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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ได้ทาํ การศึกษาบริ ษทั ABC Logistics พบว่าบริ ษทั มีปัญหาในเรื่ องของทําเลที่ ต้ งั ,
พื้นที่ ในการดําเนิ นงานและค่าใช้จ่ายที่ สูญเปล่าจากค่าโอที ประมาณ 262,500 บาทต่อปี และสิ นค้าเสี ยหายจากการ
ดําเนินงาน ดังนั้นการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การขนส่ งสิ นค้า, พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดและลดความเสี ยหายของสิ นค้าที่เกิดจากการดําเนิ นงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังมองหาความเป็ นไปได้ที่จะขยายหรื อโยกย้ายสถานที่ต้ งั ไปยังจุดที่เหมาะสม โดยได้
ทําการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ทฤษฎี Systematic Lay-Out Planning มาช่ วยในการ
ปรั บปรุ งพื้นที่ คลังสิ นค้า, ปรั บปรุ งช่วงเวลาเดิ นรถใหม่ เพื่อทําให้ปริ มาณการทํางานล่วงเวลาลดลง และใช้ทฤษฎี
Analysis Hierarchy Process มาช่วยตัดสิ นใจในส่ วนของทําเลที่ต้ งั และกลยุทธ์ Customer Relationship Management
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั ผลลัพท์จากการศึกษาพบว่าสามารถลดค่าโอทีที่มีผล
ต่อด้านต้นทุนได้ประมาณ 72,000 บาทต่อปี และหลังจากได้ปรับปรุ งผังของคลังพักสิ นค้าปรากฎว่า ได้พ้ืนที่ในการ
จัดเก็บเพิ่มขึ้น 90 ตร.ม และสถานที่การทํางานเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุ ดและผลการ
วิเคราะห์ในส่ วนของทําเลที่ต้ งั นั้นพบว่า ที่ต้ งั ปั จจุบนั มีค่าคะแนนสู งสุ ดจึงไม่จาํ เป็ นต้องย้ายไปสู่ ทาํ เลที่ต้ งั ใหม่
คําสํ าคัญ: ทําเลที่ต้ งั , ผังคลังสิ นค้า, การวางสิ นค้าด้วยระบบ SLP, กระบวนการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห์, การบริ หาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

ABSTRACT
This independent study was conducted by ABC Logistics. The company found that they had problems with
its location, operating area and loss from the overtime charges about 262,500 baht per year. work Therefore, this
study aims to maximize efficiency in cargo handling, maximize storage space, and minimize damage to cargo from
operations to meet customer needs. Also, look for the possibility to expand or relocate the location to the right place.
By analyzing the causes and solutions to problems using the Systematic Lay-Out Planning theory to help improve
warehouse space, adjust the new truck schedule. To reduce the amount of overtime and use the Analysis Hierarchy
Process to help make decisions on location and customer relationship management strategies to increase customer
satisfaction and increase sales revenue. The results of the study show that the cost of overtime can be reduced by
about 72,000 Baht per year. The storage space has increased by 90 square meters and the workplace is more
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proportionate. It can take advantage of the maximum area and the analysis of the location is found. The current
location has the highest score so there is no need to move to a new location.
Keywords: Location, Lay-Out Planning, Systematic Lay-Out Planning, Analysis Hierarchy Process, Customer
Relation Management.
1. บทนํา
ในปั จจุบนั บริ ษทั ABC Logistics ดําเนิ นกิจการโดยให้บริ การรับ-ขนส่ งสิ นค้าทางรถรวมไปถึงการทํา Packing
เพื่อการขนส่ ง โดยกระบวนการศึกษาของบริ ษทั ABC Logistics จะมุ่งเน้นในเรื่ องของการบริ หารจัดการทรัพยากร
ต่างๆของบริ ษทั ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดรวมไปถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูญเปล่าจากการดําเนิ นงาน อีกทั้งยัง
มองหาทําเลที่ต้ งั ใหม่เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการขยายธุ รกิจ ทางบริ ษทั จําเป็ นต้องปรับปรุ งกระบวนการทํางาน.
รู ปแบบแผนผังคลังพักสิ นค้ารวมไปถึงวิเคราะห์หาทําเลที่ต้ งั ใหม่เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบก่อนการตัดสิ นใจเพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งในการศึกษาครั้ งนี้ จะกล่าวถึงการปรั บปรุ งและแก้ไขปั ญหาที่ ส่งผลกระทบต่อด้านต้นทุ น.
ระยะเวลาในการดําเนิ นงานและผลลัพท์ที่ช่วยในการตัดสิ นใจในการเลือกทําเลที่ต้ งั โดยมี หัวข้อที่ จะทําการศึกษา
ดังต่อไปนี้
 ปั ญหาค่าใช้จ่ายในการทํางานล่วงเวลาที่สูญเปล่า
ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายในการทํางานล่วงเวลาที่สูญเปล่าโดยเฉลี่ยต่อเดือน
พนักงาน
ค่าจ้าง /เดือน,วัน
ค่าทํางานล่วงเวลา/ชัว่ โมง จํานวนชัว่ โมง/เดือน
A
รายเดือน
45.83
19
B
รายเดือน
39.58
22.5
C
รายเดือน
47.92
18.5
D
รายเดือน
104.17
19
E
รายเดือน
43.75
22
F
รายเดือน
39.58
23
G
รายเดือน
39.58
21
H
รายเดือน
37.5
26.5
I
รายเดือน
43.75
20.5
J
รายเดือน
41.67
42
K
รายเดือน
43.75
58
L
รายเดือน
39.58
23
M
รายเดือน
37.5
23
N
รายเดือน
37.5
38
O
รายวัน
30
21.5
P
รายวัน
30
43.5
Q
รายวัน
30
11.5
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จํานวนเงิน/เดือน
870.77
890.55
886.52
1979.23
962.5
910.34
831.18
993.75
896.875
1750.14
2537.5
910.34
862.5
1425
645
1305
345
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พนักงาน
R
S
T
รวม

ค่าจ้าง /เดือน,วัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน

ค่าทํางานล่วงเวลา/ชัว่ โมง
30
30
30
821.66

จํานวนชัว่ โมง/เดือน
55
18
23
548.5

จํานวนเงิน/เดือน
1650
540
690
21,882.20

จากตารางที่ 1 ปั ญหาค่าใช้จ่ายการทํางานล่วงเวลาที่ สูญเปล่านั้นเกิ ดจากไม่มีการกําหนดรอบการเดิ นรถ
ประกอบกับทําเลที่ต้ งั ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตใจกลางกรุ งเทพฯ ทําให้มีขอ้ กฎหมายของเวลาเดินรถในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ งผลต่อการเดินรถจนทําให้เกิดค่าใช้จ่ายการทํางานล่วงเวลาที่สูญเปล่าของพนักงาน

รู ปที่ 1 ภาพแสดงที่ต้ งั ปั จจุบนั ของบริ ษทั ABC Logistics สํานักงานใหญ่
 ความเสี ยหายของสิ นค้า สาเหตุเกิดจากพนักงานประมาททําให้สินค้าเกิดความเสี ยหาย ประกอบกับขาด
ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการทํางานที่ถูกต้อง
 พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าและพื้นที่ทาํ งานอื่นๆทับซ้อนกัน ซึ่ งทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทํางาน ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพที่มีต่อพื้นที่ลดลง สาเหตุเกิดจากไม่มีการจัดโซนที่แน่ชดั

รู ปที่ 2 ภาพแสดงแผนผังโกดังพักสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง
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 วิเคราะห์หาทําเลที่ต้ งั ใหม่โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ งั และ Center Of Gravity
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าระหว่างที่ต้ งั ปั จจุบนั กับที่ต้ งั ใหม่
 เพิม่ ความพึงพอใจและยอดขายโดยใช้เครื่ องมือ CRM : Customer Relation Management
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
 ลดปั ญหาค่าจ่ายการทํางานล่วงเวลาที่สูญเปล่า
 ลดความเสี ยหายของสิ นค้า สาเหตุเกิดจากพนักงานประมาททําให้สินค้าเกิดความเสี ยหาย ประกอบกับขาด
ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการทํางานที่ถูกต้อง
 แก้ไขพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าและพื้นที่ทาํ งานอื่นๆที่ทบั ซ้อนกัน ซึ่ งทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทํางาน
ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพที่มีต่อพื้นที่ลดลง สาเหตุเกิดจากไม่มีการจัดโซนที่แน่ชดั
 วิเคราะห์หาทําเลที่ต้ งั ใหม่โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ งั และ Center Of Gravity
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าระหว่างที่ต้ งั ปั จจุบนั กับที่ต้ งั ใหม่
 เพิม่ ความพึงพอใจและยอดขายโดยใช้เครื่ องมือ CRM : Customer Relation Management
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของบริ ษทั กรณี ศึกษาจะมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังและลง
พื้นที่ในส่ วนของโกดังพักสิ นค้าเพื่อวิเคราะห์รูปแบบผังคลังพักสิ นค้าให้สามารถใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยมี ข้ นั ตอนดังนี้ 1.รวบรวมข้อมู ลที่ ใช้ในการศึกษา 2.วิเคราะห์ ทางเลื อกทําเลที่ ต้ งั ใหม่จาก Center of Gravity 3.
วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ งั 4.เปรี ยบเทียบที่ต้ งั ระหว่าง Center Of Gravity และ ทฤษฎีปัจจัยในการเลือกทําเล
ที่ต้ งั โดยกระบวนการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห์ AHP 5. ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาต่าง เช่น ค่าโอที, ความเสี ยหายของสิ นค้า
ที่ เกิ ดจากการดําเนิ นงาน 6.เปรี ยบเที ยบระหว่างที่ ต้ งั ปั จจุ บนั กับที่ ต้ งั ใหม่โดยเครื่ องมื อ AHP 6.เพิ่มความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าโดย CRM 7.รวบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษา และ 8.สรุ ปผลการศึกษา
4. ผลการวิจัย
4.1 ปั ญหาค่าโอทีที่สูญเปล่า ผลจากการศึกษาและปรับปรุ งรู ปแบบการเดินรถใหม่ ผบว่าสามารถลดปั ญหา
ค่าโอทีที่สูญเปล่าซึ่ งสาเหตุเกิดจาก ไม่มีการจัดรอบรถ Consolidate ระหว่าง ABC CNX กับ ABC BKK ทําให้รถบาง
รอบเกิ ดปั ญหาติดเวลาตามกฏหมาย ไม่สามารถนําสิ นค้าเข้าสู่ งโกดังพักสิ นค้าจึ งทําให้พนักงานขนถ่ายสิ นค้าต้อง
ทํางานล่วงเวลา โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การกําหนดรอบการเดินรถใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงเวลารอบการจัดรถ Consolidate
ต้นทาง
เวลาปิ ดรับสิ นค้า ช่วงเวลาออกรถ
ABC CNX
17:00 น.
8:00 – 13:00 น.
ABC BKK
17:00 น.
9:00 – 4:00 น.
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ปลายทาง
ABC BKK
ABC CNX

ช่วงเวลารถมาถึง
22:00 – 3:00 น.
23:00 – 6:00 น.
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โดยหลังจากดําเนิ นการสามารถลดค่าโอที ได้เฉลี่ยเดื อนละ 6,000 บาท ส่ งผลให้สามารถลดต้นทุนให้กบั บริ ษทั ได้
ประมาณ 72,000 บาทต่อปี
4.2 ความเสี ยหายของสิ นค้าที่เกิดจากการดําเนินงาน ซึ่ งเกิดจากความประมาทหรื อขาดความรู ้ความเข้าใจใน
การปฎิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและถูกวิธี โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวิธีการแก้ปัญหาดังนี้
4.2.1 ศึกษาวิธีการบรรจุและขนถ่ายสิ นค้าแต่ละประเภทเช่น สิ นค้าวางบนพาเลท, สิ นค้าประเภท
ถัง, ลัง, กล่องกระดาษ, เฟอรฺ นิเจอร์ หรื อมอเตอร์ ไซค์ เป็ นต้น
4.2.2 กําหนด Work Instruction โดยหลังจากศึกษาวิธีการบรรจุและขนถ่ายสิ นค้าแต่ละประเภทก็
จัด การทํา สรุ ป ออกมาเป็ นเอกสาร Work Instruction โดยนํา ไปติ ด ไว้ใ นพื้น ที่ ก ารดํา เนิ น งานเพื่ อ ให้พ นัก งานได้
ทําการศึกษาและทบทวนก่อนเริ มปฎิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ

รู ปที่ 3 ตัวอย่าง Work Instruction ในการบรรจุสินค้าเข้ารถขนส่ งสิ นค้า
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4.3 พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าและพื้นที่ทาํ งานอืนๆทับซ้อนกัน ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทํางาน
และประสิ ทธิ ภาพในการใช้พ้ืนที่ลดลง โดยแนวทางที่ ใช้แก้ปัญหาคือการปรั บปรุ งผังคลังสิ นค้าใหม่โดยใช้ทฤษฎี
Systematic Lay-Out Planning โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
 วิเคราะห์รูปแบบในการกําหนดพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
 กําหนดพื้นที่ในการทํา Packing
 หาแนวทางในการลดปริ มาณสิ นค้าจัดเก็บระยะยาว เช่น กําหนดอัตราค่ารับฝากให้สูงขึ้น หรื อ กําหนด
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดการรับฝากให้ส้ นั ลง
 ลดอุปกรณ์หรื อสิ่ งของที่ไม่จาํ เป็ นที่ส่งผลต่อพื้นที่
โดยหลังจากที่วเิ คราะห์ตามทฤษฎีแล้วนั้นจะได้แผนผังคลังพักสิ นค้าตามรู ปแบบนี้

รู ปที่ 4 รู ปแบบคลังพักสิ นค้าหลังจากปรับปรุ งแผนผังตามทฤษฎี
จากรู ปภาพที่ 4 จะเห็นได้วา่ รู ปแบบของโกดังมีความเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น ผูว้ ิจยั ทําการทุบพื้นที่ติดกับพื้นที่
จอดรถให้ร่นเข้ามา 50 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความลึกของพื้นที่จอดรถ ส่ งผลให้หน้ารถไม่ล้ าํ เกินไปยังถนนสาธารณะ
อีกทั้งลดจํานวนห้องพักคนงานให้เหลือแค่ 1 ที่ รวมกับตัดพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าระยะยาว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสิ นค้า
โดยใช้ Rack วางสิ นค้า ส่ วนสิ นค้าประเภทที่ไม่สามารถเก็บใน Rack ได้น้ นั ก็จะมีพ้ืนที่ตรงกลางของโกดังไว้จดั เก็บ
สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและไม่กีดขวางช่องทางเดินเหมือนในอดีต พื้นที่จอดมอเตอร์ ไซต์เพื่อรอขนส่ งนั้นก็อยูใ่ นมุม
ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฎิบตั ิงานอื่นๆ เพิ่มพื้นที่ตดั ไม้ทาํ พาเลทและแพ็คกิ้ง
ให้เป็ นสัดส่ วนเพื่อความปลอดภัยและไม่กีดขวางทางเดิน
สรุ ปผลลัพท์ที่ได้หลังจากปรั บปรุ งคลังสิ นค้าตามทฤษฎี คือ ได้พ้ืนที่ จดั เก็บเพิ่ข้ ึ น 90 ตร.ม.เส้นทางการ
ลํา เลี ย งสิ น ค้า สะดวกมากขึ้ น ทํา ให้ส ามารถลดเวลาการดํา เนิ น งานในการขนถ่ า ยสิ น ค้า ได้พิ้ น ที่ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์คืน 67.5 ตร.ม. และที่จอดรถ 6 ล้อ ไม่ล้ าํ เข้าไปในถนนส่ วนกลางของชุมชน
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4.4 วิเคราะห์หาทําเลที่ต้ งั ใหม่โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ งั และ Center Of Gravity
 ผลการวิเคราะห์จากทฤษฎีปัจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ งั ของ Edgar M.Hoover คือ ทําเลที่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง
โดยพิจารณาจากจํานวนลูกค้าในนิ คมอุตสาหกรรมในแถบ ปทุมธานี , อยุธยา, สระบุรี รวมไปถึงความ
สะดวกและระยะทางในการขนส่ งไปยังท่าเรื อกรุ งเทพ, ICD ลาดกระบังและท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ซึ่ งได้ผลลัพท์อยูท่ ี่ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ค่าละติจูดที่ 14.006670 และ ลองติจูดที่ 100.572459

รู ปที่ 5 ทําเลที่ต้ งั ตามทฤษฎีทาํ เลที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างของ Edgar M.Hoover
 ผลการวิเคราะห์หาทําเลที่ต้ งั จากทฤษฎี Center of Gravity โดยพิจารณาจากค่านํ้าหนักดังต่อไปนี้
พื้นที่

N (X)

E (Y)

จํานวนผูป้ ระกอบการ

นิคมบางประอิน
นิคมไฮเทค
นิคมโรจนะ
นิคมนวนคร
นิคมบางกะดี
สุ วรรณภูมิ
ท่าเรื อคลองเตย
ICD ลาดกระบัง

14.202083
14.246188
14.329885
14.121268
13.981685
13.68702
13.7037346
13.73745

100.586921
100.610098
100.646513
100.604044
100.558701
100.751495
100.5754479
100.76484

90
148
223
192
91
1
1
1

1278.187
2108.436
3195.564
2711.283
1272.333
13.68702
13.70373
13.73745

9052.823
14890.29
22444.17
19315.98
9150.842
100.7515
100.5754
100.7648

14.19937436 100.6107093
747
10606.93
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าพิกดั และจํานวนนํ้าหนักที่ใช้ในการคํานวน

75156.2

โดยผลลัพท์ที่ได้คือ ค่าพิกดั บนแกน X เท่ากับ 14.19937436 ค่าพิกดั บนแกน Y เท่ากับ 100.6107093 ซึ่ งตาม
ค่าพิกดั จะได้ผลลัพท์อยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เมื่ อได้ทาํ เลที่ ต้ งั จากทั้ง 2 ทฤษฎี แล้วนั้น ผูว้ ิจัยได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบทําเลที่ ต้ งั ทั้ง 3 แห่ งโดยใช้ทฤษฎี Analysis
Hierarchy Process โดยทําการสอบถามค่าคะแนนความสําคัญจากผูบ้ ริ หารและบุคคลในวงการขนส่ งสิ นค้า
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ค่าเช่า
จํานวนลูกค้า ความสะดวก
คูแ่ ข่ง
ชุมชน
ค่าเช่า
1
3
5
3
7
จํานวนลูกค้า
1/3
1
1/3
3
5
ความสะดวก
1/5
3
1
7
5
คู่แข่ง
1/3
1/3
1/7
1
3
ชุมชน
1/7
1/5
1/3
1/3
1
ตารางที่ 3 ค่านํ้าหนักในแต่ละปั จจัยจากการสอบถามผูบ้ ริ หารและบุคคลในวงการขนส่ งสิ นค้า
เมื่ อนําทําเลที่ ต้ งั ทั้ง 3 แห่ งมาเปรี ยบเที ยบจากทฤษฎี แล้วนั้นปรากฎว่าทําเลที่ ต้ งั ปั จจุ บนั มี คะแนนสู งสุ ด
ดังนั้นไม่จาํ เป็ นต้องย้ายไปยังทําเลที่ต้ งั ใหม่
สรุ ป

คะแนนรวม

ที่ต้ งั ปั จจุบนั

55.89%

ที่ต้ งั เป้ าหมาย

10.30%

Center of Gravity

8.98%

ตารางที่ 4 สรุ ปคะแนนของแต่ละทําเลที่ต้ งั
4.5 เพิ่มความพึงพอใจและยอดขายโดยใช้เครื่ องมือ CRM : Customer Relation Management
โดยมีการดําเนินการดังนี้
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานลูกค้าด้วยโปรแกรม Aqua CRM
 ระบบ Call Center เพื่อรับฟังคําติชมจากลูกค้าและบุคคลภายนอก
 ตรวบสอบสถานะรถขนส่ งสิ นค้าผ่านทาง GPS Tracking
โดยเป้าหมายในการชี้วดั ระบบ CRM คือ
 ยอดขายของบริ ษทั เติบโตมากขึ้นจากเดิม ร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 2 ปี
 มีจาํ นวนลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 10 ภายใยระยะเวลา 2 ปี
 คะแนนความเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าต้อไม่ต่าํ กว่า 90 จาก 100 คะแนน
 รถขนส่ งสิ นค้าดําเนินงานด้ตามแผนการจัดรถไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการการศึกษาและดําเนินการแก้ไขปั ญหา ผลปรากฎว่า ปั ญหาด้านค่าโอทีสามารถลดลงไปได้เฉลี่ยเดือน
ละ 6,000 บาทต่อเดือนหรื อประมาณ 72,000 บาทต่อปี ปั ญหาด้านความเสี ยหายของสิ นค้าปรากฏว่าระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลหลังจากปรับปรุ งนั้นไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลแต่พนักงานมีพฒั นาการในการปฎิบตั ิงานมากขึ้นและผล
การวิเคราะห์เลือกทําเลที่ต้ งั นั้นผลปรากฏว่าทําเลที่ต้ งั ปั จจุบนั มีคะแนนสู งสุ ด ดังนั้นไม่จาํ เป็ นต้องย้ายไปยังทําเลที่ต้ งั
ใหม่ ในส่ วนของผลลัพท์ที่ได้หลังจากปรับปรุ งพื้นที่คลังสิ นค้าตามทฤษฎี SLP นั้น ผลลัพท์ที่ได้คือได้พ้ืนที่จดั เก็บ
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เพิ่ข้ ึน 90 ตร.ม.เส้นทางการลําเลียงสิ นค้าสะดวกมากขึ้นทําให้สามารถลดเวลาการดําเนิ นงานในการขนถ่ายสิ นค้า ได้
พิ้นที่ ที่ไม่ ก่อให้เกิ ดประโยชน์คืน 67.5 ตร.ม. และที่ จอดรถ 6 ล้อ ไม่ ล้ าํ เข้าไปในถนนส่ วนกลางของชุ มชน ส่ วน
ข้อเสนอแนะงานวิจยั ชุดนี้ คือแนวคิดในการปรับปรุ งจุดด้อยของตัวธุ รกิจปั จจุบนั ซึ่ งผลลัพท์ที่ได้เป็ นเพียงผลลัพท์
ระยะสั้น ดังนั้นการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งวิธีการให้บริ การระบบ Logistics นั้น ผูป้ ระกอบการควรศึกษาวิธีการใหม่
หรื อปรับตัวให้ทนั กับสภาพการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ จึงจะส่ งผลให้ตวั ธุรกิจประสปความสําเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน
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