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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานของคลังสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปศึกษาที่กิจกรรมรับ และส่งสินค้า 
ส าหรับวิธีการในการศึกษา งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีส ารวจและสรุปขั้นตอนกระบวนการท างานในกิจกรรมหลักทั้ง
สองโดยใช้แผนภาพกระบวนการท างานเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือระบุสาเหตุที่แท้จริงของกระบวนการท างาน
และน ามาปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประปฏิบัติงาน 
และหัวหน้างานในกระบวนการท างาน หลังจากท่ีทราบถึงปัญหาที่แท้จริงแล้ว หลักการ ECRS ถูกน ามาใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่พบในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวพบว่า 
ขั้นตอนในการรับสินค้าได้ปรับปรุงโดยใช้หลักการการจัดเรียงใหม่ ในการแก้ปัญหาเนื่องจากเดิมขั้นตอน    
การท างานจะมาเตรียมยานพาหนะตอนที่ของมาถึงแล้ว ท าให้บางครั้งได้รับการแก้ปัญหาไม่ทันเวลา จึงมี   
การจัดเรียงขั้นตอนการท างานในการับสินค้าใหม่ ส าหรับในแผนกส่งสินค้าปรับปรุงโดยใช้หลักการการรวมกัน 
คือใช้หลักการรวมระบบในทุกแผนกให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือป้องกันการจัดส่งสินค้าที่ผิดพลาดและการท างาน 
ที่ซ้ าซ้อน  

 
ค าส าคัญ : คลังสินค้า, กระบวนการท างาน, การไหลของข้อมูล 
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Abstract 

This study aims to propose the solution to the problem for warehouse operation in 
Bangkok. Receiving and delivering process were focused on this case. The methodology of 
this research uses the flow process for collecting the data from the operator.  The root 
cause of the problem and the way to improve the process were concerned. The data were 
collected with the operator and head of department. After that, the root cause of the 
problem in receiving and delivery process is concluded. After that, ECRS was developed to 
solve the problem of increasing productivity. Rearrange concept was applied to solve the 
problem In receiving process. In the delivery process, rearrange concept was provided to 
advance prepare vehicle before the goods arrival. Furthermore, the combined concept to 
integrate the information system by using the same tool. The advantage of result included 
the right delivery and efficiency work process. 
 
Keywords : Warehouse, Flow process, Data Flow 
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บทน า 
จากรายงานศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าธุรกิจโลจสิตกิส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโตเป็นอย่างดีท่ามกลาง

การแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการ แนวโน้มการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการ จัดการต้นทุนโลจิสติสก์ให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือต้องการให้สอดคล้อง
กับกระแสนปรับเปลี่ยนเศรษฐกจิแบบดิจิทัล อีกท้ังในอนาคตอันใกล้จะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้ผู้บริการ 
โลจิสติกส์ในการรองรับ E-Commerce ที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือแย่งชิง ส่วนแบ่งทางการตลาดของการค้าออนไลน์ที่
ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว  นอกจากนี้ธุรกิจ
คลังสินค้าเป็นหนึ่งในสี่ของธุรกิจที่ขยายตัวดีไปพร้อมๆ กับการขนส่งสินค้าทางบก การจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงไปรษณียภัณฑ์ และรับส่งสินค้า  

ส าหรับอัตราการขยายตัวของธุรกิจคลังสินค้าในปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 5.36-7.0 ซึ่งมีมูลค่า 
75,500-76,700 ล้านบาท จากปีท่ีผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 71,700 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับ
ธุรกิจ นอกจากนี้ จากการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce  จะน ามาซึ่งความต้องการคลังสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากออฟไลน์ แพลตฟอร์ม (Offline Platform) หรือรูปแบบร้านค้า
หรือห้างสรรพสินค้าปลีก มาเป็นออนไลน์ แพลตฟอร์ม (Online Platform) ส่งผลให้เกิดความต้องการ
คลังสินค้าพรีเมียม ในการจัดเก็บและกระจายสินค้า  ไปยังผู้บริโภคแทนการจัดเก็บไว้ที่ร้านค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้าสาขา 

ณัฐพล (2560) มีการสรุปเกี่ยวกับธุรกิจคลังสินค้าว่าถึงแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูง แต่รายได้
จากค่าเช่าและบริการของผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการหลักในธุรกิจที่มี
รายได้จากค่าเช่าและการให้บริการเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 13.5 และ 16.2 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการพัฒนา
คลังสินค้าให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้า (Premium Warehouse & built-to-suit) พร้อม
กับการให้บริการ ระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร จึงส่งผลให้ทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทคลังสินค้า
คาดว่า “ยังเติบโตค่อนข้างดี” โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกหรือ Eastern Economics Corridor Development (EEC) รวมทั้ง แผนพัฒนาระบบการขนส่ง 
อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก 

อีกมุมหนึ่งเมื่อธุรกิจมีการเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น มักจะมาพร้อมกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
นั้นท าให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างมุ่งหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามาก
ที่สุด จึงท าให้เกิดการแข่งขันขึ้นอย่างมากมายในธุรกิจกรณีของคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า  
ผู้ประกอบการต่างพยายามสร้างจุดขายหรือวิธีการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุด  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้าที่เหมาะสม ครบครันด้วยความสะดวกสบาย
ในด้านการเดินทางและการขนส่งตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งการบริการนี้ก าลังเป็นที่ต้องการสืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น
บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งมีธุรกิจประเภทคลังสินค้าเป็นธุรกิจหลัก โดยคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาดังกล่าวเป็น
คลังสินค้าท่ีท าหน้าที่กระจายสินค้าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วโลก ซึ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องพัฒนาศักยภาพในด้าน
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ต่างๆ ตลอดเวลา โดยเริ่มจากการศึกษาการบริหารงานภายในและกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการด้วยแผนภูมิการไหล เพ่ือระบุปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเป็นล าดับต่อไปด้วยหลักการ ECRS 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนภาพการไหลกระบวนการ (Process Chart) 
การศึกษากระบวนการท างานโดยใช้แผนภาพการไหลกระบวนการ (Process Chart) เป็นวิธีการที่ท า

ให้สามารถศึกษารายละเอียดของทั้งกระบวนการผลิต และหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างครบถ้วน นอกจากวิธีการดังกล่าวสามารถระบุตัวแปรส าคัญในการะบวนการ  (Process Input) และ
ผลลัพธ์ในกระบวนการท างาน (Process Output) วิธีการนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานโดยการระดมสมอง (Brainstorming) ท าให้ทราบรายละเอียดที่ส าคัญของกระบวนการท างานอย่าง
ครบถ้วน และยังท าให้พบสิ่งผิดปกติในกระบวนการท างานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด จึงเป็นที่มาที่ท าให้ทราบ
ถึงสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ถูกน าไปใช้กับ
อย่างแพร่หลายในการสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต ดังงานวิจัยของ คณิศร (2561) โดย
ได้ใช้แผนภาพการไหลของกระบวนการท างานในส่วนของกระบวนการผลิต หรือเรียกว่า Flow Process 
Chart ไปใช้ในการหาสาเหตุของบกพร่องในกระบวนการผลิตน้ าดื่ม เพ่ือลดต้นทุนด้านเวลาและแรงงานให้กับ
ผู้ประกอบการ และจากการน าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับโรงงาน ส าหรับ
การศึกษากระบวนการท างานในคลังสินค้า อนันทพันธ์ (2554) ได้น าเทคนิคดังกล่าวมาศึกษาวิธีการท างานใน
คลังสินค้า ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในการเบิกจ่ายอะไหล่และเครื่องมือ และลดระยะทางในการเตรียมวัตถุดิบ
อีกด้วย ในส่วนของคลังสินค้า ธิญาดา (2558) ได้ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในคลังสินค้าโดยการใช้
แผนภาพการไหลของกระบวนการท างานโดยการพิจารณาขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เข้ามาใช้ในการปฎิบัติงาน และยังมีการลดขั้นตอนการท างาน
ในบางกระบวนการตามแนวทางการจัดกระบวนการท างานสายธารแห่งคุณค่าของหลักแนวคิดแบบลีน 

หลักการ ECRS 
หลักการ ECRS คือ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การก าจัด (Eliminate) คือการศึกษากระบวนการ

ท างานเพือก าจัดความสูญเปล่า 7 ประการที่พบออกไป 2 ) การรวมกัน (Combine) คือการกระบวนการ
ท างานว่าสามารถรวมเป็นขั้นตอนการท างานเดียวกันได้หรือไม่ 3 ) การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) คือ
กระบวนการจัดเรียงล าดับของกระบวนการท างานใหม่ หรือสลับขั้นตอนการท างานใหม่ เพ่ือลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น หรือลดระยะเวลาให้การรอคอย เป็นต้น 
4) การท าให้ง่าย (Simplify) คือการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่นการท าอุปกรณ์ช่วย
ในการจับชิ้นส่วนในกระบวนการผลิต หรือน าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้แทนกระบวนการบางอย่าง เป็นต้น 
หลักการ ECRS ได้รับความนิยมและถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานหลังจากที่
ทราบสาเหตุของปัญหา ดังงานวิจัยของ คณิศร (2561) ได้ใช้หลักการ ECRS ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่พบ ซึ่ง
หลักการปรับปรุงการท างานพบว่า สามารถลดเวลาความสูญเปล่าในการท างานได้จากเดิม 254.40 วินาที 
เหลือ 174.16 วินาที ลดลงไป 80.24 วินาที คิด เป็น 32.17% ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมสิทธิ
ภาพในคลังสินค้า ธิญาดา (2558) ได้น าหลักการดังกล่าวมาลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนในบางกระบวนการ 
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การตัดข้ันตอนการตรวจเอกสารออกก่อนท าการตรวจนับสินค้าหรือบริการ การรวมชั้นตอนการปฎิบัติงานของ
พนักงานในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันในแต่ละกระบวนการเข้าด้วยกัน โดยการรวมขั้นตอน  
การตรวจสอบตั้งแต่รับเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และนอกจากนี้ยังมีการออกแบบแผงผังคลังสินค้าใหม่เพ่ือให้
กระบวนการท างานที่ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการท างานของคลังสินค้า โดยศึกษาจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่พบในคลังสินค้าของคลังสินค้ากรณีศึกษา 
3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานของคลังสินค้ากรณีศึกษา  
นอกเหนือไปจากนี้ สามารถน าแนวทางในการแก้ปัญหาจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับคลังสินค้าอ่ืนๆ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบต่อเนื่องและมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของคลังสินค้า
ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการท างานและเก็บข้อมูลจากคลังสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 

การด าเนินการวิจัย 
ท าศึกษากระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานภายในแผนกคลังสินค้าของคลังสินค้ากรณีศึกษา 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท าการสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการไหลของกระบวนการท างาน 
(Flow Process) และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขี้น ด้วยหลักการ ECRS ส าหรับการลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นในระบบการท างาน โดย E: Eliminate คือการตัดกระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป C: 
Combine คือการรวมกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนเข้าด้วยกัน R: Re-arrange การจัดเรียงกระบวนการ
ท างานใหม่เพ่ือให้กระบวนการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ S:Simplefy คือ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวเข้ามาช่วยระบุแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในการไปปฏิบัติงานได้จริง และช่วยพัฒนาให้ระบบการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในข้ันตอนการรับสินค้า และการส่งสินค้า 

 
ผลการวิจัย 

กระบวนการปฏิบัติงานในแผนกคลังสินค้าสามารถสรุปในรูปแบบการไหลของกระบวนการท างานได้
ดังรูปที่1 ขั้นตอนในการรับสินค้า และรูปที่ 2 ขั้นตอนในการส่งสินค้า  
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รูปที ่1 ขั้นตอนในการรับสินค้า (ก่อนปรับปรุง) 

แนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย  
การปฏิบัติงานการรับสินค้า พบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารไม่ระบุ Location โดยสาเหตุเนื่องมากจาก

สินค้าบางอย่างไม่ได้ระบุต าแหน่งในการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการแก้ไขสอบถามและให้ฝ่าย 
กรอกข้อมูลเขียนต าแหน่งใส่เอกสารเอกสารจากต้นทางให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่รับสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือ
เป็นการลดการท างานที่ซ้ าซ้อนด้วย 

นอกจากนี้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าหลักการ ECRS เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกรณีของขั้นตอนในการรับสินค้าได้ปรับปรุงโดยใช้ R หรือ Re-arrange ในการแก้ปัญหา
เนื่องจากเดิมข้ันตอนการท างานจะมาเตรียมยานพาหนะตอนที่ของมาถึงแล้ว ท าให้บางครั้งได้รับการแก้ปัญหา
ไม่ทันเวลา ดังนั้นหลักจากศึกษาการท างานโดยใช้ Flow Process แล้วพบปัญหาจึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ในการรับสินค้าใหม่ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนในการรับสินค้า (แนวทางการปรับปรุง) 

 
รูปที ่3 ขั้นตอนในการส่งสินค้า (ก่อนปรับปรุง) 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย  
การปฏิบัติงานการส่งสินค้า พบปัญหาเกี่ยวกับจ านวนสินค้าก่อนการจัดส่งไม่ครบจ านวน โดยสาเหตุ

มาจากข้อมูลในใบรับสินค้ากับข้อมูลในใบพนักงานตรวจสอบไม่ตรงกัน เนื่องจากระบบข้อมูลมีความผิดพลาด 
ท าให้หยิบสินค้าไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ โดยแนวทางการแก้ไข คือใช้หลักการ ECRS โดยส าหรับปัญหานี้
ใช้หลักการ Combine กล่าวคือใช้หลักการรวมระบบในทุกแผนกให้เป็นระบบเดียวกันดังรูปที่ 4 เพ่ือป้องกัน
การจัดส่งสินค้าที่ผิดพลาดและการท างานที่ซ้ าซ้อน  

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับ ความผิดพลาดข้อมูลข้อมูลคือไม่พบสินค้าในต าแหน่งที่ระบบแต่สินค้า
ไปรวมอยู่กับสินค้าประเภทอ่ืนที่แตกต่างกัน โดยสาเหตุมาจากพนักงานคลังสินค้ามีเกิดความผิดพลาดใน   
การวางสินค้าในต าแหน่งที่ถูกต้อง ในกรณีนี้แนวทางการแก้ไขคือ ตรวจสอบใบที่ต้องการหยิบสินค้า เพ่ือให้
ทราบถึงผู้รับผิดชอบและท าการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ว่ามาจากตัวพนักงานเองหรือระบบ 
เนื่องจากหากเกิดจากระบบ จะได้น ามาพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือลด
ระยะเวลาการจัดเรียงสินค้า เพ่ือตรวจสอบสถานะส่งสินค้าให้มีความถูกต้อง แมน่ย า และลดปัญหาสินค้าที่เกิด
การช ารุดก่อนส่งต่อไปให้ลูกค้า 
 

 
รูปที ่4 ขั้นตอนในการส่งสินค้า (แนวทางการปรับปรุง) 

 
สรุปผลการวิจัย 

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรับสินค้า และกระบวนการ
ส่งสินค้า มาจากการส่งต่อข้อมูล หรือการไหลของข้อมูล ซึ่งพบว่าในแต่ละกระบวนการเกิดความผิดพลาด    
ในการไหลของข้อมูลหรือการส่งข้อมูลมากกว่า 50% ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเกิดจากการวางระบบการท างาน    
ไม่ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติงานยังคงมีการท างานผิดพลาด อีกทั้งเมื่อพบแล้วว่าปัญหาวิธีการได้ มุ่งเน้นไปที่การ
ป้องกันเฉพาะหน้าเท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้แก้ปัญหาในปัจจุบันไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว หากต้องการแก้ปัญหา

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในคลังสินค้าควรจะท าการศึกษาระบบการส่งต่อข้อมูล และการตรวจสอบใน
คลังสินค้าเพ่ือเกิดการปรับปรุงที่ยั่งยืน และไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นซ้ าอีกในอนาคต ควรมีการวางระบบการ
ไหลของข้อมูลใหม่ และมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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