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บทคดัย่อ 

 

บริษัท AAA จ ากดั ท าธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการบริหารสนิค้าคงคลงั และคลงัสนิค้า รวมไปถึงธุรกิจการขนสง่ให้กบัลกูค้า

ในธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าสง่ ปัญหาในปัจจุบนัของกระบวนการสินค้าคืนพบว่า แต่ละกระบวนการมีของ

เสียบนระบบทัง้การรอคอย การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป และสินค้าคืนที่มีปริมาณสงู เมื่อเข้าไปศึกษาในด้านเวลาภายใน

กระบวนการคืนสินค้าพบว่ามีกิจกรรมทัง้หมด 9 กิจกรรมหลกั มีเวลาบนระบบทัง้สิน้ 2 ชั่วโมง 36 นาที พนักงานต้อง

ท างานแขง่ขนักบัเวลาเนื่องจากปริมาณสนิค้ามีปริมาณมากในบางวนั รวมไปถึงพืน้ท่ีในการใช้ไมเ่พียงพอกบัสนิค้าและยงั

ไม่สามารถควบคมุพนกังานขนสง่จากซพัพลายเออร์ (Outsource) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดต้นทนุเก่ียวกบักระบวนการ

คลงัสินค้า ได้ท าการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 7 Wastes พบกิจกรรมที่ไมเ่กิดมลูค่า 12 กิจกรรม และท าการวิเคราะห์แก้ไข

ด้วยเคร่ืองมือ ECRS พบวา่ช่วยลดระยะทางลง 250 เมตร หรือคิดเป็น 68 % และมีระยะเวลาลดลง 24 นาทีตอ่ 1 รอบการ

ท างาน หรือคิดเป็น 10 % รวมทัง้ยงัศึกษาต้นทนุฐานกิจกรรมของระบบเดิมพบว่ามีต้นทุนรวม 558,387 บาท ต้นทนุต่อ

กล่อง 99 บาทต่อกล่อง และเมื่อน ากิจกรรมที่ได้ท าการปรับปรุงด้วย ECRS พบว่าต้นทุนต่อกล่องลดลงจากเดิม 16 % 

และเพื่อให้สามารถคิดคา่บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพท้ายสดุได้ด าเนินการออกแบบการคิดคา่บริการจากต้นทนุแทนการ

คิดตามมลูค่าสนิค้าสง่ผ่านเข้า – ออก (Throughput) และยงัปรับปรุงชัน้วางให้เกิดการใช้อรรถประโยชน์เพิ่มขึน้โดยพบว่า

มีรายได้เพิ่มขึน้ 323,190 บาทตอ่เดือน 
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Abstract 
 

AAA Company Limited business on providing inventory management.  Supply Chain the transportation 
business to customers in the business of retailers and wholesalers. The current issue of the return process. 
Each process on the system as a waste of waiting. Excessive movement and return to vendor of product at 
high volume. When the educational process within the product that has all nine main events with a total time 
of 2 hours 36 minutes on a race against time employees must work because there are high volume of 
products on certain days. The areas of use are not sufficient and the staff can’t control the transit of suppliers 
(Outsource)  with the aim to reduce costs related to warehousing processes.  Analyzed with 7 Wastes find 
activities that do not cost 12 activities analyzed changes with ECRS found to reduce the distance to 250 
meters, or about 68% , and is reduced to 24 minutes per one cycle or. Accounted for 10% , including a study 
of activity-based costing system was found to have a total cost of 558,387 baht cost per box is 99 baht per 
box and when the activity has improved with ECRS, the cost per box, down from 16%. To be able to charge 
effectively end the operation, designed to charge the cost of the charge on the value of goods shipped 
through - out ( throughput)  and to improve the shelf to the utility increase was found.  That has increased 
revenues 323,190 baht per month. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษัท ABC จ ากดั ด าเนินธุรกิจศนูย์กระจายสนิค้าและผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ (Distribution Center and Logistics 

Service Provider) ให้บริการตัง้แต่การบริหารงานจัดซื อ้ (Purchasing) รับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า 

(Storage) รวบรวมและแบ่งสินค้า (Consolidate and Break - bulk) การเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value-added) และกระจาย

สินค้าไปยังหน้าร้านหนังสือสาขาต่างๆ สินค้าที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์นัน้เป็นหนังสือ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์

ส านกังาน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆโดยรายได้หลกัของธุรกิจมาจากการคิดค่าบริการด้านโลจิสติกส์ เช่น ค่ าพืน้ที่เช่า

บริการ (Space charging) ค่าขนสง่สินค้า (Transport charging) และค่ากิจกรรมโลจิสติกส์เพิ่มเติมที่ลกูค้าต้องการ ซึ่ง

ในปัจจุบนัลกูค้ามีหน้าร้านหนงัสือทัว่ประเทศทัง้หมด 92 สาขาประกอบด้วย หน้าร้านหนงัสือที่ตัง้อยู่ห้างสรรพสินค้าใน

เครือ 52 สาขา และที่ตัง้อยูภ่ายนอกห้างสรรพสนิค้าอีก 40 สาขา โดยในปี 2015 มีสดัสว่นหน้าร้านหนงัสอืเติบโตขึน้จากปี

ที่ผ่านมาประมาณ 8.7% และมียอดสินค้าที่สง่ผ่านศนูย์กระจายสินค้าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกัน 6% แม้จะมี

สาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและมียอดสง่สินค้าไปยงัหน้าร้านหนงัสือสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึน้ แต่ก็มีสาขาที่ปิดไปรวมแล้ว 8 

สาขาเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วท าให้ผู้บริโภค

สินค้าประเภทหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หันไปใช้เทคโนโลยีซือ้หนังสือผ่านแอพพลิเคชั่น หรือดาวน์ โหลดผ่าน

อินเทอร์เน็ต ซึง่ในอนาคตคาดการณ์วา่จะท าให้สนิค้าหนงัสอืและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสง่ผา่นศนูย์กระจายสนิค้าลดลง 

 
 
รูปที่  1    แสดงข้อมลูเปรียบเทียบการเปิดและปิดของหน้าร้านหนงัสอืสาขา 
 

จากรูปท่ี 1 และ 2 ยอดสง่หนงัสือผา่นศนูย์กระจายสนิค้าลดลง แต่ก็ยงัมีหนงัสอืที่ค้างอยูห่น้าร้านเป็นจ านวนมาก

ท าให้หน้าร้านหนงัสือสง่สินค้าคืนซพัพลายเออร์เพิ่มขึน้ รวมไปถึงสินค้าที่อยู่ภายในศูนย์กระจายสินค้าที่รอการท าคืนให้

ซพัพลายเออร์ ซึง่ปัจจบุนัมียอดสนิค้าคงคลงัเพิ่มขึน้เฉลีย่จากปี 2014 57.02% ในขณะท่ีพืน้ท่ีภายในศนูย์กระจายสนิค้ามี

จ ากดัท าให้สินค้าคืนมีสดัสว่นการใช้พืน้ที่ภายในมากกว่าปีก่อน บางสว่นต้องน าไปจดัเก็บในบริเวณกิจกรรมอื่นสง่ผลให้

การท างานในสว่นอื่นท างานได้ยากขึน้และอาจมีการปนของสนิค้าที่คืนและสินค้าที่สง่ไปยงัหน้าร้านหนงัสอืได้ การเข้ามา

ตรวจเช็คสภาพของซพัพลายเออร์ท าได้ช้าลงเกิดการรอสินค้า และใช้เวลาการท างานเพิ่มขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัมีการเพิ่มคน

เข้ามาช่วยในกิจกรรมการคืนสินค้าท าให้มีต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึน้ด้วย ธุรกิจจึงต้องปรับปรุงกระบวนการท างานใหม ่



เพื่อลดเวลารอคอย ลดการใช้พืน้ที่ และสินค้าคืนให้มีประมาณลดลง โดยการน าเคร่ืองมือ Lean มาประยกุต์ใช้เพื่อช่วย

แก้ปัญหา และตดัสนิใจในการจดัการสนิค้าคืนให้มีประสทิธิภาพในระยะยาว  

 

รูปที่  2    แสดงยอดกลอ่งแตล่ะเดือนที่รับเข้าและคืนซพัพลายเออร์ที่ศนูย์กระจายสนิค้า 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาหาสาเหตปัุญหาจากการคืนสนิค้าที่ไมเ่ป็นระบบของหน้าร้านสาขา  

2. เพื่อลดขัน้ตอนการท างานในระบบ และงานท่ีรอคอยในระบบ  

3. เพื่อลดปริมาณสนิค้าคงคลงัทีเ่ป็นสนิค้าสง่ตรงไปยงัซพัพลายเออร์หรือเง่ือนไขที่ไมใ่ช่ทางศนูย์กระจายสนิค้า

รับผิดชอบ  

4. เพื่อจดัการเรียงสนิค้าให้มีประสทิธิภาพและอรรถประโยชน์ในการใช้พืน้ท่ี  

ขอบเขตของการศึกษา 

การปรับปรุงการบริหารสนิค้าคืนภายในคลงัสนิค้า บริษัท ABC จ ากดั โดยมีขอบเขตการการศกึษาดงันี ้

1. ศกึษาขัน้ตอนการคืนสนิค้าของร้านค้าหนงัสอื 
2. ศกึษาขัน้ตอนการท างานภายในศนูย์กระจายสนิค้า 
3. ศกึษาสนิค้าคืนเพื่อคดัแยกสนิค้าในเง่ือนไขการคืนประเภทตา่ง ๆ 
4. ศกึษารอบเวลาการคืนสนิค้าของสาขากบัซพัพลายเออร์ที่มาสง่สนิค้า 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงการส่งสินค้าคืนของร้านค้าหนังสือ เพื่อปรับปรุงการคืนสินค้ าภายในศูนย์กระจายสินค้าให้มี

ประสทิธิภาพ  



2.  ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ขัน้ตอนในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขลดขัน้ตอนการ

ท างานในระบบ และงานท่ีรอคอยในระบบ 

3. เป็นแนวทางให้กบัธุรกิจในการลดสินค้าคงคลงั ทัง้สินค้าคืนเง่ือนผ่านศนูย์กระจายสินค้าและที่ส่งตรงไปยงัซพั

พลายเออร์ 

4. มาตรฐานการรับสนิค้าและการสง่สนิค้าให้มีประสิทธิภาพในการคืนสนิค้า เพื่อปรับปรุงการท างานปัจจบุนัและ

ในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคดิแบบลนี (Lean Thinking) 
 ลีนในความหมายระบบการผลิต คือ กระบวนการผลิตที่มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรทีไม่ได้สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ารวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Capital) โดยไมเ่น้นการลงทนุในเทคโนโลยีขัน้สงู แตมุ่ง่ปรับปรุงโดยมีตวัพนกังานเป็นตวัขบัเคลื่อนท่ีส าคญัและสอดคล้อง
กบัปรัชญาคณุภาพ อยา่ง TQM (James Womack and Daniel Jones, 2010) 
 
ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 
 ความสญูเสยี คือ การสญูเสยีทรัพยากรในการผลติสง่ผลตอ่ต้นทนุ คณุภาพ และการสง่มอบ สิง่ทีเ่ป็นอาการความ
สญูเสยี 7 ประการมดีงันี ้(Shigeo Shingo and Taiichi Ohno, 1988) 

1. ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติเกินจ าเป็น (Over Production) 
2. ความสญูเสยีเนื่องจากการเก็บวสัดคุงคลงั (Inventory) 
3. ความสญูเสยีเนื่องจากการขนสง่ (Transportation) 
4. ความสญูเสยีจากการเคลือ่นไหว (Motion) 
5. ความสญูเสยีเนื่องมาจากการกระบวนการผลติ (Processing) 
6. การสญูเสยีจากการรอคอย (Delay) 
7. ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติของเสยี (Defects)  
 

แผนผังต้นไม้ (WHY-WHY Tree diagram) 
 วิธีการท าผังต้นไม้ เขียนเร่ืองที่ต้องการแก้ไข หรือเป้าหมายที่คัดเลือกมาจากแผนผังความสมัพันธ์ลงใน บัตร
วตัถุประสงค์ (Objective card) เพื่อใช้บตัรนี ้เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานระบุข้อจ ากดัต่าง ๆ ที่ขดัขวางไม่ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ พิจารณากลยทุธ์หรือวิธีการท่ีเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์โดยระบลุงไปใน บตัรวิธีการกลยทุธ์ระดบั
แรกนีเ้รียกว่า วิธีการเบือ้งต้น (Primary means) น าบตัรวิธีการล าดบัแรกแตล่ะอนัมาเป็นวตัถปุระสงค์ต่อไป เขียนกลยทุธ์
ตา่ง ๆ ท่ีจะท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่เรียกกนัวา่ วิธีการล าดบัท่ี 2 จดัเรียงบตัรวิธีการตามล าดบั จากซ้ายไปขวาหรือบน
ลงลา่ง และลากเส้นเช่ือมต่อกนั เขียนแผนผงัขยายต่อไปจนถึงระดบัที่ 4 โดยทบทวนแต่ละวิธีการกลบัไปกลบัมา (from 
objective to means and means to objective) 



 
การลดความสูญเสียด้วยหลักการ (ECRS) 
 การก าจดั หมายถึง การพิจารณาขัน้ตอนการผลติที่ไมจ่ าเป็นและไม่เกิดมลูคา่เพิ่มกบัผลติภณัฑ์ แล้วก าจดัขัน้ตอน
การผลติที่ไมจ่ าเป็นออกไป รวมทัง้การก าจดัความสญูเสยีทัง้ 7 ประการ คือ การผลิตเกินจ าเป็น การเก็บวสัดคุงคลงั การ
ขนสง่ การเคลือ่นไหว การผลิตมากขัน้ตอน การรอคอย และการผลติของเสีย การก าจดัเป็นวิธีการที่มีประสทิธิผลสงูสดุใน
การปรับปรุงงาน  
 การรวมกัน หมายถึง การรวมขัน้ตอนการผลิตให้เหลือน้อยลง โดยพิจารณาว่าสามารถรวมขัน้ตอนการผลิตให้
เหลือน้อยลงได้หรือไม่ ถ้าลดขัน้ตอนการผลิตให้เหลือน้อยลงก็จะสามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่ท าให้ใช้เวลาในการ
ผลติน้อยลง  
 การจดัใหม ่หมายถึง การจดัล าดบัการผลติใหมโ่ดยการโยกย้ายสบัเปลีย่นขัน้ตอนการผลติให้เหมาะสมเพื่อลดการ
เคลือ่นท่ีเกินจ าเป็นหรือลดการรอคอย และอาจจะสามารถรวมขัน้ตอนการผลติบางสว่นเข้าด้วยกนัได้ 
 การท าให้ง่าย หมายถึง การปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกและง่ายขึน้ โดยอาจจะออกแบบ Jig หรือ Fixture มา
ช่วยเพื่อให้การท างานสะดวกและแม่นย า ซึง่จะสามารถลดของเสยีลงได้เพราะเป็นการลดการเคลือ่นที่และลดการท างาน
ที่ไมจ่ าเป็น (สวุฒัน์ จรรยาพนู, 2556) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (นวพล บุญประเสริฐ, 2554) ศกึษาเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบในอตุสาหกรรมการผลติเลนส์แวน่ตา 
โดยการประยกุต์ใช้หลกัการของ (ECRS) การศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา และปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบในการผลิตเลนส์สายตาก่อนการจดัสง่สินค้าโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์แก้ปัญหาตามหลกัการลดความสญู
เปล่าที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิต (MUDA) หรือ (WATSE) ตามขัน้ตอนที่เรียกว่า “ECRS” พบว่า สามารถลดจ านวน
สนิค้าที่สง่มอบไมท่นัก าหนดได้จากเดิม 2,400 ชิน้ตอ่วนั เหลอื 930 ชิน้ต่อวนั หรือลดลง 23.4 % สามารถเพิ่มผลติภาพใน
การผลิตจากเดิม 15.51 ชิน้ต่อชัว่โมง เป็น 19.41 ชิน้ต่อชัว่โมง หรือเพิ่มขึน้ 27 % ทัง้ยงัสามารถลดเวลาในการผลิตจาก
เดิม 47 ชัว่โมง เหลือ 36 ชั่วโมง หรือลดลง 23.40 % ในขณะที่ (บุษบา พฤกษาพันธ์ุรัตน์ และพชร อุไรพงษ์, 2556) 
ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปรับปรุงสายการผลิตตามการผลิตแบบลีนโดยอาศัยการจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผังแบบเซลล์ให้ผลดีกว่าผังในปัจจุบันเนื่องจากสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สายการผลิตให้เพิ่มขึน้ 19.53%,อตัราผลผลิตเพิ่มขึน้ 42.7% อตัราการใช้ประโยชน์ของพนกังานเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 20.57% 
และสามารถลดปริมาณงานระหว่างกระบวนการผลิตโดยเฉลี่ยได้ 1.27% หลงัจากที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม (พฤทธิพงศ์ 
โพธิวราพรรณ, 2548) ได้ท าการศกึษาเร่ืองการประยกุต์ใช้การผลติแบบลนีในอตุสาหกรรมแบบผสม (แบบตอ่เนื่อง-แบบ
ช่วง) กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ ลดระยะเวลาการผลติรวมจาก 16.24 วนัมาเป็น 8.56 วนัหรือคิดเป็น 47.30 
%  และลดสินค้าคงคลงัระหว่างกระบวนการจาก 96.35 ตนัต่อวนัเหลือ 10.62 ตนัต่อวนัหรือคิดเป็น 88.98 % (ศศิธร 
อ่อนสนิท, 2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) 
กรณีศกึษา บริษัทจอห์นสนัคอนโทรลแอนด์ซมัมิทอินทิเรียส์จ ากดั (สุจินดา ศรัณย์ประชา, 2556) การปรับปรุงก าลงัการ
ผลิตของสายการผลิตชิน้ส่วนเบาะที่นัง่รถยนต์พืน้ที่ในกระบวนการผลิตลดลง 103.30 ตารางเมตร จาก 452.05 ตาราง
เมตร คิดเป็น 22.85% พนกังานในกระบวนการผลติลดลง 6 คน จาก 26 คน 
 
 



3. วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบัน 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเป็นการลงไปส ารวจสภาพแวดล้อม ตัง้แต่ต้นกระบวนการไปยงัถึงซพัพลายเออร์รับ
สนิค้าขึน้รถ รวมไปถึงวิธีการจดัการ และพืน้ท่ีภายในคลงัสนิค้าซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้
ด้านกระบวนการท างาน 
 การเข้าไปเดินส ารวจสภาพแวดล้อม เก็บรวบรวมข้อมลู และสอบถามและสมัภาษณ์ พนกังานปฏิบตัิงานด้านการ
ท างาน เวลาที่มาสง่สนิค้าคืน กระบวนการจดัการ อปุกรณ์ในการท างาน และแผนในแตล่ะวนั 

                                                                                                  

          
                        

รูปที่ 3 แสดงสถานีการท างานตัง้แตก่ารรับสนิค้าคืนเข้าคลงัสนิค้า ไปจนถึงโหลดสนิค้าคืนให้ซพัพลายเออร์ 
 
 ท าการแยกกิจกรรมย่อยแต่ละสถานีเพื่อระบกิุจกรรม และเป็นการล าดบัขัน้ตอนก่อนหลงัในแตล่ะสถานี เร่ิมต้นใน
สถานีนัน้มีกระบวนการใดบ้างเร่ิมไปจนจบกระบวนการของสถานีนัน้ ๆ  จากรูปที่ 3 ได้ท าการศกึษาภายในแตล่ะสถานีและ
ท าการแยกกิจกรรมและเก็บรวบรวมเวลาที่เก็บทัง้หมด 10 ครัง้และน ามาเฉลี่ย ระยะทางทัง้หมด 360 เมตร พนกังานที่
เก่ียวข้องในกระบวนการทัง้หมด 9 คน การรับสินค้าคืน 1 รอบตอ่วนั และการคืนสินค้า 3 รอบต่อวนั ซึ่งรอบเวลา (Cycle 
time) ในกระบวนการทัง้หมด 2 ชัว่โมง 36 นาที และเวลาน าสง่ (Lead-time) ทัง้หมด 2 ชัว่โมง 36 นาที 
 
ด้านสภาพการพืน้ที่ภายในคลังปัจจุบัน 
 ปัจจบุนัศนูย์กระจายสนิค้าได้ย้ายมาอยูท่ี่ WHA (Warehouse Asia) มีพืน้ท่ี 1,664 Sq.m. แสดง Layout ของพืน้ที่
ที่รับผิดชอบในการท างานสนิค้าชัน้วางสนิค้าคืน (RTV shelving) ใช้พืน้ท่ีทัง้หมด 572 Sq.m. พืน้ท่ีวางสนิค้าบนพืน้ (RTV 
Staging in-out) 200 Sq.m. และพืน้ที่เช็คสภาพสินค้าคืน 100% (RTV check 100%) 50 Sq.m. และประตรัูบสินค้าคืน 
7-8 มีพืน้ท่ี 70 Sq.m. 



 
 
รูปที่ 4 แสดงการใช้พืน้ท่ีส าหรับการท างานสนิค้าคืน 
 
ด้านสภาพการเข้า-ออกของสินค้าคืน 
 เก็บข้อมลูสนิค้าเข้าออกทัง้หมด 6 เดือนย้อนหลงั สนิค้าคืนที่ผา่นเข้ามาภายในศนูย์กระจายสนิค้า 
 
ตารางที่ 1 จ านวนกลอ่งภายใน 6 เดือนที่ผา่นเข้าศนูย์กระจายสนิค้าและออกไปยงัซพัพลายเออร์ 

 
 

 
 
 



4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ประสิทธิภาพบนขัน้ตอนการด าเนินงานคืนสินค้าแบบใหม่ 
 กิจกรรมที่ได้ท าการปรับปรุงด้วยเคร่ืองมือ ECRS จะเห็นได้ว่าเมื่อท าการรวบรวมการท างานเข้าด้วยกัน ขจัด
กิจกรรมที่ไมก่่อให้เกิดมลูคา่ จดัเรียงล าดบัก่อนหลงัของกิจกรรมใหม ่และการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และวิธีการให้
ง่าย ตามรายละเอียดตารางที่ 2 ก็จะช่วยลดเวลาและระยะทางลงไปได้ ประกอบกบัสามารถท างานให้เกิดการไหลของงาน
ได้ดีขึน้โดย เวลาลดลง 24 นาที ต่อรอบการคืนสินค้า 1 รอบ คิดเป็นลดลง 10 % และระยะทางลดลง 250 เมตร คิดเป็น
ลดลง 68 % 
 
ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมที่ได้ท าการปรับปรุงด้วยเคร่ืองมือ ECRS 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมที่ได้ท าการปรับปรุงด้วยเคร่ืองมือ ECRS (ตอ่) 

 
 

 
 
 
 



การคิดค่าบริการแบบต้นทุนฐานกิจกรรม 
 หลงัจากการปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบหรือกระบวนการคืนสนิค้าแล้วนัน้ ได้น าข้อมลูมาเปรียบเทียบในด้าน
ต้นทนุโดยการแตกกิจกรรมออกมาตามทฤษฎีของ ABC activity base costing จากนัน้ด าเนินการแจกแจงต้นทนุเพื่อให้
เห็นถึงการมีต้นทนุของการท างานแบบก่อนและกลงัการปรับปรุง เพื่อตดัสินใจได้และสามารถน าไปคิดค่าบริการใหม่ ท า
ให้มีสว่นเพิ่มในการเรียกเก็บกบัทางลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการ ดงัตารางที่ 4 และแสดงตารางที่ 3 สรุปผลการปรับปรุงก่อน
และหลงัโดยคิดเป็นต้นทนุตอ่กลอ่ง 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการปรับปรุงก่อนและหลงัโดยคิดเป็นต้นทนุตอ่กลอ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบ  ตน้ทนุ
ตน้ทนุ/

กลอ่ง/เดอืน
คา่ธรรมเนยีม

คา่บรกิาร/กลอ่ง/

เดอืน (ปจัจบุนัที่

ใชก้ารคดิ

คา่บรกิารแบบเดมิ)

คา่บรกิาร/

กลอ่ง/เดอืน

สว่นตา่ง/

กลอ่ง

บรษิทัทีย่งัไมไ่ดป้รบัปรงุสนิคา้คนื 1,628,081.08 14.95         32,073.20     11.99                     15.25               0.30            

บรษิทัเม ือ่ปรบัปรงุกระบวนการสนิคา้คนื 1,538,381.90 14.13         30,306.12     11.99                     14.41               0.28            



ตารางที่ 3 วิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรมก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 
ก่อนการปรับปรุง 
XD & ODC 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 วิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรมก่อนและหลงัการปรับปรุง 
ก่อนการปรับปรุง 

 
หลังการปรับปรุง 
RTV 

 
 



 
การจัดเรียงบน Location และประมาณการพืน้ที่จัดเก็บ 
 จากรูปที่ 5 ในการจัดเรียงให้มีประสิทธิภาพนัน้เร่ิมจากการเข้าไปศึกษาด้านพฤติกรรมของการเข้า และออกของ
สินค้า พบปัญหาคือไม่มีการวางสินค้าตามการเข้าออกท าให้การใช้พืน้ที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงที่มีสินค้าเข้าน้อย 
และมีพืน้ที่ไมเ่พียงพอกบัเดือนที่สินค้ามีปริมาณเข้าเยอะ จึงได้ด าเนินการปรับโดยการน าทฤษฎี ABC Classify analysis 
มาวิเคราะห์กลุม่เพื่อท าการก าหนด Location ใหม ่โดยมีการก าหนดดงันี ้ 
A = 80 % ที่มีปริมาณเข้า – ออก สงู จดัให้เป็น Fixed location และอยูบ่ริเวณทางออก 
B = 15 % ที่มีปริมาณเข้า – ออก ลองลงมา จดัให้เป็น Fixed location และอยูบ่ริเวณถดัมา 
C = 5 % ที่มีปริมาณเข้า – ออก น้อยที่สดุ จดัให้เป็น Location random และอยูท้่ายสดุ 
หมายเหต:ุ ปริมาณเข้าและออกเฉลีย่ 6 เดือนย้อนหลงั 

 
รูปที่ 5 แสดงวิธีการจัดประเภทตามการเข้า – ออก ของสินค้าแบ่งประเภทตาม ABC Classify 
 
 หลงัจากนัน้ในสว่นของตารางที่ 5 ได้ค านวณพืน้ท่ีจดัเก็บให้เพียงพอโดยการวดัขนาด Size ของกลอ่ง และน าเข้าไป
จัดเรียงตาม Slot location ของสินค้า ซึ่งพบว่ามี Location เหลือ ท าให้องค์กรสามารถนิสินค้าอื่นเข้ามาใส่ได้ซึ่งก่อให้
เกิมลูคา่มากขึน้ โดยผลจ าลองพบวา่มีคา่บริการท่ีเพิ่มขึน้ 323,190 บาทตอ่เดือน 
 
ตารางที่ 5 แสดงวนัที่ในการจดัเก็บของสินค้า Dept. ต่าง ๆ เพื่อหาพืน้ที่ในการจดัเกบ็  

 
 
 



 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 จากการด าเนินงานและเปรียบเทียบใหม่ในปัจจบุนัทางศนูย์กระจายสนิค้ามีการด าเนินงานที่ซบัซ้อนบางครัง้จึงไม่
สามารถที่จะมองเห็นถึงกระบวนการท่ีเป็นอยูไ่ด้ โดยทางผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะและสรุปผลได้ดงันี ้
 
ด้านการจัดการกระบวนการคืน 
 ระยะเวลาบนระบบลดลง 0.24 ชั่วโมง จากการปรับปรุงด้านกระบวนการการคืนสินค้าระยะทางและขัน้ตอนที่
ซบัซ้อนลดลงประสทิธิภาพดีขึน้ สามารถคืนสนิค้าในปัจจบุนัได้เพิ่มสงูขึน้ 
 
ด้านพืน้ที่ภายในศูนย์กระจายสินค้า 
 สามารถแบ่งสดัสว่นของการจดัเรียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทางเลือกต่าง ๆ ในการจดัการด้านการจดัเก็บสินค้า
ได้เป็นอยา่งดี 
 
ด้านการเรียกค่าบริการกับคู่ ค้า 
 ได้เปรียบในช่องทางการให้บริการและสมดลุในการจดัแบบลกัษณะจ านวนชิน้ท าให้เก็บค่าใช้จ่ายได้ยตุิธรรมและ
เหมาะกบัการท างานจริง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร 
ข้อเสนอแนะของงานศกึษาการปรับปรุงคลงัสนิค้านี ้
 1. การน าสิง่ที่ได้จากการปรับกระบวนการแล้วไปใช้ในการด าเนินงานด้านการคืนสินค้า เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
ของกิจกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 2. ช่วยในด้านการจัดเรียง Slot location ให้เกิดการใช้พืน้ที่สูงสุด และเกิดเนือ้ที่เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนเพื่อเพิ่ม 
Margin ให้กบัองค์กร 
 3. การบริหารจดัการด้านการจดัเก็บค่าบริการครัง้ใหมเ่พื่อให้ได้เปรียบในด้านการแขง่ขนัโดยเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง 
เพื่อหาช่องวา่งในการก าหนดกลยทุธ์ 
 
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการท างานประสิทธิภาพครัง้ต่อไป  
 1. การดงึข้อมลูจากบริษัทเป็นความลบั ท าให้ไมส่ามารถเสนอแนวทางและการบริหารจดัการได้อยา่งเต็มรูปแบบ 
 2. การให้สมัภาษณ์ จากการช านาญและประสบการณ์การท างานท่ีกลา่วมาของผู้ให้สมัภาษณ์จะมีลกัษณะโน้มไป
ในทางดีที่สดุเสมอ จึงต้องมาคิดและวิเคราะห์ก่อนเสมอ 
 3. การได้รับข้อมลูที่เป็นต้นทุนต้องมีการเข้าส ารวจจริง และยากมากที่จะเห็นถึงการเก็บค่าบริการที่แท้จริง ท าให้
บางกิจกรรมไมส่ามารถน าคิดค านวณได้ 
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