเคมีนเพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับ
ออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ มีขอ้ มูลทัง้ หมด 3 ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลละ 437 ข้อมูล (2) หาปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถซ้อนทับกันบนพาเลทโดยทดสอบความสามารถในการรับแรงกดของกล่อง ผลการศึกษาจากการเสนอ
แนวทางออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 8 แนวทาง และประเมินแบบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน พบว่าแนวทางทีเ่ หมาะสม
และตรงความต้องการของบริษทั มากทีส่ ดุ ได้แก่ แนวทางที่ 5 คือออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์แนวนอนไม่ใส่โฟม 2
ขนาดและยุบขนาดแนวนอนใส่โฟม โดยสามารถลดต้นทุนได้ 2.9 ล้านบาท คิดเป็ น 13.43% ลดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บคง
คลังได้ 2.19 ล้านลูกบาศก์น้วิ คิดเป็ น 48.65% เพิม่ ปริมาณการขนส่งได้ 5,200 กล่อง/รอบ คิดเป็ น 86.7%
คาสาคัญ: การจัดกลุ่มแบบเคมีน; การออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์; การรับแรงกดทับของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
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Abstract: The brake pad industry has many packaging box sizes resulting in 3 disadvantages: (1) the
high purchasing cost; purchasing each packaging box size per time with low volume, (2) a lot of storage
space, and (3) low transport volume; there is no clear standard and the box's load limit is unknown.
Therefore, the research aimed to group the products for designing the box sizes and find the most
layers that can be stacked on a pallet. In the case of the study is to propose packaging design
guidelines, to reduce purchase costs, reduce storage space and increase transport volume. This work
implemented in 2 main methods. (1) K-mean clustering applied to group the products for designing a
new package box size, which received in 3 sets of data, 437 data sets each. (2) analyzing the number
of products that can be stacked on the pallet by applied the Box compression test (BCT) with the factors
that affect the quality of the box. As a result, from proposing to 8 package design guidelines and
evaluate the internal factor evaluation matrix method. The 5th approach is the most suitable guideline for
the company's needs. It is designed horizontal size of packaging two sizes without adding foam and
canceling sizes with foam. These found the cost reduced by 2.9 million baht or 13.43%. The storage
space reduced by 2.19 million cubic inches or 48.65% and the transport volume increased by 5,200
boxes/round or 86.7%
Keywords: K-means Clustering; Design of Packaging Box Size; Box Compression Test
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1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา

จากกลยุทธ์การขายนี้ทาให้ต้นทุนการสังซื
่ อ้ บรรจุ
ภัณฑ์เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
โดยละเอียดพบว่าเกิดจากการทีม่ ผี ลิตภัณฑ์และโค้ด
การขายหลากหลาย ส่ ง ผลให้ ก ล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์
หลากหลายเช่นกัน โดยกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษทั มี
ทัง้ หมด 20 โค้ดการขาย แบ่งตามรูปแบบกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ไ ด้ 2 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย รู ป แบบกล่ อ งบรรจุ
ภัณฑ์แนวนอน 11 โค้ดการขาย โดยแต่ ละโค้ด การ
ขายจะมี ข นาดกล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ 3-4 ขนาด และ
รูปแบบกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์แนวตัง้ 9 โค้ดการขาย โดย
แต่ละโค้ดการขายจะมีขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มากถึง
4-5 ขนาด รวมชนิ ด กล่ อ งบรรจุ ภัณ ฑ์ ไ ด้ 77 ชนิ ด
(SKU) แสดงดัง รู ป ที่ 1 และเนื่ อ งจากการสัง่ ซื้อ
จาเป็ นต้องระบุทงั ้ โค้ดการขายและขนาดกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ ความหลากหลายของขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จงึ
เป็ นสาเหตุท่ที าให้ปริมาณการสังซื
่ อ้ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
ต่อครัง้ ต่า ส่งผลให้มลู ค่าการสังซื
่ อ้ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์สงู

ปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการเติบโตชะลอตัว
ลงจากร้ อ ยละ 4.2 เป็ นร้ อ ยละ 4.0 ซึ่ ง เกิ ด จาก
ผลกระทบสงครามทางการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน
และการเมืองของประเทศไทย [1] ทาให้ความเชื่อมัน่
ในการลงทุนลดลง บริษัทอุตสาหกรรมจึงต้องแข่งขัน
กัน สูง ขึ้น เพื่อ ให้ ธุ ร กิจ รอดพ้น จากภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทจึงจาเป็ นต้องปรับลดต้นทุนในการดาเนินการ
ของบริษทั
บริษัทกรณีศกึ ษาเป็ นบริษัทผลิตผ้าเบรกรถยนต์
สาหรับรถหลายประเภท เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
เป็ นต้น โดยบริษทั มีการเติบโตจากการผลิตผลิตภัณฑ์
ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และขาย
ครอบคลุ ม ทุ ก รุ่ น รถภายใต้ แ บรนด์ ท่ีห ลากหลาย
นอกจากนี้แต่ละแบรนด์จะมีโค้ดการขายทีแ่ ตกต่างกัน
ขึ้นอยู่ก ับการใช้ง านและประเภทของรถ ทาให้กลุ่ ม
ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

รูปที่ 1 ความหลากหลายของบรรจุภณ
ั ฑ์
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และหากในอนาคตบริ ษั ท ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้
แบรนด์หรือโค้ดการขายใหม่โดยใช้จานวนขนาดกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ในปั จจุบนั ก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต
เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ย ๆ และเนื่ อ งจากกล่ อ งหลายขนาด
พนั ก งานจะขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยเรี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซ้อนทับกันบนพาเลทเพียง 8-10 ชัน้ เพื่อให้สะดวกต่อ
การนับจานวนเท่านัน้ ไม่มมี าตรฐานใด ๆ เนื่องจาก
ไม่ ท ราบถึง ขีด จ ากัด ในการรับ แรงกดทับ ของกล่ อ ง
บรรจุภัณฑ์แต่ ละขนาด ทาให้ปริมาณการขนส่งน้อย
และเกิดพืน้ ทีส่ ญ
ู เปล่าในรถคอนเทนเนอร์
ดัง นั น้ งานวิจ ัย นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ จัด กลุ่ ม
ผลิต ภัณฑ์สาหรับ ออกแบบขนาดกล่ อ งบรรจุ ภัณ ฑ์
และศึกษาหาปริมาณผลิตภัณฑ์ท่มี ากที่สุดที่สามารถ
วางซ้ อ นทับ กัน บนพาเลท เพื่อ เสนอแนวทางการ
ออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับลดต้นทุนการสังซื
่ อ้
บรรจุภณ
ั ฑ์ ลดพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ (วัตถุดบิ คงคลัง) เพิม่
ปริมาณการขนส่งและลดพืน้ ทีส่ ญ
ู เปล่า
ขอบ เข ต งา นวิ จ ั ย นี้ ได้ ท า กา รศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ผา้ เบรก 437 รุ่น รวมทัง้ ศึกษารูปแบบและ
เงื่อนไขการบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่
ส่งผลต่อการออกแบบขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หลังจาก
นั ้ น ใ ช้ ก ารจั ด กลุ่ มข้ อ มู ล แ บบ เค มี น ( K-Means
Clustering Analysis) เพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ จากนัน้ ศึกษาเรื่อง
ความสามารถในการรับ แรงกดทับ ของบรรจุ ภัณ ฑ์
(Box Compression Test, BCT) เพื่อหาปริมาณ
ผลิต ภัณฑ์ท่มี ากที่สุด ที่สามารถเรีย งซ้อนทับกันบน
พาเลทได้ สุดท้ายวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ี เ หมาะสมที่ สุ ด โดยใช้ เ รื่ อ งต้ น ทุ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ (วัตถุดบิ คงคลัง) ปริมาณการ
ขนส่งและพืน้ ทีส่ ญ
ู เปล่าในการขนส่งเป็ นเกณฑ์

การจัด กลุ่ม แบบเคมีน (K-means Clustering)
เป็ น วิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบแบ่ ง ส่ว นที่ดีท่ีสุด ส่ว นมาก
นิยมใช้จดั กลุ่มหุน้ [2] เช่น จัดกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET
50 ของตลาดหลักทรัพ ย์ประเทศไทย ผลคือสามารถ
จัดกลุ่มหลักทรัพย์ท่มี คี วามคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งกลุ่ม
หลักทรัพย์เดียวกันจะถูกนาไปกระจายความเสีย่ งใน
การลงทุ น [3] หรือ จัด กลุ่ ม กราฟแท่ ง เทีย นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผลคือจัดออกมาได้
5 แบบ ซึง่ สะท้อนลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาที่
ต่างกัน [4] เป็ นต้น แต่งานวิจยั นี้ประยุกต์ใช้เพื่อตอบ
โจทย์อุตสาหกรรมโดยผ่านโปรแกรมสถิติ SPSS ซึง่
เป็ นเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพที่สุดเมื่อจัดกลุ่มแบบ
เคมีน [5]
กล่าวโดยสรุปการจัดกลุ่มแบบเคมีนจะสามารถจัด
กลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส า ห รั บ อ อ ก แ บ บ ข น า ด ก ล่ อ ง
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสการ
สังซื
่ อ้ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ในปริมาณมากขึน้ ซึ่งจะส่งผล
ให้มูลค่าการสังซื
่ อ้ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง นอกจากนี้
การศึกษาหาความสามารถในการรับแรงกดของกล่อง
จะทาให้ทราบขีดจากัดในการรับแรงกดทับของกล่อง
ซึ่งสามารถนามาหาปริมาณผลิต ภัณฑ์ท่มี ากที่สุด ที่
สามารถวางซ้อ นทับ กัน บนพาเลทโดยไม่ เ กิด ความ
เสียหายเพื่อเพิม่ ปริมาณการขนส่งได้
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 ศึกษาข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ รูปแบบ และเงื่อนไข
การบรรจุผลิ ตภัณฑ์
การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ แ ละหาขนาดสุ ท ธิข อง
ผลิต ภัณ ฑ์ (ขนาดหลัง ซีล ) ส าหรับ บรรจุ ล งกล่ อ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์
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2.1.1 ศึกษาข้อมูลผลิ ตภัณฑ์
ผ้าเบรกมีส่ว นประกอบ คือ แผ่น เหล็ก ตัวผ้า
และอุปกรณ์ เสริมที่ห ลากหลาย โดยอุป กรณ์ เสริม ที่
ส่ง ผลต่ อ ขนาดบรรจุ ภัณฑ์คือ กิ๊ฟ เตือ น ซึ่ง ขนาดจะ
แตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ ก ับ รุ่ น รถที่ใ ช้ง าน ดัง นั น้ เพื่อ หา
ขนาดสุ ท ธิ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ศึ ก ษาภา พเขี ย น
(Drawing) ผ้า เบรกทัง้ หมด โดยศึก ษาผ้า เบรก
437 รุ่น และกิฟ๊ 85 แบบ สุดท้ายจะได้ขนาดผ้าเบรก
หลังติดกิฟ๊ แล้ว 437 ขนาด

แนวนอน 11 โค้ ด การขาย โดยกล่ อ งบรรจุ ภัณ ฑ์
แนวนอนที่ต้องใส่โฟมกัน้ มีทงั ้ หมด 10 โค้ดการขาย
ซึง่ สามารถสรุปรูปแบบการจัดเรียงได้ ดังรูปที่ 3

2.1.2 ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บ ร ร จุ
ผลิ ตภัณฑ์
ผ้ า เบรก 1 ชุ ด มี ท ัง้ หมด 4 ชิ้น ก่ อ นบรรจุ ล ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ต้องซีลทัง้ 4 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยรูปแบบ
การบรรจุผ้าเบรกลงบรรจุภณ
ั ฑ์ มี 2 รูปแบบ ขึน้ กับ
รูปแบบกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 3 รูปแบบการจัดเรียงผลิตภัณฑ์: (ก) จัดเรียงลง
กล่องแนวนอนไม่ใส่โฟม (ข) จัดเรียงลงกล่อง
แนวนอนใส่โฟม และ (ค) จัดเรียงลงกล่องแนวตัง้

รูปที่ 2 รูปแบบการบรรจุผา้ เบรก
(ก) กล่องแนวนอน (ข) กล่องแนวตัง้
เงื่อ นไขการบรรจุ ผ ลิต ภัณฑ์ข้นึ กับ โค้ด การขาย
บางโค้ดการขายมีขอ้ กาหนดให้ใส่โฟมคันชิ
่ น้ งาน จาก
โค้ดการขายทัง้ หมด 20 โค้ดการขาย คือ กล่องบรรจุ
ภัณฑ์แนวตัง้ 9 โค้ดการขาย และ กล่องบรรจุภัณฑ์

จากขัน้ ตอน 2.1.1 ได้ขนาดชิ้นงานรวมขนาดกิ๊ฟ
จากนัน้ วิเคราะห์ร่วมกับรูปแบบและเงื่อนไขการบรรจุ
ผลิต ภัณฑ์จะได้ข้อมูลขนาดสุทธิของผ้า เบรก 3 ชุ ด
ชุ ด ที่ 1 คือ ข้อ มู ล ขนาดผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัง ซีล ส าหรับ
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บรรจุลงกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์แนวนอนทีไ่ ม่มโี ฟม ชุดที่ 2
คือ ข้อ มู ล ขนาดผลิต ภัณ ฑ์ห ลัง ซีล ส าหรับ บรรจุ ล ง
กล่องบรรจุภัณฑ์แนวนอนที่มโี ฟม และชุดที่ 3 คือ
ข้อมูลขนาดผลิต ภัณฑ์หลัง ซีลสาหรับบรรจุ ลงกล่อ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์แนวตัง้ แสดงตัวอย่างข้อมูล ดังตารางที่ 1

ข้อมูลที่มรี ะยะห่างไกลถัดไป โดยสุดท้ายแล้วการจัด
กลุ่มนี้ จะเหลือกลุ่มเพียง 1 กลุ่มเท่านัน้ [7]
งานวิจ ัย นี้ เ หมาะกับ การจัด กลุ่ ม แบบแบ่ ง ส่ ว น
เพราะต้องการจัดกลุ่มออกมาเป็ น k กลุ่ม ซึ่งการจัด
กลุ่มแบบเคมีน (K-means Clustering) เป็ นวิธกี ารจัด
กลุ่ ม แบบแบ่ ง ส่ว นที่ดีท่ีสุด และเหมาะสาหรับ ข้อ มูล
มากกว่า 200 ข้อมูล [8] ซึง่ ขัน้ ตอนการจัดกลุ่มข้อมูล
แบบเคมีน มี 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. เลือกจานวนกลุ่มข้อมูล k กลุ่ม
2. สุ่ ม ค่ า กึ่ง กลางเป็ น ตัว แทนข้อ มู ล แต่ ล ะกลุ่ ม
(k กลุ่ม)
3. ค านวณระยะห่ า งแบบยุ ค ลิ ด ( Euclidean
Distance) ของแต่ละข้อมูลกับค่ากึง่ กลางของ
กลุ่มดังสมการ [9]

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลขนาดสุทธิของข้อมูลชุดที่ 1
รุน่
001
002

ความยาว
115.9
98.8

ความกว้าง
90.6
70.4

ความหนา
37.5
35.2

...

...

...

...

437

158.4

52.6

38.9

2.2 จัดกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ด้วยวิ ธีการจัดกลุ่มเคมีน
หลังจากได้ขนาดสุทธิผา้ เบรกแต่ละรุ่น 3 ชุดข้อมูล
แล้ว จึงนามาจัดกลุ่ม โดยการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster
Analysis) เป็ น เทคนิ ค การจัด กลุ่ ม ข้อ มู ล โดยมี
หลัก เกณฑ์ ใ นการจัด กลุ่ ม คือ หน่ ว ยที่อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
เดียวกันจะมีลกั ษณะเหมือนกัน และหน่ วยที่อยู่ต่าง
กลุ่มกันจะมีลกั ษณะต่างกัน [6] ซึง่ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือการจัดกลุ่มแบบแบ่งส่วน และ
การจัดกลุ่มแบบลาดับขัน้ การจัดกลุ่มแบบแบ่งส่วน
จะเริม่ จากฐานข้อมูลตัวแปรทัง้ หมด n หน่ วย และ
ต้องการจัดกลุ่มออกเป็ น k กลุ่ม โดยมีขอ้ ตกลง คือ
จานวนกลุ่มที่แบ่งออกมาต้องมีจานวนน้ อยกว่าหรือ
เท่ากับจานวนข้อมูลทัง้ หมด (k<=n) และจะต้องใส่
ข้อมูลทีม่ อี ยู่ลงไปในแต่ละกลุ่มจนครบจานวน k กลุ่ม
โดยที่ แต่ละกลุ่มควรมีขอ้ มูลอย่างน้อย 1 ข้อมูล และ
ข้อมูลแต่ละข้อมูลควรอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้
[2] และสาหรับการจัดกลุ่มแบบลาดับขัน้ จะจัดกลุ่ม
ข้อ มู ล โดยข้อ มู ล ที่มีค วามใกล้เ คีย งกัน มากที่สุ ด จะ
เชื่อมต่อกันรวมเป็ นกลุ่มก่อน จากนัน้ ค่อยเชื่อมต่อกับ

d(p,q) = [(p1-q1)2 + (p2-q2)2 + … + (pn-qn)2]1/2 (1)
ระยะห่างแบบยุคลิดระหว่างจุด p และ q คือความ
ยาวส่วนของเส้นตรง pq โดยที่ p = (p1, …, pn) และ
q = (q1, …, qn) และ n เป็ นจานวนข้อมูลแต่ละชุด
4. จัดกลุ่มแต่ ละข้อมูลให้ใกล้กบั ค่ากึ่งกลางมาก
ทีส่ ดุ
5. คานวณค่าเฉลีย่ และกาหนดค่ากึง่ กลางใหม่
6. ท าซ้ า ขัน้ ตอนที่ 3 ถึ ง 6 จนได้ ค่ า เฉลี่ ย ไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงลาดับขัน้ ตอนได้ด ัง
รูปที่ 4 [9]
เนื่ อ งจากต้ อ งการลดต้ น ทุ น สัง่ ซื้อ โดยต้ อ งการ
สังซื
่ ้อในปริมาณมาก เพื่อให้ราคาต่อชิ้นถูกลง จึงจัด
กลุ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละชุดใหม่ จากเดิม 4-5 กลุ่ม
ย่อ ย เป็ น 2-3 กลุ่ม ย่ อย (ขนาด) เท่ า ที่บ ริษัท รับ ได้
โดยสมาชิ ก ในแต่ ล ะกลุ่ ม คื อ รุ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี
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ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดกลุ่มย่อย 3 ชุดข้อมูล

แตกต่ า งกัน ซึ่ง ตัว อย่ า งผลการจัด กลุ่ ม จาก SPSS
ของข้อมูลชุดที่ 1 เป็ น 2 กลุ่มย่อย แสดงดังตารางที่ 2
และแสดงสรุปผลการจัดกลุ่มผ้าเบรกแต่ละรุ่นครบทัง้
3 ชุดข้อมูล ดังตารางที่ 3

ชุดข้อมูล

แนวนอน
ไม่โฟม
แนวนอน
ใส่โฟม
แนวตัง้

จานวนกลุ่มย่อย จานวนรุ่นแต่ละขนาด (รุ่น)
(จานวนขนาด) ขนาด 1 ขนาด 2 ขนาด 3

2
3
2
3
2
3

155
62
155
54
189
5

282
146
282
142
248
203

229
241
229

จากตารางที่ 3 ทาให้ทราบว่าหากการออกแบบ
ขนาดบรรจุภัณฑ์สาเร็จแล้ว แต่ละขนาดจะสามารถ
บรรจุผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทัง้ หมดกีร่ ุ่น
2.3 การออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
ดาเนินการออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อให้ขนาด
ทีอ่ อกแบบครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาดหลากหลาย
ในแต่ละกลุ่มนัน้ จึงต้องออกแบบจากความยาว ความ
กว้าง และความหนาทีม่ ากทีส่ ุดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ซึง่ สรุปการออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ดงั สมการนี้
Hg=max(Hig) + t1
Wg=max(Wig) + t2
Tg=max(Tig) + t3

(2)
(3)
(4)

โดย Hig Wig และ Tig คือ ความยาว ความกว้าง
และความหนาของชิ้น งานตัว ที่ i ในกลุ่ ม ย่ อ ย g
ตามลาดับ (มิลลิเมตร) และ t1 t2 และ t3 คือ ระยะ
เผื่อความยาว ความกว้าง และความหนาจากการจัด
ชุดของพนักงาน (มิลลิเมตร) ซึง่ t1 t2 และ t3 ได้จาก
การเก็บ ข้อ มูลขนาดชิ้น งานหลัง ซีลในกระบวนการ
ผลิต ทัง้ 3 ชุ ด ข้อ มูล ชุ ด ข้อ มูลละ 40 ข้อ มูล เมื่อ
วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ได้ผลระยะเผื่อดังตารางที่ 4

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการจัดกลุ่มแบบเคมีน
ตารางที่ 2 ผลจัดกลุ่มข้อมูลชุดที่ 1 เป็ น 2 กลุ่มย่อย
จานวนรุ่นในแต่ละกลุ่มย่อย
1
155.000
กลุ่มย่อย
2
282.000
จานวนข้อมูลทัง้ หมด
437.000
ค่าความผิดพลาด
0.000
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ตารางที่ 4 ระยะเผื่อจากการจัดชุดของพนักงาน
ชุดข้อมูล
แนวนอนไม่โฟม
แนวนอนใส่โฟม
แนวตัง้

2. ระยะเวลากองเก็บกล่อง เมื่อสินค้าถูกบรรจุลง
กล่องและวางกองเก็บไว้ การถูก กดทับตลอดเวลาทา
ให้โครงสร้างภายในของกระดาษเปลีย่ นแปลง โดยจะ
ยืดตัวและรับแรงกดได้น้อยลง
3. ลักษณะการวางซ้อนกล่อง รวมถึงลักษณะของ
พืน้ ทีท่ ก่ี ล่องถูกวางไว้ จะมีผลต่อความสามารถในการ
รับแรงกดของกล่อง ซึง่ แสดงดังตารางที่ 5
4. จานวนการเคลื่อนย้าย จานวนครัง้ ในการ
เคลื่ อ นย้ า ยตลอดระยะเวลาการใช้ ง าน จะท าให้
ความสามารถในการรับแรงกดกล่องน้อยลง ซึ่งแสดง
ดังตารางที่ 6

ระยะเผือ่ (มิ ลลิ เมตร)
ความยาว ความกว้าง ความหนา
2.90
0.55
0.50
3.20
0.40
0.50
2.70
0.00
0.80

2.4 หาปริมาณผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถซ้อนทับกันได้
ปริม าณผลิตภัณฑ์ท่ีมากที่สุด ที่สามารถซ้อ นทับ
กัน บนพาเลทอย่ า งปลอดภัย หาได้ จ ากการหาค่ า
ความสามารถในการรั บ แรงกดของกล่ อ ง ( Box
Compression Test, BCT) ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน
การทดสอบ ASTM D642-76 และ ASTM D 4169-86
โดยคานวณจากสมการของ McKee [11] ดังนี้
BCT  5.87  ECT  (BP  T)1/2

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ลกั ษณะการวางซ้อนกับค่า
BCT [12]

(5)

ลักษณะการวางเรียงซ้อน

โดย BCT คือ ค่าการรับแรงกดของกล่อง (ปอนด์)
ECT คือ ค่าความต้านทานต่อแรงกด (ปอนด์ต่อนิ้ว)
วัดจากค่าความต้านทานแรงกดแนวตัง้ ของกระดาษ
ลูกฟูก (Edge -Wise Crush Resistance) โดยเครื่อง
กด (Crush Tester) ตามมาตรฐาน ISO 3037,
TAPPI T 811, TAPPI T 823 หรือ JIS-0410 [10]
BP คือ ความยาวรอบกล่องในแนวตัดขวาง (นิ้ว) และ
T คือ ความหนาของกระดาษกล่อง (นิ้ว) [11] และเพื่อ
ความปลอดภัยต่อการใช้งานจึงศึกษาร่วมกับปั จจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ [12] ได้แก่
1. ปริมาณความชื้นในอากาศ เพราะกระดาษ
สามารถดูดหรือคายความชื้นได้ ดังนัน้ เมื่ออากาศมี
ความชื้น สัม พัท ธ์ สู ง ขึ้น กล่ อ งจะทนต่ อ แรงกดได้
น้อยลง

บนพืน้

การเรียงซ้อนแบบกล่องสีเ่ หลีย่ ม
(column stacking)
บนพืน้ การเรียงซ้อนแบบก่ออิฐ
(interlocking)
บน
การเรียงซ้อนแบบกล่องสีเ่ หลีย่ ม
พาเลท (column stacking)
บน
การเรียงซ้อนแบบก่ออิฐ
พาเลท (interlocking)

%BCT
ที่
เหลือ

fs

85

0.80

60

0.60

75

0.75

50

0.50

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์จานวนครัง้ การเคลื่อนย้าย
และค่า BCT [12]
จานวนครัง้ ของการ
เคลื่อนย้ายกล่อง
2
5
10
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ผลการทดสอบค่า ความต้า นทานแรงกดแนวตัง้
ของบรรจุ ภัณ ฑ์ (ECT) จากการทดสอบกล่ อ ง
แนวนอนและกล่องแนวตัง้ อย่างละ 10 ตัวอย่างตาม
มาตรฐาน ISO 3037-2013 ทีอ่ ุณหภูมิ 27+1 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 65+2% ได้ผลดังนี้
ECT กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์แนวนอน 33.12 ปอนด์ต่อนิ้ว
และ ECT กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์แนวตัง้ 33.46 ปอนด์ต่อ
นิ้ว
จากนัน้ ค านวณตามสมการที่ (5) จะได้ค่ า BCT
และเพื่อความปลอดภัยจะศึกษาร่วมกับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์และการใช้งานของบริษทั
ซึ่งมี 2 ปั จจัย คือ ลักษณะการวางซ้อน ซึ่งเป็ นการ
วางซ้อนแบบกล่องบนพาเลท ส่งผลให้ BCT ลดลง
25% และ จานวนครัง้ ในการเคลื่อนย้าย ซึง่ มีทงั ้ หมด
2 ครัง้ ส่งผลให้ BCT ลดลง 5% [12]

จากตารางที่ 8 พบว่าหากนาการจัดกลุ่มเคมีนมา
ใช้จดั กลุ่มผลิตภัณฑ์และออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์จะ
ได้ขนาดแนวนอนไม่ใส่โฟม 2 ขนาด ขนาดที่ 1 จะมี
ขนาด ยาว : กว้าง:หนา เท่ากับ 193.8 : 157.05 :
74.3 mm และขนาดที่ 2 จะมีขนาดเท่ากับ 147.5 :
117.75 : 61.5 mm และจากตารางที่ 3 จะทราบว่า
ขนาดที่ 1 บรรจุได้ครอบคลุม 155 รุ่น และ ขนาดที่ 2
ครอบคลุม 282 รุ่น และเป็ นรุ่นอะไรบ้าง เป็ นต้น
ตารางที่ 7 ค่า max(Hig) max(Wig) และ max(Tig)
ชุด จานวน ขนาดที่ 1 (mm) ขนาดที่ 2 (mm) ขนาดที่ 3 (mm)
ข้อมูล ขนาด ยาว กว้าง หนา ยาว กว้าง หนา ยาว กว้าง หนา
แนวนอน
ไม่โฟม

2

แนวนอน
ใส่โฟม

2

แนวตัง้

3. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั

3
3
2
3

190.9 156.5 73.8 144.6 117.2 61.0
190.9 156.5 73.8 155.4 135.7 61.4 144.6 109.8 47.8
190.9 156.5 84.7 144.6 117.2 72.0
190.9 156.5 84.7 160.3 135.7 72.4 144.6 110.4 50.7
203.5 84.5 155.1 131.5 75 101.6
203.5 80.1 82.0 183.1 84.5 155.1 126.0 75.0 101.6

ตารางที่ 8 ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์สทุ ธิของข้อมูลแต่ละชุด

การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับออกแบบขนาดกล่อง
บรรจุ ภัณ ฑ์แ ละหาปริม าณผลิต ภัณ ฑ์ท่ีม ากที่สุ ด ที่
สามารถวางซ้อ นทับ กัน บนพาเลท เพื่อ เสนอแนว
ทางการออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับลดต้นทุน
การสังซื
่ ้อ ลดพื้นที่การจัดเก็บ (วัตถุดบิ คงคลัง) เพิม่
ปริมาณการขนส่งและลดพืน้ ทีส่ ญ
ู เปล่าได้ผลดังนี้

ชุด จานวน ขนาดที่ 1 (mm) ขนาดที่ 2 (mm) ขนาดที่ 3 (mm)
ข้อมูล ขนาด ยาว กว้าง หนา ยาว กว้าง หนา ยาว กว้าง หนา
แนวนอน
ไม่โฟม

2

193.8 157.05 74.3 147.5 117.75 61.5

3

193.8 157.05 74.3 158.3 136.25 61.9 147.5 110.35 48.3

แนวนอน
ใส่โฟม

2

194.1 156.9 85.2 147.8 117.2 72.0

3

194.1 156.9 85.2 163.5 136.1 72.9 147.8 110.8 51.2

2
3

206.2 84.5 155.9 134.2 75.0 102.4
206.2 80.1 82.8 185.8 84.5 155.9 128.7 75.0 102.4

แนวตัง้

3.1 การจัดกลุ่มและออกแบบขนาดผลิ ตภัณฑ์
เมื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ น 2 และ 3 กลุ่มย่อยและ
หาความยาว ความกว้าง และความหนาที่มากที่สุด
ของแต่ละกลุ่มย่อยแล้ว ได้ผลดังตารางที่ 7 จากนัน้
ออกแบบขนาดตามสมการ (2) (3) และ (4) จะได้
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์สทุ ธิของแต่ละชุดข้อมูลดังตารางที่ 8

3.2 การหาปริมาณผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้อนทับกันได้
เมื่อ คานวณค่ า BCT ร่ว มกับ ปั จ จัยที่ส่งผลต่ อ
คุณภาพกล่องบรรจุ ภัณฑ์แ ละการใช้ง านของบริษัท
และนามาคานวณร่วมกับน้ าหนักผลิตภัณฑ์ เพื่ อหา
ปริมาณผลิตภัณฑ์ทว่ี างซ้อนได้ผลดังตารางที่ 9
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3.3.1 พืน้ ที่การจัดเก็บ (วัตถุดิบคงคลัง)
บริษัทจัดเก็บวัตถุ ดิบคงคลังโดยใช้ระบบจัดเก็บ
แบบกาหนดตาแหน่ งตายตัว (Dedicated Storage
System) ซึ่งวัตถุดบิ ทุกชนิด (SKU) จะมีตาแหน่ ง
กาหนดไว้ตายตัว เดิมกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มที งั ้ หมด 77
SKU แบ่งเป็ น กล่องแนวนอน 42 SKU ใช้พ้นื ที่
จัดเก็บ 4.51 ล้านลบ.นิ้ว และ กล่องแนวตัง้ 35 SKU
ใช้พ้ืนที่จ ัดเก็บ 3.17 ล้า นลบ.นิ้ ว หลัง จากออกแบบ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ พบว่า พื้นที่จดั เก็บของกล่อง
แนวนอน แนวทางที่ 1 และ 5 มี 22 SKU และใช้พน้ื ที่
จัดเก็บน้อยทีส่ ดุ 2.32 ล้านลบ. นิ้ว ซึง่ ลดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
ได้ 48.65% แนวทางที่ใ ช้พ้ืน ที่จ ัด เก็บ กล่ อ งแนวตัง้
น้อยที่สุด คือ แนวทาง 7 ซึ่งมี 18 SKU ใช้พ้นื ที่
จัด เก็บ 1.59 ล้า นลบ. นิ้ ว ลดพื้น ที่จ ัด เก็บ ได้ 50%
แสดงดังรูปที่ 5

จากตารางที่ 9 กล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท
สามารถรองรับ น้ า หนั ก ได้ เ ฉลี่ ย 40,457 กรัม ซึ่ ง
สามารถเฉลี่ยได้ 75 กล่อง ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัย
และความสะดวกต่อการทางานของพนักงาน บริษทั จึง
ก าหนดความสูง ที่ย อมรับ ได้ใ นการขนส่ง จากเดิม
กล่องซ้อนกันเพียง 10 กล่อง เป็ น 20 กล่อง
ตารางที่ 9 ผล BCT และปริมาณผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ นได้
ชุดข้อมูล,
จานวนกลุ่ม
แนวนอนไม่โฟม, 2
แนวนอนไม่โฟม, 3
แนวนอนใส่โฟม, 2
แนวนอนใส่โฟม, 3
แนวตัง้ , 2
แนวตัง้ , 3

BCT (กรัม),
จานวนผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้อนได้ (กล่อง)
ขนาด 1
ขนาด 2
ขนาด 3
43721, 67*
43721, 61
43721, 67
43721, 59
44858, 74
40074, 47

37999, 86
40042, 66
37981, 86
40384, 66
36259, 91
43576, 74

37465, 92
37519, 89
35833, 97

*X,Y โดยที่ X หมายถึง ค่า BCT ทีค่ านวณร่วมกับปั จจัยต่าง ๆ
Y คือจานวนผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ นได้

ตารางที่ 10 แนวทางออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
แนวทาง

3.3 การเสนอแนวทางออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
จากการปรึก ษากับ บริษั ท พบว่ า ลัก ษณะกล่ อ ง
แนวนอนสาหรับ โค้ด การขายที่ต้องใส่โ ฟมสามารถ
ยกเลิก ได้หากมีการออกแบบขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่
งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง เสนอแนวทางการจั ด กลุ่ ม ส าหรั บ
ออกแบบขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมด 8 แนวทาง
ได้แก่ แนวทางสาหรับกล่องบรรจุภัณฑ์แ นวนอน 6
แนวทาง และ แนวทางส าหรับ กล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์
แนวตัง้ 2 แนวทาง แสดงดังตารางที่ 10
วิเคราะห์ผลแต่ละแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ พืน้ ทีก่ าร
จัดเก็บ (วัตถุดบิ คงคลัง) ปริมาณการขนส่งและพืน้ ที่
สูญเปล่าในการขนส่ง และ ต้นทุนการสังซื
่ อ้

1
2
3
4
5
6
7
8

จานวนขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ (ขนาด)
แนวนอน
แนวนอน
แนวตัง้
ไม่ใส่โฟม
ใส่โฟม
2
2
X
2
3
X
3
2
X
3
3
X
2
X
X
3
X
X
X
X
2
X
X
3

3.3.2 ปริมาณขนส่งและพืน้ ที่สูญเปล่าการขนส่ง
การขนส่งจากเดิมวางซ้อนกันเพียง 10 ชัน้ ต่อพา
เลท โดยรถคอนเทนเนอร์ 1 คันจะบรรจุ 10 พาเลท
ปริม าณขนส่ง จึง ขึ้น กับ ผลิต ภัณฑ์ท่ีว างซ้อ นกัน บน
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พาเลท หลังจากศึกษาหาปริมาณทีว่ างซ้อนกันได้แล้ว
พบว่ากล่องใส่โฟมและไม่ใส่โฟมสามารถซ้อนทับกัน
20 กล่ อ งได้ โ ดยไม่ เ กิ ด ความเสี ย หาย และหลั ง
ออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ พบว่า กล่องแนวนอน
แนวทางที่ 4 และ 6 สามารถเพิม่ ปริมาณขนส่งได้มาก
ที่สุ ด 5,667 กล่ อ ง คิด เป็ น 94.4% เทีย บกับ รู ป
แบบเดิม และแนวทางที่ 1 ลดพื้นที่สูญเปล่าได้มาก
ทีส่ ุด คิดเป็ น 45.5% ขณะที่กล่องแนวตัง้ แนวทาง 8
สามารถเพิม่ ปริมาณขนส่งได้ 7,233 กล่อง คิดเป็ น
118.6% และลดพืน้ ทีส่ ญ
ู เปล่าได้ 47.8% ซึง่ แสดงดัง
รูปที่ 6

ต้นทุนสังซื
่ อ้ ของแนวทางกล่องแนวนอนค่อนข้างคงที่
ในแต่ ล ะเดื อ น กล่ า วคื อ แนวทางที่ 5 ใช้ ต้ น ทุ น
น้อยทีส่ ดุ รองลงมาคือแนวทางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ดังรูปที่ 7 (ก) และเมื่อคิดต้นทุนสังซื
่ อ้ รวมทัง้ ปี พบว่า
แนวทางที่ 5 มีต้นทุนสังซื
่ ้อน้ อยที่สุด คือ 19.1 ล้า น
บาท ซึง่ ลดต้นทุนการสังซื
่ อ้ ได้ 2.9 ล้านบาท คิดเป็ น
13.43% รองลงมาคือแนวทางที่ 1 และ 2 มียอดสังซื
่ อ้
19.8 ล้านบาท ซึง่ ลดต้นทุนการสังซื
่ อ้ ได้ 2.2 ล้านบาท
คิดเป็ น 10.07% ดังรูปที่ 7 (ค) ขณะทีก่ ล่องแนวตัง้ มี
แนวโน้มต้นทุนสังซื
่ อ้ ในแต่ละเดือนค่อนข้างแปรปรวน
ดังรูปที่ 7 (ข) เมื่อคิดต้นทุนสังซื
่ ้อรวมทัง้ ปี พบว่า
แนวทางปั จจุบนั เป็ นแนวทางทีด่ ที ส่ี ดุ ดังรูปที่ 7 (ง)

3.3.3 ต้นทุนการสังซื
่ ้อบรรจุภณ
ั ฑ์
เดิม ยอดสัง่ ซื้อ บรรจุ ภัณ ฑ์เ ดือ นมกราคม ถึง
ธัน วาคม พ.ศ. 2561 รวม 33.8 ล้า นบาท แบ่ ง เป็ น
ต้ น ทุ น ก า ร สั ง่ ซื้ อ ก ล่ อ ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ แ น ว น อ น
22 ล้านบาท และกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์แนวตัง้ 11.8 ล้าน
บาท เมื่อ จัด กลุ่ ม ผลิต ภัณฑ์สาหรับ ออกแบบขนาด
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ พบว่าสามารถสังซื
่ ้อได้ในปริมาณที่
สูงขึน้ ซึ่งทาให้ราคาสัง่ ซื้อต่ อชิ้นลดลง โดยแนวโน้ ม

ทัง้ นี้เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดต่อ
ผลิต ภัณฑ์ท่บี รรจุ ลงกล่อ งแนวตัง้ ยังไม่ มากพอที่จ ะ
เปลี่ย นช่ ว งราคาของปริม าณการสัง่ ซื้อ ท าให้ก าร
สังซื
่ อ้ ในปริมาณน้อยของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาด
ถูกกว่าการสังซื
่ อ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่เพียง 2 หรือ 3
ขนาด ซึ่ง แสดงตัว อย่ า งช่ ว งราคาและตัว อย่ า งการ
สังซื
่ อ้ กล่องแนวตัง้ ดังตารางที่ 11

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บและแนวทางออกแบบขนาด (ก) แนวทางกล่องแนวนอน (ข) แนวทางกล่องแนวตัง้
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ปริมาณขนส่ง พืน้ ทีเ่ หลือ และแนวทางออกแบบขนาด
(ก) แนวทางกล่องแนวนอน (ข) แนวทางกล่องแนวตัง้

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ตน้ ทุนสังซื
่ อ้ และแนวทางออกแบบขนาด (ก) รายเดือนของกล่องแนวนอน
(ข) รายเดือนของกล่องแนวตัง้ (ค) ต้นทุนสังซื
่ อ้ รวมของกล่องแนวนอน (ง) ต้นทุนสังซื
่ อ้ รวมของกล่องแนวตัง้
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ตารางที่ 11 ช่วงราคาและการสังซื
่ อ้ กล่องแนวตัง้

ขนาด

A

1 (New)
2 (New)
200
300
400

A

ตารางที่ 12 ผลประเมิน Metrix

ทัง้ หมด

10

10172

แนวทำงที่ 1

9992

แนวทำงที่ 2

จากนัน้ ประเมิน ผลโดยวิธี Internal Factor
Evaluation Matrix เพื่อ ให้ไ ด้แ นวทางที่ต รง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารน าไปใช้ ง านมากที่ สุ ด โดยจะ
พิจารณาจาก 4 ปั จจัย พร้อมกาหนดคุณค่า (Assign
Value) ดังนี้
ต้นทุนสังซื
่ อ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ = 10 คะแนน
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ (วัตถุดบิ คงคลัง) = 8 คะแนน
ปริมาณขนส่ง = 8 คะแนน
พืน้ ทีเ่ หลือในการขนส่ง = 3 คะแนน
คะแนนการก าหนดคุ ณ ค่ า มาจากนโยบายการ
ทางานของบริษัท โดยให้ความสาคัญกับต้นทุนการ
สังซื
่ ้อบรรจุภัณฑ์มากที่สุด และให้ความสาคัญพื้นที่
เหลือ ในการขนส่ ง น้ อ ยที่สุ ด ซึ่ง การประเมิน แต่ ล ะ
แนวทางได้ผลดังตารางที่ 12 ซึง่ สรุปได้ว่าการจัดกลุ่ม
และออกแบบขนาดบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางที่ 5 คือ
แนวนอนไม่ใส่โฟม 2 ขนาด และยุบขนาดแนวนอนใส่
โฟมตรงความต้ อ งการของบริ ษั ท มากที่ สุ ด โดย

แนวทำงที่ 3

แนวทำงที่ 4

แนวทำงที่ 5

แนวทำงที่ 6

แนวทำงที่ 7

แนวทำงที่ 8
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นส
ที่จ
่ง
ัดเก
็บ (
คง
คล
พนื้
ัง )
ที่ส
ูญเ
ปล
่ำ

โค้ด

2000
15
11
11.3
13.75
12.5
17.5

นำ้
หน
ัก

1 (New)
2 (New)
200
300
400
500

500
25
22
23
24
22
30
ปริมาณ
สังซื
่ อ้
252
176
176
200
52

ต้น
ทุน
บ

A

ขนาด

คะ
แน
น

โค้ด

ราคาต่อชิน้ (บาท/ชิน้ )
ปริมาณ (ชิน้ )
1000
19
16
16
18.5
17
23
ราคา
ราคา
ต่อชิน้
25
6300
22
3872
23
4048
24
4800
22
1144

สามารถลดต้นทุนได้ 2.9 ล้านบาท คิดเป็ น 13.43%
สามารถลดพื้นที่จดั เก็บคงคลังได้ 2.19 ล้านลูกบาศก์
นิ้ว คิดเป็ น 48.65% เพิม่ ปริมาณการขนส่งได้ 5,200
กล่อ ง/รอบ คิดเป็ น 86.7% และลดพื้น ที่สูญเปล่ าใน
การขนส่งได้ 10.32 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็ น 39.9%
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4. สรุปผลและอภิ ปรายผล
งานวิจ ัย นี้ ศึก ษาการจัด กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ส าหรับ
ออกแบบขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ และหาปริมาณทีม่ าก
ที่สุด ที่ส ามารถซ้อ นทับ กัน บนพาเลท รวมทัง้ เสนอ
แนวทางการออกแบบขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อลดต้นทุน
สังซื
่ ้อของโรงงานอุต สาหกรรมผลิต ผ้าเบรกรถยนต์
โดยศึกษาข้อ มูลผลิต ภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงปั จ จัย ที่
ส่งผลต่ อการออกแบบขนาดกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งได้
ข้อมูล 3 ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลละ 437 ข้อมูล จากนัน้ ใช้
การจัดกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-Means Clustering
Analysis) เพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ครัง้ ละ 1 ชุดข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS และทาการเก็บข้อมูล
จากกระบวนการผลิตเพื่อหาระยะเผื่อจากการห่อของ
พนัก งาน เพื่อออกแบบขนาดกล่ องบรรจุภัณฑ์ใหม่
จากนัน้ วิเ คราะห์ห าปริม าณผลิตภัณฑ์ท่ีม ากที่สุด ที่
ส า ม า ร ถ ซ้ อ น ทั บ กั น บ น พ า เ ล ท โ ด ย ศึ ก ษ า
ความสามารถในการรับแรงกดของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
(Box Compression Test, BCT) ร่วมกับปั จจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อคุณภาพกล่อง สุดท้ายเสนอแนวทางการออกแบบ
บรรจุ ภัณฑ์สาหรับบรรจุภัณฑ์แนวนอน 6 แนวทาง
และสาหรับ บรรจุภัณฑ์แนวตัง้ 2 แนวทาง โดยการ
ประเมินการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยใช้ต้นทุนการ
สังซื
่ อ้ พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ (วัตถุดบิ คงคลัง) ปริมาณการ
ขนส่ ง และพื้น ที่สู ญ เปล่ า เป็ นเกณฑ์ ผลการศึก ษา
พบว่าการจัดกลุ่มข้อมูลแบบเคมีนสามารถนามาจัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์และออกแบบขนาดได้ โดยแนวทางที่
เหมาะสมสาหรับออกแบบบรรจุ ภัณฑ์แนวนอนและ
ตรงความต้องการของบริษทั มากทีส่ ุด ได้แก่ แนวทาง
ที่ 5 คือ ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์แ นวนอนไม่ ใ ส่ โ ฟม 2
ขนาดและยุบขนาดแนวนอนใส่โฟม โดยสามารถลด

ต้นทุนได้ 2.9 ล้านบาท คิดเป็ น 13.43% เพิ่มพื้น ที่
จัด เก็ บ คงคลัง ได้ 2.19 ล้ า นลู ก บาศก์ น้ิ ว คิ ด เป็ น
48.65% เพิ่มปริมาณการขนส่งได้ 5,200 กล่อง/รอบ
คิดเป็ น 86.7% และลดพื้นที่สูญเปล่าในการขนส่งได้
10.32 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็ น 39.9% และสาหรับแนว
ทางการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์แนวตัง้ พบว่ ารูป แบบ
ปั จจุบนั เป็ นแนวทางทีด่ ที ่สี ุด เนื่องจากปริมาณความ
ต้ อ งการของตลาดต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี บ รรจุ ล งกล่ อ ง
แนวตัง้ ยังไม่มากพอทีจ่ ะเปลีย่ นช่วงราคาของปริมาณ
การสังซื
่ ้อ ทาให้การสังซื
่ ้อในปริมาณน้ อยของกล่อง
บรรจุภัณฑ์หลายขนาดถูกกว่าการสังซื
่ ้อบรรจุภณ
ั ฑ์
ขนาดใหญ่เพียง 2 หรือ 3 ขนาด
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5. ข้อเสนอแนะงานวิ จยั
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์จาเป็ นต้องทราบถึงปั จจัย
สาคัญ ที่ใ ช้ใ นการจัด กลุ่ ม นอกจากนี้ ป ริม าณความ
ต้องการของตลาดมีผลต่อการสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์ ดังนัน้
ก่ อ นการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ เ พื่อ ลดต้ น ทุ น ในการ
สังซื
่ อ้ ควรศึกษาข้อมูลพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ของตลาด (Demand Forecast) ก่อน เพื่อหาแนวทาง
ทีเ่ หมาะสมสาหรับการออกแบบนัน้ ๆ
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