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บทคัดยอ
การศึกษาปญหาและแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธของธุรกิจในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยหาแนวทางและวิธีการทํางานที่เหมาะสม รวมถึงการนําระบบ POS (Point of Sale)
ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน ของบริษัท AAA จํากัด เปนการศึกษาปญหาระบบการจัดการกลอง
กระดาษที่ มี จํ า นวนมากและไม ก อ ให เ กิ ด รายได เริ่ ม ดํ า เนิ น การคื อ เดื อ นตุ ล าคม 2553 –
ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยใชขอมูลการขายกลองกระดาษของรานสะดวกซื้อ
AAA ในป 2552 - 2553 และการสอบถามขอมูลจากผูบริหารไปจนถึงพนักงานภายในราน
นอกจากนี้ยังไดอ อกแบบสอบถามสํารวจความตอ งการจัดทําที่เก็บกลองกระดาษและความ
ตองการเขารวมเก็บกลองกระดาษกับ Supplier ของรานสาขาจํานวน 686 สาขา ขอมูลทั้งหมด
นี่ ไ ด นํ า มาศึ ก ษาหาแนวทางในการแก ไ ขและกํ า หนดเป น กลยุ ท ธ ข ององค ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจตอไป
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของป ญ หาและผลกระทบที่ อ งค ก ร
ตองการแกไข ปญหาดานกลองกระดาษที่มีปริมาณมากและไมมีที่จัดเก็บที่แนนอน การจัดหา
Supplier ในการรับซื้อกลองกระดาษใหกับรานสาขา รวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการในการ
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ควบคุมวิธีการทํางานและรายไดที่เกิดขึ้นจากการขายกลองกระดาษ และศึกษาการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ POS ( Point of Sale ) มาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

บทนํา
บริษัท AAA จํากัด เปนผูดําเนินธุรกิจคาปลีกประเภทรานสะดวกที่ผานมา บริษัทไดบริหาร
จั ด การในลั ก ษณะร า นสะดวกซื้ อ ที่ มี เ ครื อ ข า ยกระจายอยู ใ นชุ ม ชนต า งๆ ได แ ก ที่ พั ก อาศั ย
สํานักงาน สถานศึกษา แหลงทองเที่ยว และรานที่ตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามัน ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัดทั่วประเทศ ในป 2551 มีจํานวนรานสาขาทั้งสิ้น 4,778
สาขา
ปจจุบันบริษัทกําลังดําเนินการขยายรานสาขาโดยการกอสรางรานสาขาในพื้นที่ตางๆ ที่
มี ป ระชาชนพลุ ก พล า นทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และจั ง หวั ด ต า งๆ เพื่ อ ขยายกิ จ การและเป น การ
ตอบสนองลูกคาอยางทั่วถึงเพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการไดใกลบานหรือที่พักอาศัย เพิ่มความ
สะดวกสบายใหกับลูกคาเปนอยางมาก

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ประกอบดวย
1. กลองกระดาษที่รับจาก DC มีปริมาณมากทําใหรานสาขาไมมีพื้นที่ในการจัดเก็บ
2. พนักงานตองสูญเสียเวลาในการนํากลองกระดาษออกมาขายใหกับซาเลง
3. ไมมีผูรับซื้อกลองกระดาษตามวันและเวลาที่แนนอน/เวลาในการมารับซื้อไม
เหมาะสม
4. พนักงานเสียเวลาในการทํางานเนื่องจากตองนํารายไดจากการขายกลองกระดาษ
ไปฝากธนาคาร
5. ขาด Process ในการควบคุมรายไดจากการขายกลอง
6. สูญเสียโอกาสในการขาย/ การใหบริการลูกคา
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นิยามศัพท
ระบบพีโอเอส (Point of Sale หรือ POS) หรือระบบขอมูลจากจุดขาย คือระบบการ
ทํางานที่เมื่อรานขายสินคาโดยการสแกน (Scan) บารโคดที่ตัวสินคาดวยเครื่องคอมพิวเตอร
หน าร าน ข อ มู ล ยอดขายจะถู ก เก็บ ไว ใ นคอมพิว เตอร ห ลั งร าน ร านสามารถใช ขอ นี้มู ล ชุ ด นี้
ประกอบในการตัดสินใจสั่งสินคา เมื่อรานทําการสั่งสินคาเรียบรอยแลว ก็จะสงขอมูลออนไลน
(Online) ไปที่สํานักงานใหญ เพื่อสงตอไปยังศูนยกระจายสินคาของบริษัท ศูนยกระจายสินคาก็
จะจัดสงสินคาใหรานตามรอบการสั่งซื้อ
การรีเอ็นจิเนียริ่ง ( Reengineering) ใหความหมายการรีเอ็นจิเนียริ่งวาคือกลยุทธการ
ออกแบบใหมอยางรวดเร็วและรุนแรงเพื่อเพิ่มคุณคากระบวนการทางธุรกิจ ระบบ นโยบาย และ
โครงสรางองคการที่สนับสนุน ทําใหเพิ่มผลผลิตขององคการ
การเพิ่มประสิทธิภ าพในการทํางาน หมายถึง การเพิ่ มผลผลิ ต และการที่ จะเพิ่ม
ผลผลิตไดนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกๆ คนในหนวยงาน หากพิจารณาวิธีการเพิ่มผลผลิตแลว
จะมี 2 วิธี คือ ลดตนทุนซึ่งจะเปนคาใชจายลง และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหผลผลิตมากขึ้น
ประสิทธิผล คือ ความสามารถบรรลุผลที่ตองการ ความมีประสิทธิภาพเปนผลที่บรรลุ
เทียบกับทรัพยากรที่ใช
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บและการกระทําขอมูลตางๆ ใหเปนหมวดหมู
อย างเปนระเบียบแบบแผน เพื่อ สามารถนํ าไปใช ประกอบการพิ จารณา วิ นิจฉั ยสั่ ง การของ
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของไดอยางมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะครอบคลุมถึง
ขอบขายของงานในองคการนั้นๆ รับผิดชอบดําเนินการอยู และขอมูลที่เกี่ยวของ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึ ก ษาค น คว าเรื่ อ งป ญ หาและแนวทางเพื่ อ กํ า หนดกลยุท ธ ของธุร กิจ ในการปรั บปรุ ง
กระบวนการทํางานโดยหาแนวทางและวิธีการทํางานที่เหมาะสม ของบริษัท AAA จํากัด ไดมุง
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ ซึ่งแบงการพิจารณาไดดังนี้
1. ทฤษฎีการรีเอ็นจิเนียริ่ง ( Reengineering) การพัฒนาองคกร โดยใชหลักของ
โครงสร า งองค ก รจากระดั บ สู ง ลงสู ระดั บล าง และเทคนิค การบริ ห ารงานแบบเอกานุ ภาพนี้
สามารถสนับสนุนการรีเอ็นจิเนี่ยริ่ง ซึ่งเปนรูปแบบของการบริหารอยางมีโครงสรางได หรือทั้ง
สองอยางนี้สามารถและควรใชรวมกัน ในการรวมสองแนวทางนี้เขาดวยกันก็จะไดผลประโยชน
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หลักๆ ของทั้งสองแนวทางสําหรับการรีเอ็นจิเนียริ่ง ความสามารถในการกําหนดผลลัพธของ
โครงการ ประเมิ นผลกระทบทั่ว ทั้ ง องค ก ร และกํ าหนดสิ่ ง สนั บ สนุ นเช น ระบบสารสนเทศ
จะตองไดรับการเก็บรักษา โดยการพัฒนาองคกรจะไดรับคํายึดมั่นจากบุคคลากร เพิ่มผลงาน
สวนบุคคล และการสรางการทํางานเปนทีม
แนวทางทัว่ ไปในการรีเอ็นจีเนียริ่งกับการพัฒนาองคกรจะเปนเรื่องตรงไปตรงมาทั้งสอง
จะมีความเหมือนกันในปรัชญา ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางซึ่งแนะนําแผนจากระดับบน
ลงสูระดับลาง แลวนําไปปฏิบัติจากระดับลางขึ้นบน
การรีเอ็นจิเนี่ยริ่งเปนสิ่งที่ตองทําที่องคกร และดําเนินการทุกดาน ทั้งการตลาด การ
ผลิต การบุคคลากร การบริหาร และกับทุกระบบที่สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพแกองคกร
ดังนั้นการรีเอ็นจิเนียริ่งองคกรจึงไมใชเพียงการปรับปรุงเครื่องมือสมัยใหม (Retool) แตจะตองมี
การคิดใหม (Rethink) และออกแบบใหม (Redesign)
องคประกอบสําคัญของการรีเอ็นจิเนียริ่ง
1. เปนการสรางแนวคิดตั้งแตเริ่มตนใหม ออกแบบกระบวนการดําเนินการโดยไมยึด
ติดกับผลการดําเนินงานขององคกรที่เคยใชในอดีต
2. ไมใชการปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้น หรือดัดแปลงแกไขของเดิม
3. เปนกระบวนการไมยึดติดกับบุคคลที่เคยทํางานวิธีการทํางาน หรือหนาที่ความ
ปลอดภัยของงาน
4. เปนการทํางานเปนทีมจากระดับผูบริหารขององคกรเพื่อรวมมือกันออกแบบ
กระบวนการใหม
5. ยึดหลักคุณธรรม (Merit system) เปนพื้นฐานในการบริหารงานบุคคลภายหลังจาก
การรื้อระบบแลวประกอบดวย
5.1 หลักความสามารถดวยการสรรหาบุคคล ที่มีความรูใหตรงกับความตองการของ
ตําแหนงที่มี
5.2 หลักความเสมอภาคในดานโอกาสแกบุคลากรที่มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรูไห
ไดสิทธิรับโอกาสเทาเทียมกัน และไดรับการปฏิบัติเสมอภาคกัน
5.3 หลักความมั่นคงในอาชีพดวยการดึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถไวในองคกร
จูงใจใหบุคลากรมุงมั่นในอาชีพ และพัฒนาบุคลากรใหกาวหนาเต็มที่
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5.4 หลักความเปนกลาง ไมเอนเอียง เพราะมีความสัมพันธกับผูบริหาร
6. การทํ าการรี เ อ็ นจิ เนียริ่งตองทําแบบทันทีทันใด เปนการกาวกระโดดไมใ ชก าร
เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน หมายถึง การเพิ่มผลผลิต และการที่จะเพิ่มผลผลิตไดนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ทุกๆ คนในหนวยงาน หากพิจารณาวิธีการเพิ่มผลผลิตแลว จะมี 2 วิธี คือ ลดตนทุนซึ่งจะเปน
คาใชจายลง และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหผลผลิตมากขึ้น
การลดตนทุนสามารถทําไดโดยการลดการสูญเสีย ซึ่งในการทํางานตางๆ จะมีความ
สูญเสียเกิดขึ้นแทบทุกกระบวนการผลิตซึ่งนั่นก็คือตนทุนที่ไมจําเปน หากเราไมใหความสนใจ
สังเกต และพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ และวิธีการขจัดปญหาเหลานั้นให
หมดสิ้นไป ก็จะทําใหผลผลิตของบริษัทสูงขึ้นดวย
3. แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความหมายของความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพ ( Effectiveness and Efficiency )
เปนผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการ ดังที่ มาตรฐานสากล ISO 9000 : 2000 ใน Guideline on
concept and use of the approach for management. 2005 ไดอธิบายวาความมีประสิทธิผล
คือ ความสามารถบรรลุผลที่ตองการ ความมีประสิทธิภาพเปนผลที่บรรลุเทียบกับทรัพยากรที่ใช
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล มาจัดกระทําใหเปนสารสนเทศ ที่ตรงตามความตองการของหนวยงาน
เปนปจจุบัน เที่ยงตรง มีความถูกตอง โดยดําเนินการอยางเปนระบบ เปนระเบียบ แยกแยะเปน
หมวดหมู และสะดวกตอการเรียกใชโดยมีประโยชนและความสําคัญของสารสนเทศไวดังนี้
1. ชวยใหผูบริหารมองเห็นปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดถูกตอง
2. ชวยใหผูบริหารสามรถตัดสินใจและวางแผนการทํางานไดอยางดี
3. ชวยใหผูบริหารสามารถพิจารณาทางเลือกในการทํางานไดอยางดี
4. ชวยใหผูบริหารมีความรูทันเหตุการณอยูเสมอ
5. ชวยใหผูบริหารมีเวลาปฏิบัติงานไดมากขึ้น เพราะมีสารสนเทศพรอมอยูแลว
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6. ชวยใหการประสานงานระหวางหนวยงานที่ตางระดับไดดี ระบบสารสนเทศมี
มาตรฐานเดียวกัน และยังชวยขจัดความซ้ําซอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
7. สามารถใชประโยชนในการเผยแพร ประชาสัมพันธหนวยงานและบริการขอมูล
ตางๆ แกผูตองการใช
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขอมูลจากจุดขาย (Point of sale หรือ POS)
การเก็บขอมูลโดยใชการอานบารโคดของสินคาที่ขายไดมักเกิดขึ้น ณ ระดับผูคาปลีกซึ่งขอมูล
อาจถู ก ส ง ผ านไปยั ง ผู จัด จํ าหน า ยที่เ กีย วขอ งที่ ส ามารถเติ มสิ นค าคงคลั งให อ ยุ ใ นปริม าณที่
เหมาะสมกับยอดขายได เปนผลใหผูคาปลีกไมตองเสียเวลาในกระบวนการสั่งซื้อและสามารถ
สงผานขอมูลโดยตรงไปยังผูจัดจําหนายไดเลย ระบบประเภทนี้ใชในหางวอลมารท (Wal-Mart)
ในสวนกรณีอื่นๆ ผูคาปลีกอาจชอบที่จะแทรกแซงและใชขอมูลจากจุดขาย (Point of Sale หรือ
POS) เพื่อการรับคําสั่งซื้อใหกิจกรรมของตน การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response
หรือ QR) และการตอบสนองลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient Consumer Response หรือ
ECR) ใชการผสมผสานเทคโนโลยีขางตนเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดที่ตองอาศัยเวลาเปนปจจัยกําหนดการแขงขันในขณะที่ระบบที่จะชวยลด
สินคาคงคลังและเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาตัวอยาง เชน Levi Strauss & Company ได
ผสมผสานระบบประมวลคําสั่งซื้อของลูกคาเขาระบบ QR ซึ่งใชชื่อวา “LeviLink” ผูคาปลีก
สามารถสั่งซื้อสินคาของ Levi ไดโดยตรงโดยใช EDI หลังจากนั้น Levi จะสงใบกํากับสินคาตอไปให
ลูกคาจาก EDI และลูกคาจะจายเงินกลับมาโดยใชการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Fund Transfer) การใช Levilink ทําใหบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นและระดับสินคาคงคลังลดลง
ส ง ผลให มีผ ลกํ าไรเพิ่ มขึ้ น ร อ ยละ 35 ในขณะเดียวกันผูค าปลีก ก็ ไ ดรับ ผลประโยชน เ พิ่มขึ้ น
เพราะระบบ Levilink ไดสรางสลิปของหีบหออิเล็กทรอนิกส ที่สามารถตรวจสอบความถูกตองได
โดยการผานบารโคดที่ติดอยูกับฉลากบนกลองซึ่งชวยประหยัดเวลาในการนับและเตรียมงาน
เอกสาร เชนสลิปใบกํากับภาษี และเอกสารที่รับเขามา นอกจากบารโคดยังเพิ่มความรวดเร็ว
ของการเก็บสินคาไวบนชั้นชวยใหพนักงานของรานคาปลีกใชเวลามาใหบริการลูกคาไดมากขึ้น
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคาปลีก การคาปลีก หมายถึงการขายสินคา
ใหผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งซื้อไปเพื่อบริโภคของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว โดยผูขายอาจจะ
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เปนใครก็ไดคืออาจจะเปนผูผลิตที่ขายผลิตผลของตนใหผูบริโภคโดยตรง ไมจําเปนตองเปน
พอคาปลีกเสมอไป
ประเภทของธุรกิจคาปลีก รานคาปลีกแบงออกเปน7ประเภทดังนี้
1. รานขายของชํา (Grocery Store) เปนธุรกิจคาปลีกรูปแบบดั้งเดิม มีลักษณะเปนรานคา
ขนาดเล็กเปนอาคารพาณิชยตั้งอยูในเขตชุมชนหรือยานการคา บริหารกิจการแบบครอบครัว
แมวาธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น แตธุรกิจคาปลีกประเทศนี้ยังคงอยูได
ดวย ขอ ไดเปรียบหลายประการ เชนมีตนทุนที่ต่ําอาศัยความเขาถึงชุมชนและความตองการ
ของบริ โ ภคเป นต น ป จจุ บันมีก ารประมาณการว ามี รานชํ ากระจั ด กระจายอยู จํานวนมากทั่ว
กรุงเทพมหานครประมาณ 8,000 – 12,000 ราน
2. ศูนยการคาครบวงจร (Shopping Complex) ศูนยการคาครบวงจรมีการพัฒนาการมา
จากหางสรรพสินคา โดยทั่วไปๆ จะมีพื้นที่ไมนอยกวา 25,000 ตารางเมตร แตบางแหงมีพื้นที่
มากกวา100,000 ตารางเมตร เปนธุรกิจคาปลีกที่ลงทุนคอนขางสูง ใหแนวความคิดการจับจาย
ใชสอยของลูกคาสมบูรณ ณ ที่เดียว (One-Stop Shopping) ที่ใหบริการครบถวนมากขึ้น ที่
ศู น ย ก ารค า ครบวงจรผู บ ริ โ ภคสิ น ค า สามารถเลื อ กซื้ อ สิ่ ง ที่ ต อ งการได ใ นสถานที่ แ ห ง เดี ย ว
กลาวคือ นอกจากจะมีหางสรรพสินคาและรานคาแลว ยังเพิ่มแหลงบันเทิง เชนสวนสนุก ศูนย
อาหารขนาดใหญ และโรงภาพยนตรเขาไปดวย ทําใหผูบริโภคสามารถจับจายซื้อของพรอมกับ
การหาความบันเทิงไปพรอมกัน
3. ดิสเคานทสโตร (Discount Store) เปนรานคาปลีกอีกประเภทหนึ่งที่ขายสินคาราคาถูก
สินคาที่จําหนายเปนสินคาอุปโภคบริโภคทั่วๆ ไป มีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภคระดับกลางถึง
ระดับลางโดยเนนการบริการตนเอง (Self – Service) และขายสินคาจํานวนมากในราคาถูกและ
มี คุ ณ ภาพพอประมาณ รานคาปลี ก ในลั ก ษณะนี้ ส ว นหนึ่ ง เป นผลมาจากการปรับ กลยุ ทธใ ห
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การใหบริการสินคาอยางครบครันในสถานที่เดียวกันในราคาที่ต่ํา
และบริ ก ารจอดรถฟรี ในป จจุ บันการเจริญ เติบโตของดิส เคานทส โตรมีลัก ษณะสวนทางกับ
ลักษณะเศรษฐกิจที่ซบเซาผูบริโภคตางเขามาจับจายใชสอยกันมากขึ้นเพราะสินคามีราคาสูง
ในขณะที่ผูประกอบการก็ขยายสาขากระจายไปตามพื้นที่เพื่อครอบคลุมลูกคาเปาหมายใหมาก
ขึ้น ทําใหการจับจายใชสอยในรานคาประเภทนี้ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึน้
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาที่มุงวิเคราะหถึงกระบวนการดําเนินงานตางๆ ภายใน
องคกรรวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Dada) ที่ได
จากการสัมภาษณพนักงานภายในองคกรถึงกระบวนการทํางาน ปญหาและอุปสรรคจากการ
ทํางาน เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการเก็บขอมูลบริหารจัดการกลองกระดาษที่มี
ปริมาณมาก โดยสอบถามวิธีการและขั้นตอนในการทํางานแตละขั้นตอนโดยละเอียด นอกจากนี้
ยังไดศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสารและขอมูลในอดีตที่ผานมาเพื่อ
วิเคราะหลักษณะการดําเนินงานขององคกร รวมถึงกระบวนการขั้นตอนที่เคยปฏิบัติมาเพื่อมา
ทําการวิเคราะหสาเหตุและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังศึกษา
ปญหาและอุปสรรคตางที่สงผลกระทบตอกระบวนการทํางานในปจจุบัน
จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธของบริษัท AAA จํากัด โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
แนวทางที่ 1 จัดทําที่เก็บกลองกระดาษใหกับรานสาขาโดยประยุกตใชพื้นที่ที่จํากัดใน
การทําแบบที่จะสรางเปนที่เก็บกลองใหมีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของรานโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและภาพลักษณของบริษัทฯ สําหรับแนวทางนี้การจัดทําที่เก็บกลองกระดาษจะมี
ตนทุนเกิดขึ้นกับรานสาขาที่ 2,500 บาท – 5,000 บาท โดยขึ้นอยูกับขนาดของรานสาขาและ
รานสาขาจะสามารถคุมทุนไดเมื่อทําการขายกลองกระดาษภายใน 2 – 3 เดือน
แนวทางที่ 2 จัดหา Supplier ในการรับซื้อกลองกระดาษโดยระบุวันเวลารับซื้อ ที่
แนนอน รวมทั้งกําหนดเงื่อ นไขการซื้อขายและกําหนดขั้นตอนการทํางานรวมกันระหวาง
Supplier กับรานสาขากําหนดขั้นตอนการควบคุมรายไดที่เกิดขึ้นจากการขายกลอง สําหรับ
แนวทางนี้เมื่อจัดหา Supplier ในการรับซื้อไดนั้นก็ทําการระบุขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนใหกับ
พนักงานรานสาขาและ Supplier ได ทําใหในแนวทางที่ 2 นี้สามารถสรางมูลคากลองกระดาษ
ไดจากการขายกลองโดยเปรียบเทียบจํานวนสาขาในป 2552 มีรานสาขาที่ทําการขายกลอง 324
สาขา แตเมือทําการกําหนดกระบวนการทํางานและจัดหา Supplier เขารับซื้อไดจํานวนสาขาที่
ทํ า การขายกล อ งเพิ่ ม ขึ้ น เป น 686 สาขา โดยรายได จ ากการขายกล อ งในป 2552 เท า กั บ
689,981 บาท และรายไดในป 2553 เทากับ1,620,866 บาท สรางรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2552 มี
มูลคาถึง 930,885 บาท โดยเปรียบเทียบจากเดือนตุลาคม – ธันวาคม ในป 2552 และ ป 2553
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แนวทางที่ 3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ POS (Point of Sale) ที่มีอยูมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแนวทางนี้เปนการแกไขปญหาใหกับรานสาขาที่ไมสามารถทําที่เก็บ
กลองกระดาษไดเนื่องจากมีพื้นที่รานที่จํากัดและเปดใหบริการแค 2 ผลัด ดังนั้นจึงทําการแกไข
โดยนําระบบ POS เขามาใชในเรื่องของการนําเงินรายไดจากการขายกลองกระดาษฝากผาน
เขาระบบ POS เพื่อลดเวลาของพนักงานในการนําเงินรายไดไปฝากที่ธนาคาร และแกปญหา
ตามที่ก ลาวมาขางตนโดยมีตนทุ นในการปรั บปรุ งพั ฒนาระบบ Pos โดยมีคาใชจายอยูที่
123,000 บาท
ดังนั้นทั้ง 3 แนวทางที่ไดกลาวมาจะเปนแนวทางที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการกลองกระดาษใหกับรานสะดวกซื้อ AAA ได และยังสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากกลอง
กระดาษที่ดูไมมีมูลคา ใหมีมูลคาได และแนวทางทั้ง 3 แนวทางนี้ยังเปนการกําหนดกลยุทธ
ใหกับองคกรไดนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอไป

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
จากการศึก ษาสามารถสรุ ปไดวา จากแนวทางทั้ง 3 แนวทางข างตนสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บกลองกระดาษไดโดยการแกไขปญหาโดยการสรางที่เก็บกลองกระดาษ
ใหกับรานสาขาพบวารานสาขาสามารถมีพื้นที่เก็บกลองกระดาษเปนสัดสวนรวมถึงยังสามารถ
ใช ประโยชน จากที่ เ ก็ บกล อ งในการเก็บวัส ดุอื่ นๆ ไดอีก ดว ย อีก ทั้งยังชว ยใหเ กิด ความเป น
ระเบียบเรียบรอยภายในราน รวมถึงยังสามารถสรางรายไดจากการขายกลองกระดาษไดเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่จัดเก็บอยางไมเปนระเบียบเมื่อมีที่จัดเก็บที่ถูกตองแลวทําใหปริมาณกระดาษมีเพิ่มขึ้น
ไมตองนําไปทิ้งเหมือนอยางที่ผานมาสรางรายไดใหกับบริษัทเพิ่มขึ้น และแนวทางในดานการ
จัดหา Supplier ในการรับซื้อกลองกระดาษโดยระบุวันเวลาในการมารับซื้อที่แนนอน รวมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขการซื้อขายรวมถึงขั้นตอนในการทํางานรวมกันระหวาง Supplier กับรานสาขา
และขั้ น ตอนการควบคุ ม รายได ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขายกล อ ง ในส ว นนี้ ท างผู ศึ ก ษาได ทํ า การ
วิเคราะหและเล็งเห็นวาการจัดหา Supplier ในการรับซื้อกระดาษนั้นควรใชบริการ Supplier ที่
เปนบริษัทในเครือซึ่งก็คือบริษัท DM ซึ่งขอดีของการใชบริษัทในเครือนั้นก็คือสามารถควบคุม
ได และตอรองได จากการศึกษาพบวาการที่มี Supplier เขาเก็บกลองกระดาษใหกับรานสาขา
สงผลใหการปฏิบัติงานมีกระบวนการที่ถูกตองมากขึ้นและรายไดก็เพิ่มมากขึ้น ลดปริมาณการ
นําเงินไปใชในทางที่มิชอบของพนักงานได สวนในในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
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ใชในกระบวนการเก็บกลองของ Supplier ก็เพื่อใหเกิดประโยชนในดานการลดเวลาการนําฝาก
เงินของพนักงานที่ตองเดินทางไปฝากเงินรายไดที่ธนาคารรวมถึงยังชวยใหขั้นตอนการทํางานมี
การทํางานที่งายขึ้นและมีความทันสมัยเหมาะกับสภาวการณในปจจุบัน
สรุปผลการเปรียบเทียบรายไดจากการขายกลอง กอนปรับปรุงและหลัง

เปรียบเทียบรายไดคากลองกระดาษ ป 2552 - 2553
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เปรียบเทียบน้ําหนักกลองกระดาษ ป 2552 – 2553

เปรียบเทียบจํานวนสาขาที่ขายกลองกระดาษเพิ่มขึ้นของเดือนตุลาคม ป 2552 – 2553
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เปรียบเทียบรายไดจากการขายกลองเดือนตุลาคม – ธันวาคม ป 2552
และเดือนตุลาคม – ธันวาคม ป 2553

จากกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบรายไดจะเห็นไดวารายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวน
มาสาเหตุมาจากในป 2552 มีรานสาขาที่ทําการขายกลองกระดาษเพียง 234 สาขาจากทั้งหมด
686 สาขา แตในป 2553 ผูศึกษาไดทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บกลองกระดาษโดยทดลองกับรานสาขาจํานวน 686 สาขาแตมีรานที่เขารวมโครงการ
ทั้งหมด 583 สาขาดังนั้นจะเห็นไดวารายไดที่เพิ่มขึ้นจึงมาจากจํานวนรานสาขาที่ทําการขาย
กลองเพิ่มขึ้นดวยนั่นเอง ซึ่งมีจํานวนสาขาแตกตางกันถึง 349 สาขา
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