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งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษากระบวนการการยื ่ น ค าขอจดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื ่ อ งส าอางอั ต โนมั ติ
2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัติ และ 3) เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
ระบบการยื่นค าขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผ่านระบบอัตโนมัติ ใช้วิธีการศึกษาเวลาโดยตรง โดยหาจ านวนรอบที่
เหมาะสมในการจับเวลาด้วยตาราง Maytag แล้วทาการจับเวลาเพิ่ม จากนั้นค านวณหาเวลาปกติโดยใช้การประเมินอัตรา
ความเร็วของ Westinghouse และทาการคานวณหาเวลามาตรฐานในการทางาน ใช้เทคนิค 5W1H ในการคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหา จากนั้นนามาปรับปรุงกระบวนการทางานโดยใช้หลักการ ECRS พบว่า ขั้นตอนการทางานลดลงจาก 22 ขั้ นตอน
เหลือ 17 ขั้นตอน เวลาที่ใช้ลดลงจาก 31,988.34 วินาที เหลือ 25,152.79 วินาที คิดเป็นร้อยละ 21.37 นอกจากนี้ผู้วจิ ัยได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น พบว่ามีความผิดพลาดลดลงจากร้อยละ 14.14 เหลือร้อยละ 5.71
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Abstract
This study aims to 1) study the filing process for automatic cosmetic registration application, 2) to improve the
aforementioned procedure, and 3) to create a relevant manual. The direct time study method was used; the number
of cycles for proper timing with Maytag Table and an additional timer were created. The normal time was calculated,
using an assessment of the rate of speed of Westinghouse to calculate standard time. The 5w1H method was used
for analysis and solving the issue. Then, the process was improved using ECRS principles. The results showed the
process reduction from 22 to 17 steps and the time can be improved from 31,988.34 to 25,152.79 seconds,
accounting for 21.37% time saving. In addition, the researcher created an operation manual. It was found that error
occurrences could decline from 14.14% to 5.71%.
Keywords: Improvement System, Cosmetics, Filing a Request for Cosmetic Registration
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1. บทนา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ในการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสาอางโดย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมี คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย [1] และในปัจจุบันชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหารเครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์และยาที่ผู้ผลิตสินค้าได้ผลิต
ออกมาแต่ปัญหาที่ผู้บริโภคจะต้องค านึงถึงคือคุณภาพของสินค้า ซึ่ งฉลากสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องดูเป็นอันดับแรกเพื่อดู
ส่วนผสมต่าง ๆ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ โดยสิ่งที่ทาให้มั่นใจได้ว่าส่วนผสมที่ผู้ผลิตกล่าวถึงบนฉลากถูกต้อง ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค สังเกตได้จากเลขที่ใบรับแจ้ง (เลขที่ อย.) และเป็นที่คุ้นเคยกันดี ที่จะได้ยินสื่อโฆษณาของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ที่
ประชาสัมพันธ์เวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ให้ดูเครื่องหมาย อย. เป็นหลัก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและความ
น่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตและผู้จาหน่าย ผู้ผลิต และผู้ประกอบการต้องทาการยื่นคาขอจดแจ้งเพื่อให้มีเลขที่ใบรับแจ้ง
อย่างถูกต้อง [2]
เนื่องจากผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ดูแลการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ พบว่าขั้นตอนการยื่นคาขอใช้ระยะเวลาในการยื่นคาขอ
6 วันและต้องทาการยื่นคาขอจดแจ้งให้ถูกต้องหรือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเนื่องจากการยื่นคาขอในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นมี
ค่าใช้จ่าย ยิ่งผิดพลาดมากเท่าไรจะทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคาขอมากขึ้นเท่านั้น และยังทาให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นคาขอมาก
ขึ้นในผลิตภัณฑ์แต่ละ SKU นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทางานในขั้นตอนอื่น ๆ ทาให้เกิดความล่าช้าตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผนลงสินค้าหน้าร้าน กล่าวคือ เมื่อตู้สินค้ามาส่งแต่เจ้าหน้าที่พิจารณาเครื่องสาอางตัวใดตัวหนึ่งไม่ผ่านจะทาให้ตู้สินค้า
ทั้งหมดนั้นนาเข้ามาขายในประเทศไม่ได้ ซึ่งตู้สินค้า 1 ตู้นั้นไม่ได้มีเฉพาะเครื่องสาอางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสินค้าที่บริษัทต้องนาเข้า
มาจาหน่าย เนื่องจากต้องมีเลขที่ใบรับจดแจ้งก่อนจึงจะสามารถนาสินค้าเข้ามาจาหน่ายได้จึงมีค่า Demurrage Charge เกิดขึ้น
จากการที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เคยยื่นคาขอจดแจ้งในอดีตย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน สินค้าจานวนทั้งหมด 990 SKU
มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 140 SKU คิดเป็นร้อยละ 14.14 และคิดเป็นร้อยละของความผิดพลาดในแต่ละเดือนจากจานวนที่ยื่นคาขอใน
เดือนนั้น ๆ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการทาคู่มือการทางานการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัติ [3] ขึ้นมานั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงาน การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคาขอจดแจ้งและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในบริษัทได้มาจาก
การปฏิบัติงานระหว่างการฝึกงานและประวัติการยื่นคาของจดแจ้งในอดีต จากนั้นทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
เรียนรู้ โดยมีวัตถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการการยื่นค าขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอัตโนมัติ 2) เพื่อปรับปรุง
กระบวนการการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัติ 3) เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของระบบการยื่นคาขอจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผ่านระบบอัตโนมัติ
1.1. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 แผนภูมิกระบวนการ (Flow Charts) แผนภูมิเครื่องมือชิ้นสาคัญที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด กระชับ
พร้อมรายละเอียดที่สาคัญๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปสู่การพัฒนา และการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ดีขึ้น จะช่วยให้
นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนจบ แผนภูมิส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นตารางหรือ
แผนภาพที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานสากลประกอบด้วยสัญลักษณ์ คาบรรยาย และลายเส้น เพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอน
กระบวนการผลิ ต รู ป แบบดั งกล่ า วถื อ เป็ น ตั ว กลางในการสื ่อ สารแลกเปลี ่ ย นความคิ ดเห็ น ของผู ้ ท ี ่ เกี ่ ย วข้ อ งโดยทั่วไป
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การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิมักเริ่มต้นด้ วยการบัน ทึกรายละเอียดของงานที ่จะวิเ คราะห์ ระบุขอบข่ายของการวิเคราะห์
มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจนแผนภูมิแต่ละใบถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
1.1.2 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Charts) แผนภูมิกระบวนการไหลเป็นแผนภูมิอีกใบที่มีการใช้มากที่สุด
แผนภูมินี้ใช้วิเคราะห์ขั้นตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพร้อม ๆ
กันกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์และคาบรรยายประกอบลงในแผนภูมิมาตรฐาน
1.1.3 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุ (Cause) ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น
1.1.4 การพัฒนาวิธีการทางานที่ดีกว่า (ECRS)
1.1.4.1 ขจัดงานที่ไม่จาเป็นทั้งหมด (Eliminate) หลักการขจัดงานที่ไม่จาเป็นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการวิเคราะห์งาน
แล้วพบว่าไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปเนื่องจากวัตถุประสงค์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดแวดล้อมของ
การทางานต่าง ๆ จนทาให้วัตถุประสงค์เดิมของงานไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป
1.1.4.2 รวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน (Combine)ในกระบวนการบางครั้งการแตกขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ออกมากจนเกินความจ าเป็น ทาให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ปริมาณงานที่ไม่สมดุลกันในสายการผลิต และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการมีงานค้างหรืองานคอยในระหว่างสายการผลิตสูงเพราะการวางแผนการผลิตไม่เหมาะสม มีงานล่าช้าอันเกิดจาก
ความแตกต่างในทักษะของพนักงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ นอกจากนี้การเติบโตของสายการผลิต และการปรับเปลีย่ น
ของสายการผลิต ก่ อ ให้เ กิ ดงานซ ้ า ซ้ อ นเกิ ดขึ ้ น ดั งนั ้ น หลั ก การของการรวมงานจึ ง เกิ ดขึ ้ น เพื ่ อ ช่ ว ยลดการท างาน และ
การเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็นให้น้อยลง
1.1.4.3 สลับสับเปลี่ยนลาดับการปฏิบัติงาน (Rearrange) ในการผลิตสินค้าใหม่มักเริ่มต้นการผลิตในปริมาณ
น้อย และค่อย ๆ ขยายปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจนเต็มประสิทธิภาพ เมื่อสายการผลิตมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ลาดับขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานแบบเดิมอาจไม่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป
1.1.4.4 ทางานให้ง่ายขึ้น (Simplify) ท้ายที่สุดจะเหลือแต่งานที่จาเป็นต้องทา แต่โอกาสในการปรับปรุงงานนั้น
คือการพิจารณาหาวิธีการทางานอื่นที่ง่ายกว่า และสะดวกรวดเร็วกว่า การตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การทางานให้ง่ายขึ้ น ควร
เริ่มต้นจากคาถามในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานนั้น
1.1.5 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) การศึกษาเวลาโดยตรงเป็นวิธีการศึกษาที่อาศัยการจับเวลาด้วยนาฬิกา
จับเวลาและแผงบันทึกข้อมูล
1.1.5.1 การคานวณหาเวลาปกติ (Normal Time) ของพนักงานในการยื่นคาขอจดแจ้งเครื่องสาอางอัตโนมัติมี
พนักงานปฏิบัติงานหลายคน จึงได้ทาการระดมสมองกับพนักงานแผนกนาเข้าเพื่อทาการเลือกพนักงานมา 1 คน คือ หัวหน้า
แผนกนาเข้า และช่วยกันประเมินค่าอัตราความเร็ว ผู้ที่ร่วมการระดมสมอง ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกนาเข้า พนัก งานใน
แผนก และนักศึกษาฝึกงาน โดยประเมินได้ Rating factor ดังสมการที่ (1)-(6)
Skill : Excellent
= B1 + 0.11
(1)
Effort : Excellent
= B1 + 0.10
(2)
Conditions : Good
= C + 0.02
(3)
Consistency : Perfect = A + 0.04
(4)
รวมคะแนน
= + 0.27
(5)
เวลาปกติ = เวลาตัวแทน X ค่าปรับอัตราความเร็ว
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1.1.5.2 การค านวณหาค่าเวลามาตรฐาน (Standard Time) ของงานแต่ละขั้นตอน องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ได้กล่าวไว้ว่าอุตสาหกรรมทั่วไปมักกาหนดเวลาเผื่อส่วนบุคคลไว้ที่ 5% และ 4% สาหรับเวลาเผื่อสาหรับความเครียด
แสดงได้ดังสมการที่ (7) [6]
ST = NT x (1+%AL)

(7)

2. วิธีการวิจัย
2.1 ศึกษากระบวนการขั้นตอนการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัติ
จากการศึกษาวิธีการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง [4] บริษัท เอ บี ซี จากัดในกรณีศึกษานี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการยื่นคาขอจดแจ้ง และข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในแผนกนาเข้า [5] ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เคยยื่นคาขอจดแจ้ง
ในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการยื่นคาขอจดแจ้ง ทาการวิเคราะห์ และจัดทาคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัติก่อนปรับปรุงเป็น
ดังนี้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัตกิ ่อนปรับปรุง
จากการที่ได้ทาการศึกษาการทางานในสภาพปัจจุบันพบว่าเวลาในการทางานของ การยื่นค าขอจดแจ้งเครื่องสาอาง
อัตโนมัติใช้เวลานาน อีกทั้งยังไม่มีการจัดทาเวลามาตรฐานที่เป็นระบบและความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้กระบวนการศึกษาวิธีการ
ทางานเพื่อให้ได้ซึ่งค่าเวลามาตรฐาน และวิธีการทางานที่เป็นมาตรฐานนั้น ยังช่วยในการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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ในกระบวนการยื่นคาขอจดแจ้งเครื่องสาอางอัตโนมัติของพนักงานได้อย่างมีระบบมากขึ้นและช่วยให้ง่ายต่อการนาไปวิเคราะห์
เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการทางานต่อไปอีกด้วย
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลการยื่นค าขอจดแจ้งย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน สินค้าจ านวนทั้งหมด
990 ตัว จากนั้นศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลการยื่นค าขอจดแจ้งย้อนหลังจากข้อมูลจริงใน
www.fda.moph.go.th ตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ.2561 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 1 เวลามาตรฐานของงานแต่ละ
ขั้นตอน (ก่อนปรับปรุง)
ตารางที่ 1 เวลามาตรฐานของงานแต่ละขั้นตอน (ก่อนปรับปรุง)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ขั้นตอน
Log in เข้าระบบ qms.miniso.com
เลือกชื่อสินค้า (Product) ที่ต้องการ
ตรวจสอบไฟล์ Artwork และไฟล์ใบสาร(c01)
จัดเก็บไฟล์ลงระบบฐานข้อมูล
พิมพ์ใบสาร
ตรวจสอบข้อมูลของไฟล์ใบสารกับไฟล์ Artwork
ตรวจสอบใบสารก่อนยื่นคาขอ
เขียนชื่อภาษาไทย
เขียนรายละเอียด
ยื่นคาขอจดแจ้งในระบบ อย.
ตรวจสอบข้อมูลหลังยื่นคาขอ
พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 1
ไปชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
รับใบเสร็จ
กลับจากชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
กดยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่พจิ ารณา
พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 2
ไปชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
รับใบเสร็จ
กลับจากชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
ได้รับเลขที่จดแจ้ง
รวม

เวลาเผื่อส่วน
บุคคล
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

เวลาเผื่อสาหรับ
ความเครียด
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

เวลาปกติ
(วินาที)
164.01
908.66
904.58
1,210.73
395.88
3,098.44
2,358.80
819.43
1,065.59
10,173.69
1,670.22
205.96
1,308.87
166.92
1,362.90
422.91
259,200.00
189.36
1,316.09
169.39
1,257.49
177.18
29,347.10

เวลามาตรฐาน
(วินาที)
178.77
990.44
985.99
1,319.70
431.51
3,377.30
2,571.09
893.18
1,161.49
11,089.32
1,820.54
224.50
1,426.67
181.94
14,85.56
460.97
259,200.00
206.40
1,434.54
184.64
1,370.66
193.13
31,988.34

จากตารางแสดงให้เห็นถึงการคานวณเวลามาตรฐานของขั้นตอนการทางานก่อนปรับปรุงใช้เวลาทั้งหมด 31,988.34 วินาที
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2.3 การวิเคราะห์ปัญหา
จากการศึกษาปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงปัญหาและสาเหตุของกระบวนการขึ้นและได้ใช้
เทคนิคการระดมสมอง และใช้เทคนิค 5W1H เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาสาเหตุและปัจจัย ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ 5W1H
งานย่อย

ทาอะไร
(What)

ใครทา
(Who)

ทาที่ไหน
(Where)

ผู้วิจัย

คอมพิวเตอร์

1

Log in เข้าระบบ
qms.miniso.com

เข้าสู่ระบบ qms

2

เลือกชื่อสินค้า
(Product) ที่ตอ้ งการ

เลือกชื่อสินค้าทีจ่ ะ
ขอ อย.

ผู้วิจัย

คอมพิวเตอร์

3

ตรวจสอบไฟล์
Artwork และไฟล์
ใบสาร (C01)

ตรวจสอบไฟล์
Artwork และไฟล์ใบ
สาร

ผู้วิจัย

4

จัดเก็บไฟล์ลงระบบ
ฐานข้อมูล

บันทึกไฟล์ลง
คอมพิวเตอร์

ผู้วิจัย

5

พิมพ์ใบสาร

พิมพ์ใบสารเพื่อ
นามาตรวจสอบ

6

ตรวจสอบข้อมูลของ
ไฟล์ใบสารกับไฟล์
Artwork

7

ทาเมื่อไร
(When)
เริ่มต้น
กระบวนการ

ทาทาไม
(Why)
เพื่อเข้าสู่ระบบ

ทาอย่างไร
(How)
ใส่ Username
และPassword

ต่อจากขัน้ ที่ 1

เลือกชื่อสินค้าที่
ต้องการจะยืน่ คาขอ

เลือกชื่อสินค้า
จากหัวข้อ
Product name

คอมพิวเตอร์

ต่อจากขัน้ ที่ 2

เพื่อจะทาการดาวน์
โหลดไฟล์

ดูว่ามีไฟล์หรือไม่

คอมพิวเตอร์

ต่อจากขัน้ ที่ 3

เพื่อบันทึกไฟล์

บันทึกไฟล์โดย
แยกเป็นโฟล์เดอร์

ผู้วิจัย

เครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการ
ตรวจสอบข้อมูล
ของใบสาร

เพื่อนามาตรวจสอบ
ข้อมูล

สั่งพิมพ์ไปที่
เครื่องพิมพ์

เปรียบเทียบข้อมูล
ของไฟล์ใบสารกับ
ไฟล์ Artwork

ผู้วิจัย

โต๊ะทางาน

ต่อจากขัน้ ที่ 5

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ถูกต้อง

ตรวจสอบใบสารก่อน
ยื่นคาขอ

ตรวจสอบข้อมูลของ
ใบสาร

ผู้วิจัย

โต๊ะทางาน

ต่อจากขัน้ ที่ 6

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ถูกต้อง

8

เขียนชือ่ ภาษาไทย

เขียนชือ่ สินค้าเป็น
ภาษาไทย

ผู้วิจัย

โต๊ะทางาน

ต่อจากขัน้ ที่ 7

เพื่อให้ง่ายต่อการยื่นคา
ขอจดแจ้ง

9

เขียนรายละเอียด

เขียนรายละเอียด
ของสินค้า

ผู้วิจัย

โต๊ะทางาน

ต่อจากขัน้ ที่ 8

เพื่อให้ง่ายต่อการยื่นคา
ขอจดแจ้ง

เขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้า

10

ยื่นคาขอจดแจ้งใน
ระบบ อย.

ยื่นคาขอจดแจ้งใน
ระบบ อย.

ผู้วิจัย

คอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการยื่น
คาขอจดแจ้ง

เพื่อขอเลขที่ อย.

ยื่นคาขอในระบบ
E-Submission

ตรวจสอบข้อมูลหลัง
ยื่นคาขอ
พิมพ์ใบชาระเงินครั้ง
ที่ 1
ไปชาระค่ายื่นคาขอ
ครั้งที่ 1

ตรวจสอบข้อมูลที่
ยื่นคาขอไป

ผู้วิจัย

คอมพิวเตอร์

ต่อจากขัน้ ที่ 10

เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง

พิมพ์ใบชาระเงิน

ผู้วิจัย

เครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการชาระ
เงิน

เพื่อนาไปชาระเงิน

เดินไปธนาคาร

ผู้วิจัย

จากสานักงาน
ไปธนาคาร

ต่อจากขัน้ ที่ 12

เพื่อชาระเงินค่ายื่นคา
ขอ

11
12
13
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เปรียบเทียบ
ข้อมูลของทั้งสอง
ให้ตรงกัน
ตรวจสอบชื่อสาร
และเปอร์เซ็นต์
สาร
เขียนชือ่
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย

ตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง
สั่งพิมพ์ไปที่
เครื่องพิมพ์
ไปพร้อมเงินสด
และใบชาระเงิน
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ 5W1H (ต่อ)
งานย่อย

ทาอะไร
(What)
รับใบเสร็จจาก
พนักงานธนาคาร

ใครทา
(Who)

ทาที่ไหน
(Where)

ทาเมื่อไร
(When)

ผู้วิจัย

ธนาคาร

ต่อจากขัน้ ที่ 13

ทาทาไม
(Why)
เพื่อเป็นหลักฐานการ
ชาระเงิน

14

รับใบเสร็จ

15

กลับจากชาระค่ายืน่
คาขอครั้งที่ 1

เดินกลับสานักงาน

ผู้วิจัย

จากธนาคารไป
สานักงาน

ต่อจากขัน้ ที่ 14

16

กดยื่นคาขอ

กดยื่นคาขอในระบบ

ผู้วิจัย

คอมพิวเตอร์

เมื่อชาระค่ายื่นคา
กดยื่นคาขอในระบบ
ขอแล้ว

17

เจ้าหน้าที่พิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ข้อมูลที่ยื่นคาขอไป

เจ้าหน้าที่
อย.

กระทรวง
สาธารณสุข

ต่อจากขัน้ ที่ 16

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลที่ยื่น
คาขอไป

พิมพ์ใบชาระเงิน

ผู้วิจัย

เครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการชาระ
เงิน

เพื่อนาไปชาระเงิน

เดินไปธนาคาร

ผู้วิจัย

จากสานักงาน
ไปธนาคาร

ต่อจากขัน้ ที่ 18

เพื่อชาระเงินค่าคาขอ

18
19

พิมพ์ใบชาระเงินครั้ง
ที่ 2
ไปชาระค่าคาขอครั้ง
ที่ 2

เพื่อกลับสานักงาน

20

รับใบเสร็จ

รับใบเสร็จจาก
พนักงานธนาคาร

ผู้วิจัย

ธนาคาร

ต่อจากขัน้ ที่ 19

เพื่อเป็นหลักฐานการ
ชาระเงิน

21

กลับจากชาระค่าคา
ขอครั้งที่ 2

เดินกลับสานักงาน

ผู้วิจัย

จากธนาคารไป
สานักงาน

ต่อจากขัน้ ที่ 20

เพื่อกลับสานักงาน

22

ได้รับเลขทีจ่ ดแจ้ง

ผู้วิจัย

คอมพิวเตอร์

เมื่อชาระเงินค่า
คาขอแล้ว

เพื่อให้สินค้ามีความ
น่าเชือ่ ถือ

รับเลขที่จดแจ้ง

ทาอย่างไร
(How)
รอรับใบเสร็จ
เดินทางกลับ
สานักงาน
กดยื่นคาขอใน
ระบบ
รอระบบทาการ
อัพเดตสถานะใน
ระบบว่าผ่าน
หรือไม่
สั่งพิมพ์ไปที่
เครื่องพิมพ์
ไปพร้อมเงินสด
และใบชาระเงิน
รอรับใบเสร็จ
เดินกลับ
สานักงาน
เข้าระบบเพื่อรับ
เลขที่จดแจ้ง

3.4 แนวทางการดาเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบก่อน-หลังปรับปรุง โดยใช้ ECRS
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ก่อนปรับปรุง
Log in เข้าระบบ qms.miniso.com
เลือกชื่อสินค้า (Product) ที่ต้องการ
ตรวจสอบไฟล์ Artwork และไฟล์ใบสาร (C01)
จัดเก็บไฟล์ลงระบบฐานข้อมูล
พิมพ์ใบสาร
ตรวจสอบข้อมูลของไฟล์ใบสารกับไฟล์ Artwork
ตรวจสอบใบสารก่อนยื่นคาขอ
เขียนชื่อภาษาไทย
เขียนรายละเอียด
ยื่นคาขอจดแจ้งในระบบ อย.
ตรวจสอบข้อมูลหลังยื่นคาขอ

ECRS

ลาดับ
1
2
3
4

หลังปรับปรุง
Log in เข้าระบบ qms.miniso.com
เลือกชื่อสินค้า (Product) ที่ต้องการ
ตรวจสอบไฟล์ Artwork และไฟล์ใบสาร (c01)
จัดเก็บไฟล์ลงระบบฐานข้อมูล

E
C

5

ตรวจสอบข้อมูลของไฟล์ใบสารกับไฟล์ Artwork พร้อมกับ
ตรวจสอบใบสารก่อนยื่นคาขอ

C

6

เขียนชื่อภาษาไทยพร้อมกับเขียนรายละเอียด

7
8

ยื่นคาขอจดแจ้งในระบบ อย.
ตรวจสอบข้อมูลหลังยื่นคาขอ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบก่อน-หลังปรับปรุง โดยใช้ ECRS (ต่อ)
ลาดับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ก่อนปรับปรุง
พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 1
ไปชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
รับใบเสร็จ
กลับจากชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
กดยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่พจิ ารณา
พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 2
ไปชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
รับใบเสร็จ
กลับจากชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
ได้รับเลขที่จดแจ้ง

ECRS

ลาดับ

หลังปรับปรุง

C, S

9

ชาระเงินด้วย Mobile Banking ครั้งที่ 1

S
E

10

รับใบเสร็จทางอีเมลครั้งที่ 1

11
12

กดยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่พจิ ารณา

C, S

13

ชาระเงินด้วย Mobile Banking ครั้งที่ 2

S
E

14

รับใบเสร็จทางอีเมลครั้งที่ 2

15

ได้รับเลขที่จดแจ้ง

4. สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 ผลการศึกษาการทางานหลังปรับปรุงขั้นตอนการทางานหลังการปรับปรุงเป็นดังนี้

รูปที่ 2 ขั้นตอนการยื่นคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอัตโนมัตหิ ลังปรับปรุง
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สรุปได้ว่าหลังการน าหลักการ ECRS มาใช้ ท าให้ขั้นตอนการท างานก่อนการปรับปรุงจาก 22 ขั้นตอน เหลือ 15
ขั้นตอน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทาการคานวณเพื่อกาหนดเวลามาตรฐานใหม่ของกิจกรรมเนื่องจาก
1. ตัดขั้นตอนการทางาน (Eliminate)
- ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบสาร
- ขั้นตอนที่ 15 กลับจากชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
- ขั้นตอนที่ 21 กลับจากชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
2. การรวมกัน (Combine)
- ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลของไฟล์ใบสารกับไฟล์ Artwork รวมกับขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบใบสารก่อนยื่นคาขอ
- ขั้นตอนที่ 8 เขียนชื่อภาษาไทยรวมกับขั้นตอนที่ 9 เขียนรายละเอียด
- ขั้นตอนที่ 12 พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 1 รวมกับขั้นตอนที่ 13 ไปชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
- ขั้นตอนที่ 18 พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 2 รวมกับขั้นตอนที่ 19 ไปชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
3. การทาให้ง่ายขึ้น (Simplify)
- ขั้นตอนที่ 12 พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 1
- ขั้นตอนที่ 13 ไปชาระค่ายื่นคาขอครั้งที่ 1
- ขั้นตอนที่ 14 รับใบเสร็จ
- ขั้นตอนที่ 18 พิมพ์ใบชาระเงินครั้งที่ 2
- ขั้นตอนที่ 19 ไปชาระค่าคาขอครั้งที่ 2
- ขั้นตอนที่ 20 รับใบเสร็จ
ตารางที่ 4 เวลามาตรฐานของงานแต่ละขั้นตอน (หลังปรับปรุง)
ลาดับ

ขั้นตอน

1
2
3
4
5

Log in เข้าระบบ qms.miniso.com
เลือกชื่อสินค้า (Product) ที่ต้องการ
ตรวจสอบไฟล์ Artwork และไฟล์ใบสาร (c01)
จัดเก็บไฟล์ลงระบบฐานข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลของไฟล์ใบสารกับไฟล์ Artwork พร้อม
กับตรวจสอบใบสารก่อนยื่นคาขอ
เขียนชื่อภาษาไทยพร้อมกับเขียนรายละเอียด
ยื่นคาขอจดแจ้งในระบบ อย.
ตรวจสอบข้อมูลหลังยื่นคาขอ
ชาระเงินด้วย Mobile Banking ครั้งที่ 1
รับใบเสร็จทางอีเมลครั้งที่ 1
กดยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่พิจารณา
ชาระเงินด้วย Mobile Banking ครั้งที่ 2
รับใบเสร็จทางอีเมลครั้งที่ 2
ได้รับเลขที่จดแจ้ง
รวม

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เวลาเผื่อส่วน
บุคคล
5%
5%
5%
5%
5%

เวลาเผื่อสาหรับ
ความเครียด
4%
4%
4%
4%
4%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
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164.01
908.66
904.58
1,210.73
4,648.68

เวลามาตรฐาน
(วินาที)
178.77
990.44
985.99
1,319.70
5,067.06

1,634.52
10,173.69
1,670.22
378.14
207.53
422.91
259,200.00
372.40
202.70
177.18
23,075.95

1,781.63
11,089.32
1,820.54
412.17
226.21
460.97
259,200.00
405.92
220.94
193.13
25,152.79

เวลาปกติ (วินาที)
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เวลารวมของเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงเท่ากับ 25,152.79 วินาที จากเวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุงเท่ากับ
31,988.34 วินาที ส่วนต่างของเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุง
= เวลาก่อนการปรับปรุง – เวลาหลังการปรับปรุง
= 31,988.34 – 25,152.79 = 6,835.55 วินาที
ดังนั้นเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงขั้นตอนการทางานลดลง 6,835.55 วินาที
เวลามาตรฐานก่อนและหลังปรับปรุง
35,000.00

31,988.34

30,000.00

25,152.79

25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 3 เวลามาตรฐานก่อนและหลังการปรับปรุง
จากนั้นได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิ านและนาข้อมูลก่อนทาคู่มือปฏิบัตงิ านที่มีการยื่น
ค าขอจดแจ้ง 990 SKU มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 140 SKU คิดเป็นร้อยละ 14.14 น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลหลังทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน ที่มีการยื่นคาขอจดแจ้ง 105 SKU มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 6 SKU คิดเป็นร้อยละ 5.71 ได้ดังรูปที่ 4
เปอร์เซ็นต์จานวนความผิดพลาด
16.00%
14.00%

14.14%

12.00%
10.00%
8.00%

5.71%

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

ก่อนทาคู่มือ

หลังทาคู่มือ

รูปที่ 4 เปอร์เซ็นต์จานวนความผิดพลาดก่อนและหลังการทาคู่มือปฏิบัติงาน
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4.2. อภิปรายผลและสรุป
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อลดเวลา ปรับปรุงวิธีการทางานและลดความผิดพลาดเพื่อลดเวลาจากการปฏิบัติงาน
ของการยื่นคาขอจดแจ้งเครื่องสาอางอัตโนมัติ สามารถลดเวลาได้และทาการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการปรับปรุง
วิเคราะห์งาน
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

เวลาที่ใช้ในการทางาน (วินาที)
31,988.34
25,152.79

ขั้นตอนการทางาน
22
15

จากการปรับปรุงขั้นตอนการยื่นคาขอจดแจ้งเครื่องสาอางอัตโนมัติพบว่าปัจจุบันมีขั้นตอนการทางาน 22 ขั้นตอนทาง
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาขั้นตอนจากการปฏิบัติงานจริงและวิเคราะห์วิธีการท างานโดยใช้การระดมสมองและผู้วิจัยได้น า
หลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการทางานเพื่ อลดขั้นตอนและเวลาในการทางาน จาก 22 ขั้นตอนน ามาวิเคราะห์
สามารถปรับปรุงวิธีการทางานได้ 7 ขั้นตอน ทาให้เหลือขั้นตอนการทางาน 15 ขั้นตอน เวลามาตรฐานในการทางานลดลง
จาก 31,988.34 วินาที เหลือ 25,152.79 วินาที คิดเป็นร้อยละ 21.37 ซึ่งเป็นการปรับปรุงด้วยวิธีการทางานตามหลักการ
ก าจัด (Eliminate) หลักการรวมกัน (Combine) และหลักการท าให้ง่าย (Simplify) จากการวิเคราะห์การท างานพบว่ า
ไม่สามารถปรับปรุงได้ตามหลักการจัดลาดับใหม่ (Rearrange) และร้อยละของความผิดพลาดก่อ นทาคู่มือ [7] ปฏิบัติงาน
เท่ากับร้อยละ 14.14 หลังจากผู้วิจัยได้ทาคู่มือปฏิบัติงานพบว่า จานวนความผิดพลาดลดลงเหลือร้อยละ 5.71
4.3 ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรมีการเพิ่มทักษะการทางานหรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงาน
4.4 ปัญหาและอุปสรรค
1. ในการยื่นค าขอจดแจ้งนั้นจะต้องยื่นภายในช่วงเวลาที่ระบบก าหนดเท่านั้น ทาให้ในบางครั้งจึงไม่สามารถทาการ
จับเวลาในขั้นตอนการยื่นคาขอจดแจ้งในระบบ อย. ทั้ง 10 SKU ได้สาเร็จ
2. บริษัทมีพนักงานที่เ ป็น ชาวจีนท างานอยู่ด้ วยในทุก แผนก ในบางครั้งจะต้องสื่อสารกับแผนกอื ่น ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนขึ้นได้
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