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ระบบโลจิสติกสยอนกลับเพ่ือการสงซอมและเคลมสินคา
Reverse Logistic System for Fixing and Claim

จักรกฤษณ ปอพริ้ง 1 และ ดร.ไพศาล ตระกูลสุข2

บทคัดยอ 

 งานวจิยันีเ้ปนการพฒันาระบบโลจสิตกิสยอนกลบัเพ่ือการสงซอมและเคลมสนิคาโดยผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ 

เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ความถูกตอง และรักษาความพึงพอใจของลูกคา ผูวจิยัไดพฒันาระบบโดยจะแบงเปน 3 สวน

งาน ไดแก สวนงานการสงซอมสินคา สวนงานการเคลมสินคา และสวนงานในการจัดสงคืนสินคา ระบบงานนี้จะมี
การพัฒนา โดยเคร่ืองมือทีใ่ชพฒันาระบบ ไดแก ภาษา PHP ซึง่ใชในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรม MySQL

เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล โดยหลังจากนั้นจะทําการประเมินระบบโดยผู ใชงานดวยแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจากการวัด 5 ดาน ผลการประเมินการทํางานของระบบ พบวา 

ความพึงพอใจไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเทากับ 0.16 แสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้น
ตามความเหมาะสม สามารถนําไปใชงานไดจริงตอไป 

คําสําคัญ : ระบบโลจิสติกสยอนกลับ การสงซอมและเคลมสินคา เครือขายอินเทอรเน็ต 

Abstract

 Research, the researchers saw a funnel. That would result in the issue of cost, speed, 

accuracy, thereby developing a system for repair and recovery products. Using the Internet in use 

by the system developed is divided into 3 segments include general use. Sales staff and 

administrators. Each segment will have the right to work as scheduled. Tools used in the 

development include PHP language used to write web applications. And using MySQL as a database 

management tool. After that, the system performance will be evaluated by using the questionnaire 

scale (Rating Scale) 5 levels of the fi ve measurements were analyzed statistically by averaging. 

Standard deviation Evaluation system. Found the results of evaluation were at score 4.01 of 

satisfaction and score 0.16 of standard deviation. Show that the developed system is suitable. Can 

be used practically next.

Keywords : Reverse Logistic system, Fixing and Claim back goods, Internet network
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บทนํา

 โลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) เปน

สวนหน่ึงของหวงโซอุปทานท่ีหลายฝายหันมาใหความ

สนใจมากขึน้เปนลาํดบั ดวยเหตผุลทีส่นิคามคีวามจาํเปน

ตองสงคืนจากผูบรโิภคไปสูจดุจําหนายสินคา ผูผลิตสนิคา 

และผูสงมอบวตัถดุบิ อาจเปนเพราะมสีนิคาขายไมไดเปน

จํานวนมาก สินคามีขอบกพรอง สินคาที่สงมอบ

ผดิประเภทผดิขนาด สนิคาขายดใีนพืน้ทีห่นึง่แตกลับขาย

ไมไดในอีกพื้นที่หนึ่ง หรือดวยสาเหตุดานสิ่งแวดลอม

และความปลอดภัยของผูบริโภค สินคาหลายตัวจําเปน

ตองมีนโยบายที่ชัดเจนที่ผูผลิตตองมีภาระในการจัดใหมี

ระบบการสงมอบสินคาทีห่มดอายุการใชงานหรือทีล่กูคา

ไมตองการแลว เพื่อใหมีการ รีไซเคิล และไมกอใหเกิด

ขยะพิษตอสิ่งแวดลอม 

 หากจะพจิารณาการบริหารจัดการเร่ืองโลจิสติกส

ยอนกลับตามที่ไดกลาวมาคงตองมีการศึกษาแยกแยะ

เปนหลายรูปแบบ งานวิจัยหลายชิ้นมีความพยายามที่
จะพจิารณาโลจสิตกิสยอนกลับ ตามชวงอายขุองผลติภณัฑ

ทีอ่าจตองมกีารขนสงยอนกลบัออกเปน 6 ชวงอาย ุตัง้แต

ชวงการพัฒนาผลิตภัณฑ (ออกแบบผลิตภัณฑใหงาย

ตอการสงคืนดวย) ชวงแนะนําสินคาใหม ชวงสินคากําลัง

เติบโต ชวงสินคาเติบโตเต็มท่ีแลว ชวงสินคาอยูในขาลง 

และชวงที่ตองถอนสินคาออกจากตลาด Smith (2005) 

เพือ่จะสามารถจดัการกบัสนิคาสงคนือยางมปีระสทิธภิาพ

 ในสวนบริษัท ยู เอฟ โอ แซทเทิลไลท เซอรวิส 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการจัดจําหนายและติดตั้ง

อุปกรณจานดาวเทียม รวมท้ังอุปกรณสื่อสารอ่ืน
ที่เก่ียวของ โดยมีทั้งการนําเขาสินคาและจัดจําหนาย

ทัง้ในและตางประเทศ จากการศกึษาพบวา ในหลายสวน

งานการบริหารจัดการยังอาจมีประสิทธิภาพที่ไมดีนัก
จาํเปนตองการพัฒนาและปรับปรุงใหดขีึน้ โดยเฉพาะสวน

การสงคืนสินคาดวยวาในสวนนี้จะเปนการควบคุม

และจัดการสินคาคงคลังซึง่เปนตนทนุของบริษทั ตลอดจน

เปนชองทางในการสรางความพงึพอใจใหแกลกูคาในการ

รับบริการอยางสูงสุด 

 ดวยเหตนุี ้ทางผูวจิยัจงึเล็งเหน็ชองทาง ทีจ่ะสงผล

ในเรื่องของตนทุน ความรวดเร็ว ความถูกตอง และ

การบรกิารทีส่ามารถสรางความประทบัใจใหกบัลกูคาในเรือ่ง

ของการสงซอมและเคลมสินคาจึงตองการพัฒนาระบบใน

การสงซอมและเคลมสินคา โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต

เนื่องจากมีความสะดวก และความรวดเร็วในการใชงาน 

ภายในระบบจะทํางานภายใตสวนของเว็บแอพพลิเคช่ัน 

ทั้งลูกคาและบริษัท สามารถตรวจสอบการสงคืนสินคา

ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตไดทุกเวลา เปนการพัฒนา
และเปนตวัเพ่ิมตนทนุ และประโยชนในมูลคาของสินคานัน้ๆ
สรางความแตกตางในการแขงขัน และสรางความประทับใจ

ใหกับลูกคาในการสงซอมและเคลมสินคาตอไป

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ

 โลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) คือ 

กระบวนการจดัการสนิคายอนกลบัจากลกูคามายงัผูผลติ 

ไมวาจะเปนการเรียกกลับสินคาคืน สินคาเสียหาย สินคา

ไมไดมาตรฐาน หรือ สินคาหมดอายุใชงาน โลจิสติกส

ยอนกลับ เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และ

ควบคุมการเค ล่ือนยายสินคาและขอมูลขาวสาร

จากปลายทาง ซึ่งไดแก ผูบริโภค ยอนกลับไปยังแหลงผลิต

ตนทางอยางมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล กระบวนการ

จั ดก า ร โ ล จิ ส ติ กส ย อนก ลับ เป น เ ร่ื อ ง ท่ี ซั บซ อน

และเกี่ยวของกับรายการสินคามากกวาการขนสงขาไป 

แตถามีความรอบคอบแลวจะพบวาการบริหารการขนสง

สินคายอนกลับจะชวยลดตนทุน รักษาผลประโยชนให

องคกร และปรบัปรงุการบรกิารลกูคาได ขัน้ตอนทัง้ 7 ขอ 

อาจจะชวยปรับปรุงเร่ืองการปฏิบตังิานสินคายอนกลับได 

ไดแก

 1. จัดศูนยกลางการปฏิบัติ งานยอนกลับ 
เจาหนาท่ีจํานวนมากและแผนกหลายแหงท่ีเกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานสินคาเที่ยวกลับ มักจะไมไดอยูในสถานท่ี

เดียวกัน ดังนั้น จึงควรมีศูนยกลางปฏิบัติงานโดยตรงกับ

สินคา  รวมท้ังการจัดระเบียบรูปแบบ  บุคลากร 

และกระบวนการเพ่ือการดําเนนิงานเปนไปไดโดยสะดวก
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  2. แตงตัง้ผูนาํการขนสงสนิคายอนกลบั มกัเปน

หนาที่รับผิดชอบของผูจัดการแผนก เชน แผนกบริการ

ลูกคา การบริการแวรเฮาส การซอมบํารุง และการเงิน 

เมื่อมีสินคาคืนจํานวนนอย ทําใหแผนกท่ีเกี่ยวของรูสึก

เสยีเวลาในการจดัการ เพราะวาสนิคากลบัคนืเปนปญหา

ของคนอื่นไมใชปญหาหรือความผิดของตนเอง สวนมาก

จึงเก็บงานนี้ไวทําทีหลัง การแตงตั้งผูนําอาวุโสที่มีอํานาจ

ตรวจสอบและบริหารงานทั้งหมดรวมถึงงบประมาณ 

จะชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานสินคาเท่ียว

กลับไดอยางมีประสิทธิภาพ

 3. จดักระบวนการธรุกจิใหม ในการขนสงสนิคา

ยอนกลับสวนมากแลวจะใชเวลานาน ความยุงยากทํา

ใหเพิ่มระยะเวลาการนําสินคากลับใหมากขึ้นอีก การนํา

สินคากลับมีวิธีซับซอน และมีการจัดการสินคาหลาย
ขัน้ตอน ระบบ ERP อาจไมสามารถชวยเร่ืองการขนสงสนิคา

กลบัได โดยเฉพาะสินคาจาํนวนมาก กระบวนการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพจะทําใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดรวดเร็ว

และแกไขปญหาสินคาคืนของลูกคาได และยังชวยทําให

บริษทัมผีลตอบแทนเพิม่ขึน้จากการขนสงสนิคาเทีย่วกลบั

 4.  เชื่อมโยงกระบวนการขนสงเที่ยวกลับ 
ความยุงยากมักจะเกิดขึน้ในข้ันตอนการสงมอบงานระหวางกลุม
ทําใหเกิดปญหาการจัดการขอมูลและสินคา สําหรับ

ปญหาภายในเกิดจากเจาหนาที่หาขอมูลในระบบ

ที่ซํ้าซอนและเจรจาตอรองกับผูรับงานภายนอก ดังนั้นจึง

ตองมีกระบวนการจัดการท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูล

ระหวางกลุมไดอัตโนมัติและสั่งการเพียงครั้งเดียว 

เพือ่สงตอสนิคาและขอมลูทีเ่กีย่วของ การเชือ่มโยงจะชวย

ลดปญหาหรอืขอผิดพลาดและยงัลดการเจรจาตอระหวาง
กลุม

 5. รวบรวมขอมลูท่ีถกูตองการเกบ็ขอมูลท่ีไมได

ประสิทธิภาพสําหรับสินคาส งคืนรวมถึงชองว าง
การส่ือสารและความผิดพลาดทําใหสิน้เปลืองและการปฏิบตังิาน

ไมถูกตอง การเก็บขอมูลอยางละเอียดและรอบคอบใน

ขัน้ตอนการสงคนืสนิคารวมถึงการตรวจสอบสินคาเหมือน

เปนงานที่เพิ่มขึ้น แตจะเห็นผลในเรื่องการลดตนทุนการ
ขนสงในอนาคต 

 6. ใชการตรวจสอบแบบ Real-time การตรวจ

สอบสถานภาพสินคาในกระบวนการตางๆ เปนเรื่องยาก

และเสียเวลา การใชระบบตรวจสอบแบบ Real-time

จะชวยเรื่องการรับรูสถานภาพสินคาตลอดกระบวนการ 

ทกุคนท่ีเกีย่วของไมวาจะเปนผูใหบรกิารโลจสิตกิส (3PL) 

หรือลูกคา ทั้งหมดสามารถเห็นหนทางแกไขปญหา

โดยทันที โดยที่ไมตองเสียเวลาเดินไปติดตองาน สงอีเมล 

หรือโทรศัพทติดตองาน

  7.  ปองกันกอนเกิดปญหา การทํางานที่สราง

ความตึงเครียดคือปญหาท่ีตองแกไขโดยทันที ดังนั้น 

จึงควรมีการเตรียมตัวรับกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ

ตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึน และจัดทําเปนแผนงานเรงดวน
เพือ่ใหสามารถทํางานเพียงคร้ังเดียวและแกไขไดโดยอัตโนมัต ิ

สิ่งเหลานี้จะชวยลดความตึงเครียดและชวยปรับปรุง

ระบบอยางตอเนื่อง เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นซํ้าอีกจึงสามารถ

แกไขไดโดยอัตโนมัติ

 ขั้นตอนทั้ง 7 ขอ ดังที่กลาวขางตน ใหขอคิดวา 
ผูประกอบการควรบริหารธุรกิจแทนท่ีจะบริหารกระบวนการ

ทาํงาน และเจาหนาทีใ่นระดับอาวุโสควรจะตองบริหารงาน
แทนที่จะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น เพราะการแกไขปญหา

ลูกคาเปนเรื่องที่ใชเวลา เมื่อผูประกอบการไดปฏิบัติ

ตามขัน้ตอนทัง้ 7 ขอแลว เจาหนาท่ีระดบัอาวโุสจะมเีวลา
มากขึน้พรอมทีจ่ะปฏบิตังิานประจาํวนั (Rupnow. 2549) 

งานวจิยัทีส่อดคลองกบัการปฏิบตังิานสนิคายอนกลบัมดีงันี้

 สําหรับการออกแบบระบบโลจิสติกสยอนกลับ 

เพื่ อ เป นแนวทาง ในการแกปญหา ในภาพกว า ง

โดยกําหนดการเรียกคืนกลับ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย

ของ ศิริชัย สมศรี (2553) แลวพบวา มีความสอดคลอง
กับงานวิจัย โดยมีผลถึงความเปนไปไดที่จะคืนทุนแก

ระบบโลจิสติกสยอนกลับในระยะเวลาอันสั้น 

 การสรางมูลคาใหกับสินคาที่ไมเปนที่ตองการ 

ใหกลับมามีคุณคาอีกคร้ังเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

ในระบบโลจิสติกสยอนกลับ ผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัย
ของ วารุณี มิลินทปญญา และอุไรรัตน แยมชุติ (2553) 

ที่ไดกลาวถึงกระบวนการ วัตถุประสงค และความสําคัญ
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ในการทาํงานของระบบโลจสิตกิส ซึง่เปนสิง่ทีผู่ประกอบการ

สามารถเพิ่มมูลคา ที่ชวยในเร่ืองความเชื่อมั่นของลูกคา 

ชวยลดการซอมแซมที่ไมเกิดมูลคา

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  ศกึษากระบวนการระบบโลจสิตกิสยอนกลับ

เพื่อการสงซอมและเคลมสินคา 

 2.  พัฒนาระบบโลจิสติกสยอนกลับเพื่อการ

สงซอมและเคลมสินคา กรณีศึกษาบริษัท ยู เอฟ โอ 

แซทเทิลไลท เซอรวิส จํากัด

 3. ประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ

โลจิสติกสยอนกลับเพื่อการสงซอมและเคลมสินคา

ระเบียบวิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้ไดจะเปนการศึกษาและพัฒนาระบบ

โลจิสติกสยอนกลับเพื่อการสงซอมและเคลมสินคาผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยในสวนการดําเนินการวิจัยนี้

จะประกอบไปดวยขัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี 1) การวิเคราะห

ระบบงานเดิม 2) การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน

ใหม 3) เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั 4) การเกบ็รวบรวมขอมลู 

5) การวิเคราะหขอมูล

การศึกษาระบบงานเดิม

 ในกระบวนการเคลมสินคาของ บริษัท ยูเอฟโอ 
แซทเทิลไลท เซอรวสิ จาํกดั มกีระบวนการระบบงานเดิม 

โดยทีเ่มือ่ลกูคาซือ้สินคาไปไมเกนิ 15 วนั สนิคาเกดิปญหา

ซึ่งตองมาจากความผิดพลาดจากผูผลิต ทางบริษัทยินดี

เคลมสินคาตัวใหมใหทันที แตหากเกินกวา 15 วันไปแลว 

ทางบริษัทจะส งสินค าที่ มีปญหานั้ น ใหแกผู ผลิ ต 

เพ่ือทําการซอมแซมแกไขตอไป ในการสงซอมและเคลมสนิคา
มากับทางบริษัท มีกระบวนหลายทาง ที่ผูวิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคัญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ตรวจสอบสนิค้า

เรมืต้น

รบัสินคา้คืน

จดัส่งส ินคา้คืนแก่ผ ู้ผลติ

 สนิค้ามอีายุเกิน 15 วนั 

เขา้สู่กระบวนการเคลมสนิค้า

 สนิค้ามอีายุไม่เกิน 15 วนั

ทําการเคลมสนิค้า

ส่งสนิค้าคนืกลับใหลู้กค้า

ตรวจสอบใบเสร็จสนิค้า

 ใบเสร็จตรงกบัสนิค้าทจีะเคลม

แจ้งรายละเอยีดแก่ลูกค้า

ใบเสร็จไมต่รงกับสนิค้าทีจะเคลม

ส่งสนิค้าทจีะเคลมให้กับบรษัิท

สนิสุด  

รูปที่ 1 ขั้ นตอนการ เคลมสินค าบริษัท  ยู เอฟโอ 

แซทเทิลไลท เซอรวิส จํากัด

 จากรปูท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการทาํงานสวนของการ

ซอมและเคลมสินคาของ บริษัท ยูเอฟโอ แซทเทิลไลท 

เซอรวิส จํากัด จากขั้นตอนการทํางานในการสงซอม

และเคลมสนิคาของ บรษิทั ยเูอฟโอ แซทเทลิไลท เซอรวสิ 

จํากัด มีประเด็นปญหาเกิดขึ้นดังตอไปนี้

 1. ลูกคาเกิดความไมสะดวกในการสงซอม

และเคลมสินคา เนื่องจากตองเดินทางมายังบริษัท

เพื่อทําการซอมหรือเคลมสินคา 

 2.  ลกูคาไมทราบราคาในการซอมสนิคาลวงหนา
 3.  ในสวนสนิคาทีน่าํมาเคลมหากมอีายเุกนิ 15 

วัน ลูกคาตองเสียเวลาในการเดินทางมายังบริษัทอีกคร้ัง 

เพื่อรอการสงซอมแซมสินคาจากทางผูผลิต หรือผูนําเขา
สินคา ที่จะสงมายังบริษัท

 จากประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการ

วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหมขึ้น เพื่อแกปญหา

ในการทํางานท่ีอาจกอใหเกิดขอผิดพลาด และเพ่ือเพ่ิม

ความพึงพอใจในการบริการใหแกลูกคา 



72

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม

 ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหมนี้ 

ใชเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ซึ่งใชภาษา 

UML (Unifi ed Modeling Language) มาใชใน

การออกแบบ โดยนําเสนอนระดับสถาปตยกรรมตาม

ยูสเคสไดอะแกรม ดังรูปที่ 2

  
System

Customer

Officer

Technician

Cliam or Repair Defective Products

Delivery to Claim or Repair

Confrim to Cliam or Repair

Assess Price of Product Return

Return Product

Evaluate Satisfy

Report Bill Price

Tracking Product

<<extend>>

่รูปที่ 2  แผนภาพยูสเคสของระบบ

 จากรูปที ่2 พบวาระบบงานสามารถแบงผูใชงาน

ตามสทิธิก์ารใชงานไดเปน 3 ระดบั โดยมคีวามสมัพนัธกนั

ดังนี้

 1.  ระดับลูกคา (Customer) มขีอบเขตฟงกชัน่
การใช งาน  ไดแก  1 )  จัดการเคลม/ซอมสินค า 

2) นาํสงสนิคาเพ่ือเคลม/ซอม 3) ตกลงการเคลม/ซอม 4) 

นาํสงสนิคาคนื 5) ตดิตามสินคา 6) ประเมินความพึงพอใจ
 2.  ระดบัเจาหนาที ่(Offi cer) มขีอบเขตฟงกชนั

การใช งาน  ไดแก  1 )  จัดการเคลม/ซอมสินค า 

2) นําสงสินคาเพื่อเคลม/ซอม 3) ตกลงการเคลม/ซอม 
4) นาํสงสนิคาคืน 5) ตดิตามสนิคา 6) ประเมนิความพงึพอใจ

7) ประเมินราคาเบื้องตน 8) การออกใบเสร็จราคาสินคา 

3. ระดับชาง (Technician) มีขอบเขตฟงกชั่นการใชงาน 

ไดแก 1) ประเมินราคาเบ้ืองตน 2) การออกใบเสร็จ

ราคาสินคา

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

 ในการพัฒนาระบบโลจิสติกสยอนกลับเพ่ือการ

สงซอมและเคลมสินคา สวนของเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั

นั้น ใชวิธีการทดสอบแบบแบล็คบล็อค (Black Box 

Testing) ซึ่งเปนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่

มุงเนนใหเกิดความแมนยําของการนําเขาขอมูล (Input) 

และความถูกตองของผลลัพธของขอมูล (Output) 

การเก็บรวบรวมขอมูล

 เกณฑทีใ่ชในการประเมินประสิทธภิาพของระบบ

ผูวจิยัระบบไดกาํหนดเกณฑในการประเมนิประสทิธิภาพ

ของระบบ โดยประกอบดวยมาตรอันดับ (Rating Scale) 

เชงิคณุภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ

ตารางที่ 1 การใหคะแนนของแบบประเมินระบบ

การวิเคราะหขอมูล

 การยอมรับประสิทธภิาพของระบบ ผูวจิยัระบบ
จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระบบ 

โดยตองมคีะแนนเฉล่ียมาตรอนัดับเชงิปรมิาณระดับ 4 ขึน้ไป 
จึงจะยอมรับไดวาระบบนี้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ตอการนําไปใชงานจริง ซึง่คะแนนเฉล่ียสามารถแบงเกณฑ

ระดับออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

 คะแนน 4.50-5.00 จะอยูในเกณฑระดับดีมาก
 คะแนน 3.50-4.49 จะอยูในเกณฑระดับดี

 คะแนน 2.50-3.49 จะอยูในเกณฑระดบัปานกลาง
 คะแนน 1.50-2.49 จะอยูในเกณฑระดับนอย

 คะแนน 1.00-1.49 จะอยูในเกณฑระดบันอยทีส่ดุ
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ผลการวิจัย
 การนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอเปน 2 สวน 

ด วยกัน  ได แก  1 )  การพัฒนาระบบงาน  และ 

2) การประเมินระบบงาน ทําการประเมินระบบโดย

ผู เชี่ ย ว ช าญด า นซอฟต แว ร แ ล ะผู ใช ง าน ระบบ 

ดวยแบบสอบถาม และนํามาหาผลลัพธ โดยผูวิจัยไดเริ่ม

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2557 โดยหาผลที่ไดจากการใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) 

จากสูตร

 
X   = 

N

X∑
 

เมื่อ X   =  แทนคาเฉลี่ยเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย

 ∑X  =  แทนผลรวมทั้งหมดของขอมูล

 N   =  แทนจํานวนขอมูลทั้งหมด

 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)

จากสูตร

  
S.D.   = 

N

2
)X(X∑ −  

เมื่อ  S.D. =  แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 X    =  แทนคาเฉลี่ยเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย

 N   =  แทนจํานวนขอมูลทั้งหมด

 ผลการประเมินการทํางานของระบบ พบวาความ

พึงพอใจไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยภาพรวมเทากบั 0.16 แสดงใหเหน็วาระบบ

ที่พัฒนาขึ้นความความเหมาะสม สามารถนําไปใชงาน

ไดจริง ซึ่งผูวิจัย

ผลการพัฒนาระบบงาน
 การพัฒนาระบบงานน้ันผูวิจัยไดพัฒนาระบบ 

โดยทําการสงซอมและเคลมสินคา การตกลงการเคลม/

ซอม การประเมินราคา โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต

เว็บไซต ดังรูป 

 
่รูปที่ 3 การสงซอมและเคลมสินคา

 
่

รูปที่ 4 การตกลงการเคลม/ซอม

 

รูปที่ 5  สวนของการประเมินราคา

การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน
 ระบบทีพ่ฒันาขึน้จะถกูนาํไปประเมนิประสทิธภิาพ

โดยกลุมผูใชงานซึง่เปนผูเชีย่วชาญดานซอฟตแวรจาํนวน 

3คน และผูใชงานระบบ จํานวน 7 คน แลวนําคะแนน
มาวิเคราะหทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานซ่ึงมีผลการวิจัย ดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความ

พึงพอใจที่มีตอการทดสอบระบบ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

 การพัฒนาระบบโลจิสติกสยอนกลับเพ่ือการ

สงซอมและเคลมสินคา เปาหมายเพ่ือชวยแกปญหาในการ

สงซอมและเคลมสินคา ซึ่งจะสงผลในเร่ืองของตนทุน 

ความรวดเรว็ ความถูกตอง การบรกิาร เพ่ิมความพงึพอใจ

ใหแกลกูคา จงึพฒันาระบบในการสงซอมและเคลมสินคา 

ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบวาอยูในระดับดีนั้น

ขอนําเสนอการประเมินดังนี้ สวนการประเมินผลอยูใน

ระดบัระดบัดเีพราะระบบทีพ่ฒันาขึน้มีฟงกชัน่การทาํงาน

ครบสมบูรณตรงกับความตองการของบริษัท ยูเอฟ โอ 

แซทเทิลไลท เซอรวิส จํากัด สอดคลองกับผลการวิจัย

ของนักวิจัย (ธเนศ สิริสุวรรณกิจ.2549) ที่ระบุวาบทบาท

ในการสงคืนสินคานั้นจะมีสวนชวยลดตนทุนองคกร
หรือบริษัท

ขอเสนอแนะ

 1. ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการทํางานหลัก

ใหชัดเจน กอนลงมือพัฒนาระบบ เพ่ือลดปญหาความ
ตองการที่ไมสอดคลองกับระบบงานและผูที่ใชงานระบบ 

อีกทั้งทําใหประหยัดเวลาในสวนของการพัฒนา

 2. ในสวนของการพัฒนาระบบควรเพ่ิมสวนของ
พัฒนาระบบที่เปนการแจงเตือน SMS การสงคืนสินคา 

เพื่อใหรับทราบไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

 3. เพิ่มการประเมินเวลาในการซอมแซม 
เพื่อความสะดวกของลูกคา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานของชางและเจาหนาที่
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