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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงกระบวนการของการรับเขาหนังสือ ของเมืองหนังสือดับเบ้ิลเอ   
บุคทาวเวอร ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานของการรับเขาหนังสือ เริ่มตั้งแตผูผลิตหนังสือนํา
หนังสือสงในสวนรับสินคาของ ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร โดยเริ่มจากทางฝายรับสินคาทําการรับหนังสือเขา
ระบบ ตลอดจน นําหนังสือขึ้นไปจําหนายบนชั้นวางหนังสือโดยพนักงานขายสินคา ซึ่งใชทฤษฎีตางๆเพ่ือ
ชวยในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช
การประยุกตระบบโลจิสติกสในกระบวนการรับเขาหนังสือ ของเมืองหนังสือดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร เพ่ือพัฒนา
กระบวนการรับเขาหนังสือใหมีความรวดเร็วและมีการจัดหมวดหมูของหนังสือท่ีถูกตอง ทําใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจในองคกร มีใจรักในองคกร สงผลตอผลประกอบการใหสูงย่ิงขึ้น 
 

คําสําคัญ:  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส; หนังสือ 
 
1. บทนํา 

การดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันท่ีรุนแรงและความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจ ทําใหทุกองคกร
ตองมีการปรับตัวและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด ดังนั้น
องคกรจําเปนตองตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

ปจจุบันโลจิสติกสเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงาน โดยหลายองคกรไดมีการนําไป
ประยุกตใชในองคกรของตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ไมจําเปนตองเปนธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียว 
รวมถึงธุรกิจกลุมงานบริการดวยเชนกัน โดยเฉพาะในรานขายหนังสือท่ัวไป ซึ่งการตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคยังไมเต็มประสิทธิภาพ และระบบการลําเลียงหนังสือตั้งแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา ยังไมสามารถ
ตอบสนองลูกคาไดทันเวลา และปจจุบันไดมีคูแขงทางการคาจํานวนมาก ถาองคกรไมมีการปรุงปรุงระบบการ
ทํางาน ยอมไมสามารถเปนหนึ่งในธุรกิจได และยังสงผลตอผลประกอบการของทางองคกรเองอีกดวย 

ในกรณีศึกษาเมืองหนังสือดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร พบวาระบบโลจิสติกสการรับสินคาเกิดความลาชา
เกิดขึ้น  พนักงานฝายรับสินคาไมมีมีระบบการคัดแยกหนังสือเพ่ือทําฐานขอมูลของหนังสือในระบบ ทําใหมี
การทํางานซ้ําซอนกันเกิดขึ้น   รวมทั้งฝายรับสินคาไมทราบประเภท และชนิดของหนังสือท่ีถูกตอง ทําใหเกิด
การสรางหมวดหนังสือผิดพลาด ตองเสียเวลาในการปรับแก จึงเกิดการลาชากอนจําหนายใหลูกคา  เมื่อ
หลังจากมีการรับเขาหนังสือเรียบรอยแลวมีการขนสงเพ่ือนําไปจําหนายยังตัวรานลาชา  พนักงานขายรับรู
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หมวดของหนังสือผิดจึงมีการจัดเรียงผิด ทําใหสินคาเกิดการวางผิดหมวด จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการขายท่ี
ลาชาขึ้น จึงเสียโอกาสในการขาย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงกระบวนการรับหนังสือ ใหเกิดความ
รวดเร็วและเปนระบบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูจัดทําจึงไดมีความคิดในการปรับปรุงกระบวนการภายในเมื่อผูผลิต
หนังสือสงสินคาและทํารับเขาระบบ ของดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร ซึ่งเปนเมืองหนังสือท่ีใหญท่ีสุดในประเทศโดย
ใชทฤษฎีตางๆเขามาชวยเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การทํางานของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการรับเขาหนังสือนั้น เพ่ือใหเห็นการทํางานของทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของจึงตองมีการวิเคราะหกิจกรรมของกระบวนการรับเขาหนังสือ โดยใช ทฤษฎีตางๆดังนี้  

Flow Process Chart (3)เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถเห็นถึงลําดับของการทํางานของงานแตละ
งานในกระบวนการรับเขาหนังสือ วาผานแผนกใด โดยไดแสดงลําดับขั้นตอนของกระบวนการของการรับเขา
หนังสืออยางเปนระบบ  ทําใหสามารถเห็นวาแผนกใดท่ีมีสวนเกี่ยวของบาง และ หนังสือท่ีไดรับนั้นผาน
ขั้นตอนใดบางกอนขึ้นระบบ 

IDEF 0 (Integration Definition) (1)เปนเคร่ืองมือวาดผังการไหลและเชื่อมโยงของกิจกรรม 
โดยนํามาใชในการวิเคราะหการไหลของหนังสือจากผูผลิตหนังสือ จนถึงรานหนังสือวามีกิจกรรมใดบาง เพ่ือ
สามารถวิเคราะหการไหลของโซอุปทานใน สวนนั้นๆ  โดยการวิเคราะหนั้นตองวิเคราะหท้ังกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมยอย ซึ่งสามารถทําใหเห็นผลของการดําเนินงานและสวนของงานในระบบงาน ทําใหสามารถ
วิเคราะหกระบวนการทํางานใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น  

แนวคิดของสายธารคุณคา (Value stream) (2) ในสวนของการปรับปรุงกระบวนการรับเขา
หนังสือนั้น ไดใช แนวคิดของสายธารคุณคา โดย วิเคราะหการกระทําและสารสนเทศท่ีมีคุณคาเพ่ิม (Value 
Adding : VA ) และไมมีคุณคาเพ่ิม ( Non-Value-Adding: NVA) ท่ีอยูในการกระบวนการรับเขาหนังสือ โดย
เร่ิมจากผูผลิตสงมายังฝายรับสินคา ตลอดจนการนําสินคาขึ้นรานเพ่ือเตรียมจําหนาย   

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  ปจจุบันธุรกิจหนังสือไดมีสวนสําคัญของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และในการปรับปรุง
ธุรกิจหนังสือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช ทฤษฎีของโลจิสติกส เชน ในธุรกิจหนังสือของประเทศ
ประเทศนิวซีแลนดนั้นระบบการขนสงไปยังประเทศอื่นๆที่อยูในยุโรปน้ัน มีปญหาในเรื่องของความหนาแนน
ของการจราจร สงผลใหรัฐบาลเพ่ิมภาษีของการขนสงขึ้น สงผลใหมีตนทุนท่ีสูงขึ้น  แนวคิดของ Hens 
Runhaar คือนํากระบวนการโลจิสติกสและSupply Chain เขามาแกไขปญหาในเรื่องของคาใชจายใหลดลง 
เพ่ือสงผลใหตนทุนของหนังสือและหนังสือพิมพ ต่ําลง เพ่ือใหไดกําไรมากขึ้น (6)  หรือ ในธุรกิจของ 
Electronic publishing  ไดเปนท่ีนิยมในปจจุบัน อยาง Text book เปนท่ีนิยมมากทั้งในเวอรชั่นของหนังสือ 
หรือ Electronic Text book ในการนําผลงานมาลงใน Electronic publishing   นั้น ส่ิงท่ีทําใหทําใหขอมูลท่ีได
ลงเว็บไซดมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุดคือการทํา Peer Review ซึ่ง Felix S. Chew ไดใช Web Technology 
เขามาปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกสของ Peer Review ซึ่งทําใหสามารถไดขอมูลแนนอนยิ่งขึ้น(4)   อีกท้ัง 
การนําโลจิสติกสมาปรับปรุงธุรกิจหนังสือน้ันไมไดสงผลในแงทางการคาอยางเดียวยังสามารถชวยในเรื่องของ
งานวิจัยทางดานส่ิงแวดลอมอีกดวย ในท่ีนี้คือ การประยุกตโลจิสติกสเพ่ือหาแนวโนมของความสนใจใน
ส่ิงแวดลอมของทั่วโลก โดยวัดจากส่ิงพิมพตางๆ เชนหนังสือเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม นิตยสารท่ีพิมพหัวขอ
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เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยใชหลักการของโลจิสติกสเขามาชวยวิเคราะหขอมูลในอดีตท่ีผานมาซึ่งมันบงบอกวา
ท่ัวโลกมีความสนใจในส่ิงแวดลอมเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆจนถึงปจจุบัน โดยการเพิ่มขึ้นอาจมีผลมาจากเทคโนโลยี และ 
ผลกระทบทางสังคม แนวโนมในอนาคตจะเปนตัวบอกถึงผลกระทบทางสังคมและเทคโนโลยี (5) จากงานวิจัย
ท่ีกลาวมานั้นพบวาหลักการของโลจิสติกสสามารถประยุกตใชในธุรกิจของหนังสือได ดังนั้นทีมวิจัยจึงไดมี
แนวคิดในการนําทฤษฎีโลจิสติกส เขามาปรับปรุงกระบวนการรับเขาหนังสือ ในบริษัทกรณีศึกษาโดยใช
เครื่องมือตางๆ เขามาชวยในการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น พรอมหาแนวทางการแกไข 
 
3. วิธีการวิจัย 

3.1 สภาพปญหาของกรณีศึกษา 
บริษัท ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร อยูในเครือของบริษัท Advance Agro จํากัด (มหาชน) หรือ AA, 

Double A เปนเจาของโครงการ DABT ซึ่งอยูในธุรกิจและอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษมาอยางตอเนื่อง
ยาวนาน โดยเปนผูผลิตรายแรก ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท่ีไดรับการรับรอง ISO14001 ในดานมาตรฐาน
การจัดการสภาพแวดลอมจาก AJA EQS ในป 2540 หลังจากไดรับ Prime Minister's Award ทางดานความ
เปนเลิศและโดดเดน ในดานการตระหนักถึง สภาพแวดลอม Double A Book Tower ตั้งอยูบนถนนสาทร
เหนือ เลขท่ี 122 สีลม บางรัก กรุงเทพ พ้ืนท่ีกวา 5,400 ตรม. ( Net Area) โดยมี Gross Area ประมาณกวา 
6,000 ตร.ม. ณ อาคารเกษตรรุงเรือง ชั้น 1-9 รวม 9 ชั้น (จากอาคารท้ังหมด 13 ชั้น) 

โดยในงานวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหสภาพปญหาของกระบวนการรับเขาของสินคา โดยมี
กระบวนการทํางานเร่ิมจาก ฝายจัดซ้ือ ติดตอกับสํานักพิมพเพ่ือนําหนังสือมาจําหนาย สํานักพิมพนําหนังสือ
สงท่ีแผนกรับสินคาท่ีอยูบริเวณชั้นใตดิน โดยแผนกรับสินคาจะทําการนําขอมูลหนังสือท่ีไดรับจากสํานักพิมพ
ทําการบันทึกลงในฐานขอมูลขององคกร  โดยไดแบงแยกประเภท ชนิดและชั้นการจัดวางอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน แตเนื่องจากจํานวนหนังสือท่ีมีจํานวนมาก ชนิดของหนังสือ รวมถึงหมวดของหนังสือ มีหลายชนิด 
สงผลใหเกิดความยุงยากในการแยกหมวดของหนังสือ เพ่ือนําขอมูลบันทึกลงในฐานของขอมูลของบริษัท  
และในขั้นตอนของการทําฐานขอมูลนั้น ทางฝายรับสินคาตองพิมพขอมูลรายละเอียดตางๆของหนังสือ  เชน 
ชื่อเร่ือง ผูแตง วันเดือนปท่ีผลิตเปนตน ตอจากน้ันแผนกรับสินคานําสินคาไปสงตามชั้นวาง ซึ่งกอนจะนํา
หนังสือขึ้นไปบนชั้นวาง ทางฝายรับสินคาจะดําเนินการแยกสินคาออกเปนประเภท แบงตามชั้น หนังสือแตละ
ประเภทตองถูกแยกหมวดและกลุมของหนังสือ เพ่ือจัดสงไปยังชั้นตางๆ โดยนําไปสงใหพนักงานทําการจัดลง
ชั้นวางโดยแบงตามประเภทและหมวดหมู โดยแสดงดังแผนภาพการทํางานดังรูปท่ี 1 

เนื่องจากการดําเนินงานของกระบวนการรับหนังสือของ ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร   เนื่องดวย
สาเหตุหลักคือ จํานวนและชนิดของหนังสือท่ีมีจํานวนมาก ท้ังหนังสือไทย ตางประเทศ  และมีความยุงยาก 
กอใหเกิดการลาชาของกระบวนการทํางานในการรับเขาหนังสือ และการจัดสงไปยังหนาราน เชน ในกรณีท่ี
เปนหนังสือหมวด New Arrival นั้น ตองมีความรวดเร็วในการจัดสงเพราะหนังสือใหมตองขายไดเร็ว หรือ
กรณีหนังสือทุกเลม ท่ีมีการจัดสงมาท่ี ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร  หากเกิดความลาชายอมสงผลตอยอดขายของ
บริษัท ในตอนนี้ทางดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร เกิดปญหากระบวนการรับสินคาท่ีมีการทํางานท่ีลาชา ดังนั้น
ผูจัดทําจึงมีความคิดในการปรับปรุงกระบวนการรับหนังสือ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด และยังสงผลตอยอดขายอีกดวย 
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รูปท่ี 1: แผนกตางๆท่ีเกี่ยวของกับการรับเขาหนังสือ 
 

เน่ืองจากหนังสือมีหลายประเภทจึงตองมีการแบงหมวดหมูของหนังสือ เพ่ือกระจายไปยังชั้นตางๆได
ถูกตองโดยมีหมวดดังนี้ 

ชั้น 1 ชั้นที่รวบรวมหนังสือพิมพ, นิตยสาร ,หนังสือออกใหม,หนังสือขายดี และหนังสือแนะนํา  
ชั้น 2     ชั้นของหนังสือวรรณกรรม ท้ังวรรณกรรมแปล วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย กวีนิพนธ 

ท่ีรวบรวมสํานักพิมพเอาไวมากมาย 
ชั้น 3      ชั้นของหนังสือเกี่ยวกับบานและการตกแตง บาน , อาหาร , สุขภาพ , บันเทิง , 

ทองเท่ียว , ศิลปวัฒนธรรม , สังคม , การเมือง, เศรษฐกิจ, โหราศาสตร , ดนตรี , กีฬา ซึ่งถือเปนกลุม 
Variety  

ชั้น 4     ชั้นแหงการเรียนรูสําหรับเด็ก รวบรวมเอาหนังสือเด็ก ท้ังนิทานภาพ ของเลนเสริม
ทักษะตาง ๆ ตุกตาหุนมือ 

ชั้น 5      ชั้นของหนังสือวิชาการ, คูมือตําราเรียน , เทคโนโลยี , คอมพิวเตอร , การบริหารการ
จัดการ  

ชั้น 6      ชั้นของหนังสือวัยรุน ท้ังพ็อคเก็ตบุค การตูนจากคายตาง ๆ รวมถึงนิยายใสวัยรุน  
ชั้น 7     ชั้นแหงส่ือการเรียนการสอนและศูนยอาหาร ซึ่งประกอบดวยส่ือการสอนประเภท CD , 

VCD ตาง  
3.2 การวิเคราะหกระบวนการ 

เร่ิมจากการศึกษาการทํางานของ รานหนังสือ โดยวิเคราะหการทํางานใหเห็นการทํางานซึ่งเปน
ภาพรวมของระบบโดยใช แผนผังการทํางาน (Flow Chart) เขามาชวยในการวิเคราะหภาพรวมของระบบ ซึ่ง
จาก แผนผังการทํางานสามารถเห็นลําดับขั้นตอนการทํางาน โดยเริ่มจาก ฝายจัดซื้อทําการเปดใบส่ังซื้อให
สํานักพิมพและ สํานักพิมพสงสินคา ฝายรับสินคาทําการรับสินคา และสงขึ้นไปจําหนายที่หนารานโดยมี
ขั้นตอนการทํางานในการรับหนังสือเขาสูระบบของ ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร เปนดังนี้ 

3.2. 1 พนักงานฝายจัดซื้อ ไดรับเอกสารการส่ังซื้อ รายชื่อหนังสือจากแผนก Store operation  
ทางฝายจัดซื้อ จะทําการคัดเลือกรายการหนังสือโดยแจงทางสํานักพิมพ  
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3.2.2  สํานักพิมพขอทราบรายชื่อหนังสือเพ่ือทําการคัดเลือกหนังสือ หรือ ทาง Supplier จัดสง
หนังสือมายังฝายรับสินคาอยางอัตโนมัติ   

3.2.3 ทางฝายจัดซ้ือสรางฐานขอมูลหนังสือ เพ่ือทําการลงระบบของขอมูลหนังสือในกรณี
สํานักพิมพท่ียังไมฐานขอมูลอยูในระบบหรือถากรณีท่ีทาง Supplier จัดสงเขามาอัตโนมัติ แผนกรับสินคาจะ
ทําการสรางฐานขอมูลเพ่ือเตรียมรับเขา  

3.2.4 ฝายจัดซื้อออกใบส่ังซื้อ เพ่ือส่ังหนังสือจากทางสํานักพิมพผูผลิตหนังสือ  และสงใบส่ัง
ซื้อใหทางแผนกรับสินคา  

3.2.5  ฝายจัดซ้ือสงรายการใบสั่งซื้อใหทางฝายบัญชีเพ่ือบันทึกขอมูล สํานักพิมพ ออกใบ สง
สินคามาพรอมกับหนังสือ และสงมาใหแผนกรับสินคาและฝายบัญชี  

3.2.6  แผนกรับสินคาตรวจสอบใบสงสินคา วาถูกตองหรือไม ตรงกับรายการหนังสือท่ีจัดสงมา 
หรือไม ถาไมถูกตองสงใหทางสํานักพิมพตรวจสอบและสงสินคาอกีคร้ังแตถาถูกตองแลว  

3.2.7 แผนกรับสินคาทําการเช็คขอมูลวามีอยูในระบบหรือไม ถาไมมีทําการสรางฐานขอมูลใหม 
แตถามีฐานขอมูลแลวทําการรับสินคาไดทันที แผนกรับสินคาทําการรับหนังสือเขาระบบ โดยบันทึกลง
ฐานขอมูล  

3.2.8  แผนกรับสินคาทําการแบงหมวดของหนังสือ เพ่ือเตรียมจัดสงไปยังชั้นตางๆ ท่ีตรงกับ
หมวดของหนังสือแตละประเภท ดังรูปท่ี 2  

 

 
 

รูปท่ี 2: แผนผังการรับหนังสือของ ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร 

331



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 
 

 

3.3 วิเคราะหกิจกรรมของกระบวนการรับหนังสือ  
  วิเคราะหกิจกรรมของการรับหนังสือตั้งแตผูผลิตหนังสือจนถึงนําหนังสือมาสงท่ีฝายรับสินคา  
จนถึงรานหนังสือ  โดยในสวนนี้ใชเครื่องมือ IDEF 0 เขามาวิเคราะหกิจกรรมการทํางานของกระบวนการ
รับเขาหนังสือ โดยงานนั้นตองผานกิจกรรมใดบาง วิเคราะหงานตั้งแตผูผลิตจนถึงรานหนังสือ โดยหนังสือจะ
ผานกิจกรรมตางๆ ดังรูป  

 

 
รูปท่ี 3: แผนผังแสดงการเคล่ือนไหวของหนังสือในแผนกรับสินคา 

 
  จากรูปท่ี 3 เปน แผนผังแสดงการเคลื่อนไหวของหนังสือในแผนกรับสินคาพบวามีปญหา
เกิดขึ้นกลอง A5 ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงในแตละกระบวนการดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 4: แผนผังแสดงการเคล่ือนไหวของหนังสือของแผนกรับสินคา 

การสรางฐานขอมูลซึ่งไมใช
หนาท่ีหลักของฝายรับสินคา 
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จากรูปท่ี 4 แผนผังแสดงการเคล่ือนไหวของหนังสือของแผนกรับสินคาซึ่งจะเห็นไดวาแผนกรับ
สินคามีกิจกรรมการสรางฐานขอมูล ซึ่งเปนงานการสรางฐานขอมูลเปนสวนงานของฝายจัดซื้อแตเนื่องจาก
สํานักพิมพสงหนังสือใหมมาท่ีฝายรับสินคา ทําใหฝายรับสินคาตองสรางฐานขอมูลใหม ทําใหงานของฝายรับ
สินคาเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเพ่ือจึงวิเคราะหเวลาของการทํางานโดยรวมเพื่อทราบเวลาการทํางานของฝายรับสินคา 
วามีการทํางานในสวนใดท่ีเกิดเวลาท่ีไมเพ่ิมคุณคาในกระบวนการรับสินคาโดยใช Value Stream Mapping 
เขามาวิเคราะหเวลาการทํางานของกระบวนการรับสินคา  

3.4 ศึกษากิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา และไมเพ่ิมคุณคา  
จากรูปท่ี 3 และ 4 แสดงใหเห็นการทํางานของกระบวนการรับสินคา โดยชวงเวลาการสราง

ฐานขอมูลของแผนกรับสินคา ซึ่งเปนงานที่ไมจําเปนของแผนก เมื่อเราทราบกิจกรรมตางๆ และเวลาท่ีใชใน
การทํากิจกรรมนั้น เราสามารถวิเคราะหงานท่ีเพ่ิมคุณคาและไมเพ่ิมคุณคาของกระบวนการรับสงสินคา ซึ่ง
สามารถทําไดโดยการวิเคราะหสายธารคุณคา  Value stream Mapping เขามาชวยในการวิเคราะหหา
แนวทางของปญหาซ่ึง การวิเคราะหโดยวิธีนี้สามารถเห็นภาพรวมของกิจกรรมท่ีไมเพ่ิมคุณคา กิจกรรมท่ี
จําเปนแตไมเพ่ิมคุณคา และกิจกรรมที่มีคุณคาเพ่ิม ทําใหสามารถมองเห็นปญหาไดชัดเจนมากท่ีดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 : วิเคราะหคุณคาของกิจกรรม 

ลําดับ 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
เวลาที่ใช 
(นาที) 

ประเภทของ
กิจกรรม 

การวิเคราะห
คุณคาของ
กิจกรรม 

1 
พนักขายทําการคัดเลือกหนังสือเพ่ือส่ัง
หนังสือ 

60 Operation VA 

2 จัดซื้อสรางฐานขอมูล 30 Operation VA 

3 จัดซื้อออกใบส่ังซื้อ 10 Operation VA 

4 
สํานักพิมพสงหนังสือและแผนกรับสินคา
ตรวจสอบความถกูตองของรายการหนังสือ 

30 Inspection VA 

5 
แผนกรับสินคาทาํการสรางฐานขอมูลของ
หนังสือในกรณีทีไ่มมฐีานขอมูลอยูในระบบ 

400 Operation NNVA 

6 
แผนกรับสินคานาํหนังสือเขาสูระบบ
ฐานขอมูล 

100 Operation NNVA 

7 รอการบันทึกรับเพ่ือสงเขาหนาราน 60 Operation NVA 

8 
แผนกรับสินคาทาํการแยกหมวดหนังสือเพ่ือ
แบงตามชั้น 

30 Inspection NNVA 

9 แผนกรับสินคานาํหนังสือไปยังหนาราน 60 Storage NNVA 

10 ฝายบัญชีบนัทึกรบัขอมูล 30 Operation VA 

11 แผนกหนารานจดัหนังสือเขาช้ันวาง 60 Operation NNVA 
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จากตารางที่ 2 วิเคราะหคุณคาของกิจกรรม จะเห็นไดวาฝายรับสินคามีเวลาท่ีจําเปนแตไมเพ่ิม
คุณคา ถึง 400 นาที ซึ่งอยูในสวนของการสรางฐานขอมูล แตในสวนของฝายจัดซ้ือท่ีทําการสรางฐานขอมูล
เปนงานท่ีเพ่ิมคุณคาโดยใชระยะเวลาเพียงแค 30 นาที โดยงานท่ีจําเปนของฝายจัดซ้ือ ไดถูกถายโอนไปยัง
ฝายรับสินคา กอใหเกิดเวลาท่ีสูญเสียไปถึง 400 นาที และจากการวิเคราะหรายการกิจกรรมตางๆ ทําให
สามารถสรุปเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรม ท้ังหมดไดดังตารางท่ี 3 แสดงเวลาท่ีใชในการทํางานปจจุบัน 
 

ตารางที่ 2 : แสดงเวลาท่ีใชในการทํางานปจจุบัน 
กิจกรรม เวลาในการดําเนินงาน (นาที) เปอรเซ็นต 

กิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา  
(Non Value Added : NVA) 

60 นาที 6.90 % 

กิจกรรมที่จําเปนแตไมเพิ่มคุณคา  
( Necessary but non Value Added : 

NNVA) 
650 นาที 74.71 % 

กิจกรรมที่มีคุณคาเพ่ิม 
(Value Added : VA) 

160 นาที 18.39 % 

 
 ตารางที่ 2 แสดงเวลาท่ีใชในการทํางานปจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมที่จําเปนแตไมเพ่ิมคุณคาถึง 74.71% ซึ่ง
เปนงานในสวนของฝายรับสินคาคือการสรางฐานขอมูลใชเวลาถึง 400 นาที สงผลใหการทํางานของ
กระบวนการรับสินคา โดยสวนมากจะตกอยูในสวนของแผนกรับสินคา เนื่องจากมีหนาท่ีในการทํางาน
หลากหลายฟงกชั่น กอใหเกิดความลาชา ท้ังงานท่ีไมใชสวนงานตนเองและงานในสวนงานตนเอง   

 3.5 วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
จากตารางท่ี 3 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยเริ่มจากการเชื่อมโยงวา กิจกรรมท่ี

จําเปนแตไมเพ่ิมคุณคา ( Necessary but non Value Added : NNVA) โดยสาเหตุของปญหาโดยใช  IDEF0 
และ Value Stream Mapping แลว สามารถวิเคราะหไดวาปญหาหลักท่ีเกิดขึ้นเกิดในสวนของฝายรับสินคา 
จึงใชแผนผังกางปลาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้นในแผนกรับสินคาวาปญหาใดกอใหเกิดปญหาหลัก
ของการรับสินคา  

 

 
รูปท่ี 5: แผนผังกางปลาแสดงปญหาการรับหนังสือลาชา 
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  จากรูปท่ี 5 แผนผังกางปลา ทําใหสามารถทราบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ท่ีเกิดขึ้นของ
กระบวนการรับหนังสือท่ีเกิดขึ้นในแผนกรับสินคา ซึ่งปญหาหลักท่ีเกิดขึ้นคือความลาชาของกระบวนการรับ
สินคา คือปญหาการสรางฐานขอมูลของแผนกรับสินคา โดยแผนกรับสินคา ตองสรางฐานขอมูล ซึ่งการสราง
ฐานขอมูลเปนหนาท่ีในสวนงานของฝายจัดซ้ือ ทําใหทางแผนกรับสินคา ตองสรางฐานขอมูลในกรณีของ
หนังสือใหมเพ่ือเตรียมรับสินคาเขา ระบบสงผลใหมีปญหาอื่นๆเกิดขึ้น 
 3.6 แนวทางการแกไขปญหา 
   แนวทางการแกไขปญหาของของกระบวนการรับสินคา เนื่องจากแผนผัง IDEF0 และ Value 
Stream Mapping สามารถแสดงใหเห็นวา การรับหนังสือมีความลาชาในสวนของแผนกรับสินคาทําการสราง
ฐานขอมูล เนื่องจากเมื่อสํานักพิมพสงสินคาใหมมาทางฝายรับสินคา  ทําใหฝายรับสินคาตองสรางฐานขอมูล
เพ่ือเตรียมรับสินคาเขาระบบ ซึ่งขั้นตอนการสรางฐานขอมูล ตองเปนในสวนงานของฝายจัดซื้อ เพราะฝาย
จัดซื้อเปนแผนกท่ีสามารถทราบรายการหนังสือจากทางสํานักพิมพ ดังนั้นหนาท่ีในสวนการสรางฐานขอมูล
หนังสือจึงควรเปนหนาท่ีของฝายจัดซ้ือ เพ่ือสรางรายละเอียดของขอมูลหนังสือ ลงระบบโปรแกรมฐานขอมูล
ของดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร เมื่อทางฝายจัดซ้ือสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ทางฝายรับสินคาก็มีหนาท่ี
เพียงเช็คจํานวนหนังสือและรับเขาระบบ จะทําใหกระบวนการทํางานของฝายรับสินคามีเวลาลดลง และ
สามารถนําหนังสือเขาชั้นวางไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 
   การสรางฐานขอมูลของฝายจัดซื้อสามารถดําเนินการโดย แจงทางสํานักพิมพผูผลิตหนังสือให
สงรายการหนังสือใหมเขาทางอีเมลของทางฝายจัดซื้อลวงหนาเปนไฟล Text เมื่อทางฝายจัดซื้อไดรับ
รายละเอียดของหนังสือก็จะสามารถสรางฐานขอมูลของหนังสือลวงหนากอนท่ีทางสํานักพิมพจะนําหนังสือเขา
ระบบ จะทําใหสามารถลดเวลาการทํางานและกิจกรรมของฝายรับสินคา หลังจากท่ีนําแนวทางการแกไขไป
ปรับปรุงกระบวนการทํางานสามารถกิจกรรมการทํางานของกระบวนการรับหนังสือ ในเฉพาะสวนของฝายรับ
สินคา ดังรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6: แผนผังแสดงการเคล่ือนไหวของหนังสือในแผนกรับสินคา (ปรับปรุง) 

  
  จากรูปท่ี 6 แผนผังแสดงการเคล่ือนไหวของหนังสือในแผนกรับสินคา แสดงใหเห็นวาการทํางานของ
ฝายรับสินคามีกิจกรรมท่ีตองทําลดลงเหลือกระบวนการทํางานหลัก ในการรับหนังสือ เพียงพนักงานรับสินคา
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ทําการเช็คจํานวนและรายการหนังสือเมื่อสํานักพิมพนําหนังสือมาสง ตอจากนั้นทําการรับเขาหนังสือลงระบบ
ฐานขอมูล และจัดเตรียมเพ่ือสงขึ้นหนาราน ซึ่งสามารถแสดงการลดเวลาการทํางานของแผนกรับสินคา อีกท้ัง
ยังสามารถเห็นไดจากเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเพ่ิมคุณคาและไมเพ่ิมคุณคา ของการรับหนังสือโดยสามารถ
แสดงโดย Value Stream Mapping ไดในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  การวิเคราะหเวลาการทํางาน  (ปรับปรุง) 

ลําดับ 
กิจกรรม กิจกรรม 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

ประเภทของ
กิจกรรม 

การวิเคราะห
คุณคาของ
กิจกรรม 

1 พนักขายทําการคัดเลือกหนังสือเพ่ือส่ังหนังสือ 60 Operation VA 
2 จัดซื้อสรางฐานขอมูล 400 Operation VA 

3 จัดซื้อออกใบส่ังซื้อ 10 Operation VA 

4 สํานักพิมพสงหนังสือและแผนกรับสินคา
ตรวจสอบความถกูตองของรายการหนังสือ 

30 Inspection VA 

5 แผนกรับสินคานาํหนังสือเขาสูระบบฐานขอมูล 100 Operation NNVA 

6 รอการบันทึกรับเพ่ือสงเขาหนาราน 60 Operation NVA 

7 แผนกรับสินคาทาํการแยกหมวดหนังสือเพ่ือแบง
ตามช้ัน 

30 Inspection NNVA 

8 แผนกรับสินคานาํหนังสือไปยังหนาราน 60 Storage NNVA 

19 ฝายบัญชีบนัทึกรบัขอมูล 30 Operation VA 

10 แผนกหนารานจดัหนังสือเขาช้ันวาง 30 Operation NNVA 

 
 ตารางที่ 3  การวิเคราะหเวลาการทํางานหลังจากมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานแลว ฝายรับสินคา 
ไมมีหนาท่ีในการทํางานในสวนการสรางฐานขอมูล เวลาการทํางานของฝายรับสินคาจึงลดลง  ซึ่งสามารถ
สรุปเวลาโดยรวมดังตารางที่ 4 
 จากตารางที่ 4 มีการเปล่ียนแปลง คือกิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเพ่ิมคุณคา จากเดิม 650 นาที เหลือเพียง 
220 นาที ซึ่งเปนการลดสวนงานของฝายรับเขาหนังสือในสวนของการสรางฐานขอมูล ทําใหฝายรับสินคาทํา
การรับเขาหนังสือโดยใชเวลาลดลง ทําใหสามารถนําหนังสือขึ้นหนารานใหพนักงานขายสินคาไดเร็วกวาการ
ทํางานในเวลาปจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นเวลาของกระบวนการในตารางที่ 4 โดยการลดกิจกรรมของ
การสรางฐานขอมูลสงผลตอการรับสินคาไดเร็วขึ้น อีกท้ังยังสงผลตอการทํางานของพนักงานขายสินคา อีก
ทางดวยเนื่องจากการนําหนังสือขึ้นวางบนชั้นวางมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นเพราะหมวดของสินคามีความ
ถูกตองมากกวาเดิม เพราะฐานขอมูลไดถูกสรางขอมูลของสํานักพิมพ ซึงสามารถลดเวลาการจัดวาง สงผลให
ลูกคาสามารถเลือกซื้อหนังสือไดเร็วขึ้น 
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ตารางที่ 4: แสดงเวลาท่ีใชในการทํางานปจจุบัน (ปรับปรุง) 
กิจกรรม เวลาในการดําเนนิงาน (นาที) เปอรเซ็นต 

กิจกรรมที่ไมเพ่ิมคุณคา (Non 
Value Added : NVA) 

60 นาท ี 7.41 % 

กิจกรรมที่จําเปนแตไมเพ่ิมคุณคา ( 
Necessary but non Value Added 

: NNVA) 
220 นาที 27.16 % 

กิจกรรมที่มีคณุคาเพ่ิม( Value 
Added : VA) 

530 นาที 65.43 % 

 

4. สรุปผลดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินงาน สามารถเห็นไดชัดเจนวาถาสามารถทราบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา คือสวนของ
การรับสินคาของฝายรับสินคา สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน หนังสือถูกสงขึ้นจําหนายไปยังหนาราน
มีความลาชา มีความผิดพลาดของการบันทึกรับสินคาทําใหตองเสียเวลาในการปรับและแกไข ทําใหระยะเวลา
การรับสินคามีระยะเวลาท่ียาวนานขึ้น ซึ่งการแกไขปญหาเกิดขึ้นโดยฝายจัดซื้อมีหนาท่ีในการสรางฐานขอมูล 
เพ่ือเตรียมใหพนักงานฝายรับสินคาสามารถรับสินคาไดทันที เมื่อหลังจากการแกไขปญหาแลว สงผลใหการ
รับสินคามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สงผลใหกระบวนการรับเขาหนังสือ ของ ดับเบ้ิลเอ บุคทาวเวอร  มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสงผลตอยอดขายขององคกรในอนาคต   
 การปรับปรุงกระบวนการจะสามารถประสบผลสําเร็จไดโดย ไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ
ของกระบวนการรับเขาหนังสือ ไดแก พนักงานฝายรับสินคา พนักงานฝายจัดซ้ือ และส่ิงสําคัญคือการให
ความรวมมือของผูบริหารขององคกรในการผลักดัน การปรับปรังปรุงกระบวนการ เพราะหากผูบริหารเห็น
ความสําคัญ พนักงานก็จะสามารถปรับปรุงกระบวนการไดอยางเต็มท่ี  และมีความเชื่อมั่นของผลท่ีเกิดขึ้น
หลังจากการปรับปรุงนี้ 
 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต ทําการศึกษาการออกแบบรูปแบบของรายการหนังสือของสํานักพิมพ 
(รายละเอียดของหนังสือ)  ท่ีนํามาใหในการสรางฐานขอมูลขอฝายจัดซื้อ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก
มากย่ิงขึ้น รวมถึงการใชเทคโนโลยี เชน Barcode เพ่ือชวยใหการทํางานระหวางสํานักพิมพและฝายจัดซ้ือ 
งายมีระบบและเปนมาตรฐานสากล   
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