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-------------------------------บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอกรณี ศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศูนย์กระจายสิ นค้า
เพื่อ เป็ นแนวทางการลดต้นทุ นการบริ หารจัดการมู ลค่ าสิ นค้าคงคลังกลุ่ม สิ นค้าเคลื่ อ นไหวช้าและกลุ่ มสิ นค้าไม่
เคลื่อนไหวซึ่ งมีมูลค่าสิ นค้าคงคลังสู งเมื่อเทียบกลับมูลค่าสิ นค้าคงคลังรวม และศึกษาต้นทุนจากการขนส่ งสิ นค้าที่
เกิดจากการเลือกประเภทรถในการจัดส่ งขาดประสิ ทธิ ภาพการจัดการที่ดีทาให้เกิดต้นทุนขนส่ ง โดยใช้แผนผังแสดง
เหตุและผลมาวิเคราะห์กระบวนการ พบว่าสาเหตุที่ทาให้มูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและกลุ่มสิ นค้า
ไม่เคลื่อนไหวมีปริ มาณที่มีแนวโน้มสู งขึ้นเกิดจากสิ นค้าที่มีอยูใ่ นคลังมากเกินความจาเป็ น ซึ่ งมีสาเหตุมาจากยอดขาย
ไม่สัมพันธ์กบั จานวนการพยากรณ์ (Forecast) และการใช้แผนผังแสดงเหตุและผลวิเคราะห์หาสาเหตุของต้นทุนค่า
ขนส่ งที่ มีแนวโน้มปรั บตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอด 3 ปี (2561-2563) ผูศ้ ึกษาจึ งได้นาแนวคิดเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขทั้ง 2 เรื่ องดังนี้ การนาแนวคิด FSN Analysis และแนวคิด ABC Analysis มาจาแนกรายการสิ นค้าเพื่อวิเคราะห์
หารายการการสิ นค้าที่ตอ้ งมีการควบคุมปริ มาณการสั่งซื้ อ โดยการสั่งซื้ อทาการพยากรณ์ (Forecast) เปรี ยบเทียบค่า
จากการพยากรณ์ (Forecast) และวัดประสิ ทธิ ภาพความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error :
MAPE) และการลดต้นทุนค่าขนส่ งโดยวิเคราะห์ตน้ ทุน (Cost Analysis) เพื่อหาจุดคุม้ ทุน (Break Even Point) โดย
เปรี ยบเทียบรถขนส่ งบริ ษทั กับรถ Sup-contract ทาให้องค์กรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผลที่
ได้จากการศึกษา 1) มูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหวลดลง 35% 2) การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่ งโดยใช้รถรับจ้างในการวิ่งจัดส่ งสิ นค้าโซนสายไกลทาให้สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งลงได้
ประมาณ 1,020,912 บาท
คาสาคัญ: FSN Analysis, ABC Analysis, ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย MAPE, วิเคราะห์ตน้ ทุน (Cost Analysis),
จุดคุม้ ทุน (Break Even Point)
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ABSTRACT
This article presents a case study to seek out solutions to improve distribution center management's
efficiency, mainly focusing on reducing inventory management costs of slow-moving stock product groups, dead
stock product groups with high inventory value compared to total products values. Furthermore, this article
explored inefficient freight costs caused by the vehicle selection method using the cause and result diagram to
analyze the process. According to the investigation, it was apparent that the reason for the slowness of inventory
values' distributions and often occurring highness of the volumes of dead product groups was due to excess
inventory. The cause of excess inventory is circulation, which does not correlate with the forecast (2018-2020);
using cause and result diagram to diagnose the freight costs that are likely to increase over three years (2018-2020).
Therefore, the researchers have proposed the solutions to solve issues as follows: using FSN and ABC analysis to
classify products list and analyze the products that need to control the purchase quantity order. The ordering then
will make a forecast compare the average and Mean Absolute Percent Error: MAPE and increase the freight cost by
cost analysis to find break-even point. Comparing transport vehicles from the company with sup-contract vehicles,
organizations can then reduce costs to increase competitiveness. Study 1) Inventory value of slow-moving and dead
stock products decreased by 35%. Study 2) Modification of the transportation method using a public carrier in the
long-distance zone can reduce freight costs by approximately 1,020,912 baht.
Key words: FSN Analysis, ABC Analysis, Mean Absolute Percent Error: MAPE, Cost Analysis, Break Even Point
1. ทีม่ าและความสาคัญ
บริ ษทั ที่ศึกษาเป็ นที่จาหน่ายและส่ งออกอุปกรณ์จดั เก็บยกย้าย (Materials Handling Equipment) ที่มีความ
หลากหลายมากที่สุดของประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานทุกระดับของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็ จหรื อ
Total Solution ด้วยการบริ การแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงบริ การหลังการขาย ซึ่ งทาให้
บริ ษทั มีรายการสิ นค้ากว่า 17,000 รายการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทาให้มูลค่าสิ นค้าคงคลังมีปริ มาณมาก
ตามไปด้วย จากข้อมูลมูลค่าสิ นค้าคงคลังที่นามาวิเคราะห์ต้ งั แต่ปี 2561 - 2563 กลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้ามากกว่า 7-9
เดื อน ณ.เดื อนกันยายน 2563 มี มูลค่า 2,633,555 บาท และกลุ่มสิ นค้าที่ ไม่เคลื่อนไหวเป็ นเวลามากกว่า 1 ปี มีมูลค่า
3,816,154 บาท เมื่ อรวมทั้ง 2 กลุ่มมี มูลค่าทั้งสิ้ น 6,449,708 บาท โดยบริ ษทั มี มูลค่าสิ นค้าคงคลัง ณ.เดื อนกันยายน
2563 ทั้งสิ้ น 60,142,721 บาทคิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์มูลค่าสิ นค้าค้างสต๊อกทั้ง 2 กลุ่มอยูท่ ี่ 10.7% ต่อมูลค่าสิ นค้าคงคลัง
รวม และด้านต้นทุ นค่าขนส่ ง มี แนวโน้มที่ สูงขึ้ นจากการดาเนิ นงาน โดยข้อมูลต้นทุ นค่ าขนส่ งที่ นามาวิเคราะห์
ระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 มีตน้ ทุนค่าขนส่ งอยูท่ ี่ 4.07% ,4.24% และ 4.38% ตามลาดับซึ่ งเห็นถึงแนวโน้วการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนค่าขนส่ งอย่างต่อเนื่องจากการดาเนินงาน โดยจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาเพื่อ
นามาแก้ไขได้ 2 ปั จจัยหลักคือ 1) ต้นทุนที่เกิดจากค่าเที่ยว/เบี้ยเลี้ยงและค่าซ่อมบารุ งรถบรรทุกซึ่ งเป็ นรถของบริ ษทั 2)
ต้นทุนที่เกิดจากการเลือกใช้รถไม่เหมาะสมระหว่างรถบริ ษทั กับรถ Sup-contract
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2. วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1) เพื่อการวางแผนบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังให้สามารถรองรับการแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) เพื่อลดปั ญหาที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินความจาเป็ น
3) เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนเพื่อเปรี ยบเทียบหาต้นทุนที่ต่าที่สุดระหว่างรถ Sup-contract และรถของบริ ษทั
3. งานวิจัยและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แผนผังก้างปลาหรื อเรี ยกเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็ นแผนผังที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น (Possible
Cause) อาจคุน้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมี
ลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่กา้ ง หรื อหลายๆ คนอาจรู ้ จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่ งได้รับการ
พัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่ งมหาวิทยาลัยโตเกียว สามารถที่จะกาหนดกลุ่ม
ปั จจัยอะไรก็ได้ แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่ากลุ่มที่กาหนดไว้เป็ นปั จจัยนั้นสามารถที่จะช่วยให้แยกแยะและกาหนดสาเหตุต่างๆ
ได้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผลโดยส่ วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็ นกลุ่มปั จจัย (Factors) เพื่อจะนาไปสู่
การแยกแยะสาเหตุต่างๆ
อาธิ ตญา ฉวีวงษ์ (2559) การจัดการสิ นค้าคงคลังด้วย ABC Classification Analysis โดยใช้เทคนิ ค EOQ
Model แนวคิด ABC Analysis การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC คือ เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่ม
สิ นค้าเป็ น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการบริ หารจัดการตามกลุ่มสิ นค้า การจัดลาดับมีหลายแบบตามแนวนโยบายที่ตอ้ งการใช้
บริ หารขององค์กรเช่น การจัดลาดับสิ นค้าตามมูลค่าสิ นค้าคงคลังที่ถือครองรวมต่อปี ของแต่ละรายการ, มูลค่าขาย
สิ นค้าแต่ละรายการ หรื อส่ วนแบ่งกาไรของสิ นค้านั้น โดยจัดแบ่งตามเกณฑ์การพิจารณาเช่น ในภาพจะใช้จานวน
รายการวัสดุ (Unit) มาคิดร่ วมกับมูลค่า (Value) มูลค่าที่พูดถึงอาจเป็ น มูลค่าการถือครอง หรื อมูลค่าการขาย หรื อ
มูลค่าส่ วนแบ่งกาไร
ธนาณัติ กล้าหาญ,ศุภวัสส์ เลิศธนะพิพฒั ,สุ ดารัตน์ สุ วรรณโชติ,อารี สิ ริคงสุ ข (2559) การวิเคราะห์ตน้ ทุ น
ขนส่ งของการเลี้ยงกุง้ ขาวในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าการใช้รถขนส่ งของตนเองมีกิจกรรมหลักๆ คือ การ
คัดเลือกการลาเลียงกุง้ ขาวแวนนาไมขึ้นรถ การขนส่ งกุง้ ขาวแวนนาไมการลาเลียงกุง้ ขาวแวนนาไมลงจากรถ และการ
ขนส่ งเที่ยวกลับในส่ วนการใช้รถขนส่ งของผูร้ วบรวมกุง้ ขาว มีกิกรรมหลักๆคือ การลาเลียงกุง้ ขาวแวนนาไมขึ้น-ลง
รถ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการขนส่ งพบว่า ต้นทุนวิธีการใช้รถขนส่ งของตนเองเท่ากับ 260.78 บาทต่อ
ตัน มี ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกระบวนการขนส่ งกุง้ ขาวแวนนาไมไปยังที่ รับซื้ อมี ค่ามากที่ สุด รองลงมาคือการขนส่ ง
เที่ยวกลับ คัดเลือกกุง้ ขาวแววนาไม ลาเลียงกุง้ ขาวแวนนาไมขึ้นรถ และลาเลียงกุง้ ขาวแวนนาไมลงจากรถ ตามลาดับ
ส่ วนต้นทุนวิธีการใช้รถขนส่ งของผูร้ วบรวมกุง้ ขาวแวนนาไมมีเท่ากับ 101.84 บาทต่อตัน มีค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กระบวนการคัดเลือกกุง้ ขาวแวนนาไมมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ลาเลียงกุง้ ขาวแวนนาไมขึ้นรถ
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4. ระเบียบวิธีวจิ ัย
4.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลหาสาเหตุ
4.1.1 การเก็บข้อมูลปั ญหามูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหวซึ่ ง
มีมูลค่าสิ นค้าคงคลังสู ง การวางแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อกาหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม เนื่ องจากบริ ษทั มี
รายการสิ นค้าให้ลกู ค้าในการเลือกซื้ อถึง 12,000 รายการทาให้การบริ หารสิ นค้าคงคลังมีปัญหาด้านการจัดการในกลุ่ม
สิ นค้าที่มีความเคลื่อนไหวช้ามากกว่า 7-9 เดือน และสิ นค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็ นเวลามากกว่า 9 เดือน อันเนื่ องมาจาก
การบริ หารการสัง่ ซื้ อสิ นค้า ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทาให้เกิดมูลค่าสิ นค้าคงคลังในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้ว
เพิ่มมากขึ้น
ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บข้อมูลโดยการนาแนวคิด FSN Analysis เพื่อช่วยทาการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสิ นค้าจาแนก
ประเภทในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
หน่ วย (บาท)
หน่ วย (บาท)
หน่ วย (บาท)
หน่ วย (บาท)
หน่ วย (บาท)

รู ปภาพที่ 1 แสดงข้อมูลมูลค่าสิ นค้าคงคลังรวมและมูลค่าแยกสถานะ FSN Analysis

รู ปภาพที่ 2 แสดงมูลค่าเปอร์ เซ็นต์แยกสถานะ FSN Analysis
จากข้อมูลแสดงให้เห็ นข้อมูลผลกระทบทาให้เกิ ดปั ญหาสิ นค้าที่ ไม่ เคลื อนไหวนานเกิ น 6 เดื อน ( Slow
Moving, Dead Stock ) มีมูลค่าสิ นค้าคงคลังปริ มาณสู งซึ่ งคิดเป็ น Slow Moving มูลค่า 1,486958 บาท Dead Stock
มูลค่า 1,588,808 บาทมูลค่าสิ นค้าคงคลังรวมทั้ง 2 กลุ่มมูลค่า 3,075,766 บาท (ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2563) รวมถึง
ข้อมูลเปอร์ เซ็นต์แยกสถานะ FSN Analysis ที่ตอ้ งดาเนิ นการจัดการในกลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow Moving)
1.74% , และกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) 2.03% ซึ่ งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าค้างสต๊อกในปี
2563 ที่ผา่ นมาคือ 1) สิ นค้าตกรุ่ น / เสื่ อมสภาพ ต้องทาการตัดออกจากระบบ มูลค่า 209,373 บาท 2) ปั ญหาสิ นค้าที่
ไม่เคลือนไหวนานเกิน 6 เดือน ( Slow Moving, Dead Stock ) มูลค่า 3,075,766 บาท
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4.1.2 การเก็บข้อมูลปั ญหาต้นทุนจากการขนส่ งสิ นค้าที่เกิดจากการเลือกประเภทรถในการจัดส่ งขาด
ประสิ ทธิภาพการจัดการ

รู ปภาพที่ 3 แสดงข้อมูล มูลค่าบิล,ค่าใช่จ่าย , % ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล % ต้นทุนค่าขนส่ งยอดหลัง 4 ปี พบมีแนวโน้มการสู งขึ้นของต้นทุนค่า
ขนส่ งซึ่ งมี 1 ปั จจัยสามารถแยกออกมาได้ว่าทาให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งสู งขึ้น โดยเกิดขึ้นจากต้นทุนบริ หารรถขนส่ งของ
บริ ษทั เองที่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะต้นทุนค่าล่วงเวลาและต้นทุนค่าซ่อมบารุ งรถบรรทุกถึง

รู ปภาพที่ 4 แสดงข้อมูลการจาแนกต้นทุนค่าขนส่ ง (ค่าล่วงเวลา,ค่าซ่อมบารุ ง)
a. ขั้นตอนการวิเคระห์ปัญหาและกระบวนการแก้ไข
4.2.1 ขั้น ตอนการวิ เ คระห์ ปั ญ หามู ล ค่ า สิ น ค้า คงคลัง กลุ่ ม สิ น ค้า เคลื่ อ นไหวช้า และกลุ่ ม สิ น ค้า ไม่
เคลื่อนไหวซึ่ งมีมูลค่าสิ นค้าคงคลังสู ง

รู ปภาพที่ 5 แผนผังแสดงเหตุและผลแสดงปั ญหาของมูลค่าสิ นค้าคงคลัง กลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
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รู ปภาพที่ 6 แสดงข้อมูลการสต็อคสิ นค้ากลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว มีปริ มาณสต็อคมากกว่าปริ มาณการขายต่อเดือน
จากรู ปภาพที่ 6 แสดงข้อมูลปั ญหาการสต็อคสิ นค้ามากกว่ากว่าปริ มาณการขายทาให้เกิดมูลค่าสต็อคสิ นค้า
กลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ปั ญหาหลักเกิดจากการขาดการพยากรณ์ Forecast ดังนั้นผูศ้ ึกษา จึงนาข้อมูลกลุ่มสิ นค้าไม่
เคลื่อนไหวมาจัดกลุ่ม ABC เพื่อคัดเลือกสิ นค้ากลุ่มมูลค่าสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค่าสู งมาทาการพยากรณ์ (Forecast)

รู ปภาพที่ 7 แสดงข้อมูลการแยกกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว แบ่งกลุ่ม ABC
จากรู ปภาพที่ 7 ผูศ้ ึกษาพบว่ามีจานวนสิ นค้ากลุ่ม A รายการสิ นค้าไม่เคลื่อนไหวมีท้ งั หมด 323 Item 5,567
ชิ้น มีมูลค่าสิ นค้าคงคลัง 1,588,808 บาท ซึ่ งคิดเป็ น 80% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังรวมกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ดังนั้น
จานวน 54 Item นี้ทางผูว้ จิ ยั ทาการนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบการพยากรณ์ (Forecast)
4.2.2 ขั้นตอนการวิเคระห์ปัญหาต้นทุนจากการขนส่ งสิ นค้าที่เกิดจากการเลือกประเภทรถในการจัดส่ งขาด
ประสิ ทธิภาพการจัดการ

รู ปภาพที่ 8 แผนผังแสดงเหตุและผลแสดงปั ญหาด้านต้นทุนค่าขนส่ งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากรู ปภาพที่ 8 พบปั ญหาเกิดจากการวางแผนงานจัดเส้นทางขนส่ งโดยใช้รถภายในบริ ษทั จัดส่ งให้กบั ลูกค้า
พื้นที่โซนเส้นทางตะวันออกและโซนเส้นทางตะวันตก ทาให้เกิดต้นทุนในส่ วนของค่าล่วงเวลาจากการที่ตอ้ งไปถึง
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ลูกค้าในเวลาที่ลูกค้ากาหนด 8.00 น.ซึ่ งเกิดจาการวางแผนการจัดส่ งและการเลือกใช้รถขนส่ งสิ นค้าในโซนสายไกล
ไม่มีการคานวนต้นทุนว่าควรเลือกใช้รถบริ ษทั หรื อเลือกใช้รถ Sub-Contract ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้นาข้อมูลต้นทุนค่า
ขนส่ งมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างรถบริ ษทั กับเลือกใช้รถ Sub-Contract ว่าต้นทุนใครต่าที่สุดและเหมาะที่วิ่งส่ ง
สิ นค้าสายใกล้หรื อส่ งสิ นค้าสายไกล

รู ปภาพที่ 9 ข้อมูลแสดงเปรี ยบเทียบต้นทุนระหว่างรถภายในบริ ษทั กับรถภายนอกบริ ษทั แบ่งตามเส้นทางการจัดส่ ง

รู ปภาพที่ 10 ข้อมูลแสดงวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน Break-even point ระหว่างรถบริ ษทั กับรถ sub-contract
จากรู ปภาพที่ 10 พบว่าเมื่ อนาข้อมูลต้นทุนค่าขนส่ งมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างรถบริ ษทั กับรถ subcontract ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้รถบริ ษทั ต้นทุนที่ต่าที่สุดอยูท่ ี่เส้นทาง DC-อยุธยา และ DC – กรุ งเทพและ
ปริ มณฑล สาหรับรถ sub-contract ต้นทุนที่ต่าที่สุดอยูท่ ี่เส้นทาง DC - ชลบุรี , DC - ระยอง และ DC – กาญจนบุรี
5. ผลการศึกษาและอภิปราย
5.1 ผลการศึกษาปั ญหามูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่มสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหวซึ่ งมีมูลค่า
สิ นค้าคงคลังสูง
เนื่ องจากกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่อนไหวทั้งหมด 323 Item มีจานวน Supplier 8 ราย ทาให้แต่ละ Supplier มี
เงื่อนไข MOQ และ lead time ที่ต่างกันดังนั้นยากควบคุมทั้งหมดผูศ้ ึกษาจึงแยกกลุ่มสิ นค้าที่มีมูลค่าสิ นค้าคงคลังไม่
เคลื่อนสู งที่ทางบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเองนาข้อมูลออกมาพยากรณ์ (Forecast) มีท้ งั สิ้ น 10 Item สามารถกาหนดการเรี ยก
เข้าของสิ นค้า ทาให้สามารถลดมูลค่าสิ นค้าคงคลังลงได้มูลค่า 621,220 บาท คิดเป็ น 35% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่ม
สิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
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รู ปภาพที่ 11 รายการสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตเองนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลมาพยากรณ์ (Forecast)

รู ปภาพที่ 12 การเปรี ยบเทียบผลการพยากรณ์
การวัดประสิ ทธิภาพ MAPE
นาค่าพยากรณ์ที่ได้ มาวัดค่าความแม่นยาโดยการหาค่าความผิดพลาด (Error) เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error : MAPE) เป็ นการวัดความแม่นยาจากค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
เมื่อเทียบกับค่าข้อมูลการขายจริ ง ดังนั้นค่า MAPE ยิง่ น้อย หมายการการพยากรณ์ออกมานั้นยิง่ แม่นยา

รู ปภาพที่ 13 สรุ ปการวัดผลค่าความผิดพลาด (MAPE)
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5.2 ผลการศึ กษาปั ญ หาต้นทุ นจากการขนส่ งสิ นค้าที่ เกิ ดจากการเลื อ กประเภทรถในการจัดส่ งขาด
ประสิ ทธิภาพการจัดการ

รู ปภาพที่ 14 สรุ ปผลมูลค่าผลต่างต้นทุนลดลงเมื่อใช้รถ sub-contract (แยกตามเส้นทาง)
ข้อมูลจากรู ปภาพที่ 14 พบว่าถ้าปรับเปลี่ยนกระบวนการในการเลือกรถที่เหมาะสมโดยเปลี่ยนจากรถ 6 ล้อ
บริ ษทั มาใช้เป็ นรถ 6 ล้อรับจ้างทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งจากการวิ่งส่ งสิ นค้าสายไกล (ชลบุรี , ระยอง
และกาญจนบุ รี ) แบ่ งเป็ น 1) โซน DC-ชลบุ รี สามารถลดต้นทุ นถ้าเที ยบข้อ มู ลการวิ่งปี 2563 จานวน 557 เที่ ย ว
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งได้ 771,042 บาท/ปี 2) โซน DC-ระยอง สามารถลดต้นทุนถ้าเที ยบข้อมูลการวิ่งปี 2563
จานวน 108 เที่ยวสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งได้ 153,891 บาท/ปี จากจานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด 108 เที่ยว 3) โซน DCกาญจนบุรี สามารถลดต้นทุนถ้าเทียบข้อมูลการวิ่งปี 2563 จานวน 72 เที่ยว สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งได้ 95,979
บาท/ปี
6. สรุ ปผลการศึกษา
6.1 สรุ ปผลเรื่ องปั ญหามูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่มสิ นค้าเคลื่ อนไหวช้าและกลุ่มสิ นค้าไม่เคลื่ อนไหวซึ่ งมี
มูลค่าสิ นค้าคงคลังสู ง จากปั ญหาการพยากรณ์ไม่แม่นยา และไม่สอดคล้องกับความปริ มาณการขายที่แท้จริ งทาให้เกิด
สิ นค้าคงคลังมากเกิ นความจาเป็ น ทาให้ตน้ ทุ นจมเนื่ องจากการจัดเก็บสิ นค้าไว้เป็ นเวลานาน มูลค่ากลุ่มสิ นค้ไม่
เคลื่ อ นไหวมี ป ริ ม าณมากขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งจากการพยากรณ์ ที่ ไ ม่ แ ม่ น ย า ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้ศึ ก ษาการพยากรณ์ และ
กาหนดการวางแผนการเรี ยกเข้าของสิ นค้า พบว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ Moving Average 6 เดือน มีค่าความผิดพลาด
(MAPE) น้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการพยากรณ์แบบเดิม ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลการพยากรณ์ (Forecast) แบบใหม่
นามาบริ หารจัดการวางแผนการเรี ยกเข้าทาให้สามารถลดมูลค่าสิ นค้าคงคลังกลุ่มไม่เคลื่อนไหวลงได้มูลค่า 621,220
บาท คิดเป็ น 35% บริ ษทั ประหยัดต้นทุนการจัดเก็บได้เป็ นอย่างมาก
6.2 สรุ ปผลการศึ กษาเรื่ องกระบวนการในการเลื อกใช้ขนส่ งไม่ เหมาะสม จากการศึ กษาและวิเคราะห์
ข้อมูลในปี 2563 ซึ่ งเป็ นปี ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทาให้ยอดขายและจานวนเที่ยวจัดส่ งลดลงจากปี 2562 แต่เมื่อนา
ข้อมูลต่างๆ มาประเมินและวิเคราะห์ทาให้พบว่าบริ ษทั สามารถนามากระบวนการมาปรับปรุ งวิธีการเลือกใช้รถขนส่ ง
ให้เหมาะสมซึ่ งบริ ษท้ นาวิธีการนี้ มาประยุกค์ใช้ภายในปี 2564 เพื่อบริ ษทั มีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและเพิ่ม
ประสิ ทธิดา้ น Supply Chain อย่างสู งสุ ด
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

7. ข้ อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาด้านกระบวนการในการเลือกใช้ขนส่ งให้เหมาะสม บริ ษทั นาแนวคิดนี้ มาปรับใช้ดงั นี้ 1)
กาหนดการวัดผล KPIs ด้านต้นทุนค่าขนส่ งโดยตั้งเป้ าหมายในปี 2564 ต้นทุนด้านการขนส่ งต้องลดลง 5-10 % จาก
การปรั บปรุ งกระบวนการการทางานและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การด้านขนส่ ง 2)
สร้างเป็ นมาตรฐานในการทางานให้กบั บริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นต้นแบบในการคิดและวิเคราะห์การปรับปรุ งกระบวนการ
ในการทางาน ซึ่ งสามารถทาให้เห็นผลและลดต้นทุนดาเนินงานให้กบั บริ ษทั ได้
ข้อเสนอแนะสาหรั บการศึ กษาในครั้ งต่อไป ในด้านของกระบวนการในการเลื อกใช้ขนส่ งให้เหมาะสม
สามารถนามาต่อยอดการวิเคราะห์ในอนาคตในโซนการส่ งสิ นค้าโซนอื่นๆ ได้ซ่ ึ งถ้าดูจากตารางแสดงเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนระหว่างรถ 6 ล้อบริ ษทั กับรถ 6 ล้อรั บจ้างพบว่า โซนกรุ งเทพและปริ มณฆลถ้าถ้าสามารถต่อรองราคากับผู ้
รับจ้างขนส่ ง ทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนในการวิ่งส่ งสิ นค้าในโซนดังกล่าวได้อีก
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