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ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกิจเล่มนี้ ผู้เขียนได้ท าการเรียบ
เรียงเพื่อประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการการขนส่ง ตัวแบบ
ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ในระบบโลจิสติกส์  การจัดการคลังสินค้า การวางแผนอุปสงค์และค าสั่งซื้อ 
โครงสร้างระบบเครือข่ายและการเลือกท าเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน และการลด
ต้นทุนในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้
ที่สนใจให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ของการจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ และหากผู้อ่านมี
ข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้นมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย                              

         มำนน  เซียวประจวบ 

               วันบิดาแห่งฝนหลวง 2556 
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ต้นทุนสินค้าคงคลัง 
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
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ตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลัง 
ระบบการจัดซื้อจัดหา 

บทสรุป 

แบบฝกึหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

บทท่ี 10 การลดต้นทุนในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   6 ชั่วโมง 
ต้นทุนโลจิสติกส์ 
แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง 
แนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 
แนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า 
แนวทางการลดต้นทุนโดยการใช้ระบบสารสนเทศ 

บทสรุป 

กรณีศึกษาการจัดการโลจิสตกิส์และโซอุ่ปทาน 

เอกสารอ้างอิง 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยายสรุปเนื้อหา 
3. แสดงวิธีการค านวณและการตัดสินใจ 

4. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

5. ทบทวนความรูจ้ากแบบฝกึหัดท้ายบท 

6. ศึกษากรณีศึกษาทางด้านโลจสิติกส์จากการลงพื้นที่เกบ็ข้อมลูจริง 
7. การรายงานหน้าช้ันเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ 

2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

 



 

ต แผนบริหารการสอนประจ าวิชา  

 

การวัดผลการเรียน 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     35% 

       - การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน                                 10 % 

      - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน    10 % 

        - รายงานกรณีศึกษา     15 % 

2. การสอบกลางภาค                                                  30 % 

3. การสอบปลายภาค                                           35 % 

              รวม                                                                     100 % 

การประเมินผลการเรยีน     

 คะแนนระหว่าง  80 – 100  คะแนน  ได้ระดับ A 

คะแนนระหว่าง  75  –  79  คะแนน  ได้ระดับ B+ 

คะแนนระหว่าง  70  –  74  คะแนน  ได้ระดับ B 

คะแนนระหว่าง  65  –  69  คะแนน  ได้ระดับ C+ 

คะแนนระหว่าง  60  –  64  คะแนน  ได้ระดับ C 

คะแนนระหว่าง  55  –  59  คะแนน  ได้ระดับ D + 

คะแนนระหว่าง  50  –  54  คะแนน  ได้ระดับ D 

คะแนนระหว่าง    0 –   49  คะแนน  ได้ระดับ F 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 1 

บทน าการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2. แบบจ าลองการจัดการโซ่อุปทาน 

3. วิวัฒนาการโลจิสติกส์ 
4. องค์ประกอบโลจิสติกส์ 
5. โลจิสติกส์ธุรกิจ 

6. ประโยชน์ของกิจกรรมโลจิสติกส์ 
7. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโซ่
อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างของแบบจ าลองการจัดการโซ่อุปทานแต่ละ
ประเภท 

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการ องค์ประกอบ ประโยชน์และความส าคัญของ
การจัดการโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจ 

4. เพื่อให้ผู้ ศึกษาสามารถเช่ือมโยงแบบจ าลองโซ่อุปทานและโลจิสติกส์และอธิบาย
ความสัมพันธ์กิจกรรมโลจิสติกส์ภายในโซ่อุปทานของธุรกิจแต่ละประเภท  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แบบจ าลองการจัดการโซ่อุปทานประเภทต่าง ๆ วิวัฒนาการโลจิสติกส์ องค์ประกอบและ
กิจกรรมโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ธุรกิจและประโยชน์ของกิจกรรมโลจิสติกส์ 

2. อธิบายความสัมพันธ์พร้อมยกตัวอย่างโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของเครือข่ายธุรกิจต่าง ๆ
และเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 



 

2 บทที่ 1 | บทน าการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทาน 

 

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างแบบจ าลองโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ในธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งอธิบายกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สัมพันธ์กัน
ภายในโซ่อุปทาน โดยใช้แผนภาพจ าลองและน าเสนอหน้าช้ันเรียนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. แบบฝกึหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 1  
บทน าการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

  

 

การจัดส่งหรือโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นค าที่มีรากฐานมาจากภาษากรีกแปลว่า “ศิลปะใน
การค านวณ” เดิมจะใช้ในทางทหารซึ่งมีความหมายในการส่งก าลังบ ารุง ซึ่งไม่สื่อความหมายในการ
จัดส่งเท่าใดนัก ท าให้มองไม่เห็นภาพว่าโลจิสติกส์คืออะไร ท าหน้าที่อะไรและมีความส าคัญอย่างไร 
แต่เดิมมักเข้าใจว่าโลจิสติกส์คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Transportation) เท่านั้นจึงให้
ความส าคัญกับการเลือกยานพาหนะ เส้นทางการขนส่งรวมถึงวิธีการลดต้นทุนในการขนส่ง ซึ่งเป็น
เพียงหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์หรือการจัดส่งที่มีความหมายและขอบเขตกว้างกว่า เนื้อหาในบทนี้จะ
น าเสนอค านิยาม ค าจ ากัดความ รวมทั้งบทบาทต่าง ๆ  ของการจัดการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อุปทานและการจัดส่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ 

ความหมายของการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

ก่อนที่จะอธิบายถึงความหมายของการจัดสง่หรือโลจิสติกส ์จะต้องท าความเข้าใจความหมาย
ของโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการด าเนินธุรกิจ 
โดยมีผู้ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทานไว้ดังนี้ 

Nagurney (2006: 7) "การจัดการห่วงโซ่อุปทาน" หมายถึงการสนองต่อความต้องการในการ
ผสานกระบวนการหลักทางธุรกิจเข้าด้วยกัน จากผู้บริโภครายสุดท้าย ย้อนไปจนถึงผู้จัดหาต้นน้ า (ผู้
จัดหารายแรกสุด) จากผู้จัดหาต้นน้ า ที่จัดหาสินค้า บริการและข้อมูลมาเพื่อเพิม่มูลค่าให้แก่ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนร่วมในองค์กร 
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Bowersox, Closs, and Cooper (2009: 4) ได้ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน
หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ ต้นน้ า 
(วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ า (สินค้าส าเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมีลักษณะยาวต่อเนื่องกันเหมือนโซ่ เพื่อ ให้
เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยการให้ความส าคัญต่อการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้ร่วมกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการด าเนินงานและเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบในการ แข่งขันอย่างยั่งยืน” 

Chopra and Meindl (2012: 3) ได้ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทานหมายถึง การ
ประสานกิจกรรมหลัก ๆ  ของธุรกิจ (ทั้งภายในบริษัทและระหว่างบริษัท) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงสมรรถนะในระยะยาว ของบริษัทและหุ้นส่วนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เครือข่ายธุรกิจตั้งต้นไป
จนถึงเครือข่ายส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 

สรุปความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน จะเห็นได้ว่า การจัดการโซ่อุปทานเป็นการการ
สร้างความสัมพันธ์และผสานกระบวนการธุรกิจเข้าด้วยกัน ระหว่างองค์กร ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ต้นน้ า 
(วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ า (สินค้าส าเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมีลักษณะยาวต่อเนื่องกันเหมือนโซ่ ดังภาพ  

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายธุรกจิในโซ่อปุทาน 

(ที่มา: ปรับปรงุจาก Bowersox, Closs and Cooper, 2009: 6) 

ทิศทางการไหลของข้อมูลและสารสนเทศ 
ทิศทางการไหลของสินค้าและการบริการ 

ทิศทางการไหลของเงินทุน 

เครือข่ายผู้ส่งมอบ เครือข่ายการกระจายสินค้า การเชื่อมโยงภายในองค์กร 

ฝ่ายจัดซ้ือ 

ฝ่ายผลิต 

การตลาด 

การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 

ลูกค้า 

ลูกค้า 

ลูกค้า 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
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จากภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายธุรกิจในโซ่อุปทานจะเริ่มตั้งแต่ผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบ ซึ่งจะมีลักษณะการท าธุรกรรมร่วมกันระหว่างผู้ส่งมอบเป็นเครือข่ายผู้ส่งมอบเพื่อจัดหาและ
ส่งมอบวัตถุดิบและวัสดุไปยังองค์กรที่เป็นลูกค้า ซึ่งภายในองค์กรจะมีการรับวัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ  
ผ่านฝ่ายจัดซื้อส่งต่อไปยังฝ่ายผลิตเพื่อท าการแปรรูปเป็นสินค้า ไปยังฝ่ายการตลาด เพื่อท าการ
จ าหน่ายไปยังผู้ค้าส่งหรือผู้กระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกและลูกค้าในลักษณะความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายการกระจายสินค้า  

ทิศทางการไหลของสินค้าและบริการจึงเริ่มจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค ใน
ขณะเดียวกันการติดต่อท าธุรกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรจะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง นั่นคือมี
ค าสั่งซื้อ การตกลงราคาและการส่งมอบ ความต้องการของลูกค้าจะเป็นแรงผลักของทิศทางการไหล
ของเงินทุนจากลูกค้าย้อนกลับไปยังผู้จัดหาวัตถุดิบ 

การจัดส่งหรือโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการโซ่อุปทาน โดยมีผู้ให้
ความหมายของการจัดส่งหรือโลจิสติกส์ไว้ดังนี้  

Frazelle (2002: 5) ได้ให้ความหมายของการจัดส่งไว้ว่า คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้าย วัตถุดิบ ข้อมูลและเงินทุน ระหว่างผู้บริโภคและผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต 

 สภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา (Council of Logistics Management: CLM) 

ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น "Council of Supply Chain Management Professionals" ได้ให้ค า
นิยามของค าว่า "การจัดการโลจิสติกส์"  หมายถึง กระบวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผน การ
ด าเนินการ การควบคุม การไหลเวียนและการจัดเก็บสิน ค้า บริการและสารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดของการบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค (อ้างถึงใน Vitasek, 2013: 117) 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
โซ่อุปทาน โดยการจัดการโลจิสติกส์จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายสินค้าเชิงกายภาพภายในระบบโซ่
อุปทาน แต่การจัดการโซ่อุปทานยังครอบคลุมไปถึง การร่วมมือ การพัฒนาความสัมพันธ์และการ
สร้างเครือข่ายโซ่อุปทาน ดังภาพที่ 1.2  
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ภาพที่ 1.2 แสดงการเคลื่อนย้ายในระบบโลจิสตกิส ์

 จากภาพที่ 1.2 จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายในระบบโลจิสติกส์ จะเริ่มตั้งการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบไปยังผู้ส่งมอบ โรงงานแปรรูป โรงงานผลิต ผู้ค้าส่งหรือผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก จนถึงมือ
ลูกค้าคนสุดท้ายหรือผู้บริโภค 

 ในส่วนของการเคลื่อนย้ายระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร จะเริ่มจากจุดรับวัตถุดิบและวัสดุ 
ไปยังคลังสินค้า  จุดด าเนินการผลิต ซึ่งในระหว่าการผลิตจะมีสนิค้าคงคลังระหว่างผลติซึ่งเกดิจากการ
ประกอบในเบื้องต้น จนส าเร็จเปน็สินค้าส าเรจ็รปู และเตรียมพร้อมจัดจ าหน่ายไปยังจุดกระจายสินค้า 

  

 

 

 

 

 

จุดรับวัตถุดิบ 

และวัสดุ 
วัตถุดิบและ
วัสดุคงคลัง 

จุดด าเนินการ
ผลิต 

สินค้าคงคลัง
ระหว่างผลิต 

สินค้าคงคลัง
ส าเร็จรูป 

จุดกระจาย
สินค้า 

วัตถุดิบ   ผู้ส่งมอบ       โรงงานแปรรูป             โรงงานผลิต        ค้าส่ง/กระจายสินค้า        ค้าปลีก      ลูกค้า 

ทิศทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจนแปลงสภาพเป็นสินค้าภายในองค์กร 

ทิศทางการสื่อสาร การไหลของข้อมูลและสารสนเทศ 
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แบบจ าลองการจดัการโซ่อุปทาน 

 เพื่อที่จะสามารถอธิบายแนวคิดโซ่อุปทานได้ชัดเจนย่ิงข้ึน จึงมีผู้คิดค้นแบบจ าลองโซ่อุปทาน
เพื่ออธิบานแนวความคิดโซ่อุปทานไว้ดังนี้ 

 1. แบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน แบบจ าลองนี้พัฒนาโดย เอ.ที. 
เคียร์นี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ โดยผู้บริหารท าหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง โดย
ยึดหลักแนวคิดที่บริษัทตนต้องอาศัยผู้ส่งมอบวัตถุดิบและผู้ที่ขายวัตถุดิบให้แก่ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ที่จะ
จัดส่งไปยังกระบวนการเพิ่มมูลค่าของตน กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกระบวนการหลักในการ
แปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าเพื่อส่งมอบไปยังลูกค้า ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การ
จัดซื้อการแปรรูป การกระจายสินค้าและการบริการหลังการขาย ดังภาพที่ 1.3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 แบบจ าลองโซอุ่ปทานแสดงการพึง่พาอาศัยกันและกัน 

(ที่มา : ปรบัปรุงจาก สาธิต  พะเนียงทอง, 2548: 21) 
 

 2. แบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงการไหลเวียนสินค้า ข้อมูลและเงินทุน  แบบจ าลองนี้พัฒนา
โดยบริษัทที่ปรึกษาที่ช่ือว่า แอคเซ็นเจอร์ (Accenture) แสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนของสินค้า ข้อมูล
และเงินทุนภายในโซ่อุปทานทั้งสองทิศทาง แบบจ าลองนี้แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุก ๆ องค์กรที่มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริโภค ดังภาพที่ 1.4 

ออกแบบ 

การตลาด 

บริการ กระจาย แปรรูป จัดซ้ือ 

บริษัท 

ผู้ขาย ผู้ซ้ือ 
ผู้ซ้ือที่ขาย 

ให้ผู้ซ้ือ 

ผูข้ายที่ขาย 

ให้ผู้ขาย 
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ภาพที่ 1.4 แบบจ าลองโซอุ่ปทานแสดงการไหลเวียนสินค้า ข้อมูลและเงินทุน 

 3. แบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงสินค้าคงคลัง  แบบจ าลองนี้แสดงให้เห็นถึงความไร้
ประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน ยิ่งมีสินค้าคงคลังมากเท่าใด ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพ 
แบบจ าลองนี้ได้ถูกน าไปพิจารณาการจัดการคลังสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง โดยจะประสบ
ความส าเร็จได้ ทุกองค์กรภายในโซ่อุปทานจะต้องร่วมมือกัน เพื่อขจัดสินค้าคงคลังที่มากเกินจ าเป็น
ออกไป ดังภาพที่ 1.5 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 แบบจ าลองโซอุ่ปทานแสดงสินค้าคงคลงั 

 

แหล่งวัตถุดิบ ผู้แปรสภาพ
ปัจจัย 

ผู้ขายปัจจัย ผู้ค้าส่ง 

ผู้ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

สินค้า 

ข้อมูล 

เงินทุน 

คลังสินค้า 

ผู้ขายปัจจัย 

โรงงานผลิต 

คลังสินค้า 

ศูนย์กระจาย 

สินค้า

คลังสินค้า 

คลังสินค้า 

ช่องทาง 
จัดจ าหน่าย 

ผู้บริโภค 
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4. แบบจ าลองโซ่อุปทานองค์กรธุรกิจเดี่ยว แบบจ าลองนี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการหลัก
ภายในองค์กรธุรกิจแต่ละบริษัท ประกอบไปด้วย กระบวนการที่ท าให้ค าสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ 
กระบวนการส่งมอบวัตถุดิบและกระบวนการออกแบบและพัฒนา ดังภาพที่ 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 แบบจ าลองโซอุ่ปทานของผูผ้ลิตเครือ่งคอมพิวเตอร ์

 

 

ต่อรองลูกค้า 

ยืนยันราคา 

ออกใบสั่งซ้ือ 

สร้างค าสั่งซ้ือ 

น าเข้าค าสั่งซ้ือ 

จับคู่ค าสั่งซ้ือ 

และการบริการ 

จัดส่ง 

ติดตั้ง 

บริการการขาย 

เรียกเก็บเงิน 

ใบเสร็จ 

การ
จัดส่ง 

ออก 

แบบ 

Eng. & 

Tech. 

กลยุทธ ์
ธุรกิจ, 

ตลาด 

การ
ผลิต 

การ
จัดซ้ือ 

ผู้ขาย
ปัจจัย 

กระบวนการจัดหาและผลิต 

กระบวนการออกแบบ 

และพัฒนา กระบวนการส่งมอบ 

และจัดเก็บเงิน 

กระบวนการจัดการ 

ค าส่ังซื้อ 
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 5. แบบจ าลองโซ่อุปทานการไหลของวัตถุดิบ สินค้าและข้อมูล แบบจ าลองนี้ แสดงให้เห็น
การไหลของวัตถุดิบ สินค้าและข้อมูลในข้ันตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการ ท าให้ค าสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ 
โดยเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนกระทั่งวัตถุดิบถูกแปรสภาพไปเป็นสินค้าส าเร็จรูปและถูกส่งมอบ
ให้กับลูกค้าปลายทาง ดังภาพที่ 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 แสดงการไหลของวัตถุดิบและสินค้าไปยงัจุดพกั 

(ที่มา: ปรับปรงุจาก สาธิต  พะเนียงทอง, 2548: 25) 
 

 6. แบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงกระบวนการผลิตแบบวงจรปิด แบบจ าลองนี้แสดงสินค้า
ส าเร็จรูปที่ถูกส่งกลับจากลูกค้าและประกอบข้ึนใหม่ด้วยวัตถุดิบใหม่ที่จัดหามาจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
ภายนอก แบบจ าลองนี้จะบรรยายถึงการไหลของสินค้า ตั้งแต่การจัดหาและการส่งมอบโดยผ่าน
กระบวนการหลักทางธุรกิจต่าง ๆ ดังภาพที่ 1.8 

 

 

ผู้ผลิต 

ชิ้นส่วน 

การประกอบ 

เบื้องต้น 

การประกอบ ศูนย์กระจาย 

สินค้า 

ช่องทาง 
จัดจ าหน่าย 

ลูกค้า 

ตาราง 
จัดส่ง 

ตาราง 
จัดส่ง 

แผนการผลิต แผนความ
ต้องการวัสดุ 

การจัดซ้ือ 

จัดหา 

ค ำสัง่ซื้อ 

ค ำสัง่ซื้อ 

ค ำสัง่ซื้อ 

ค ำสัง่ซื้อ 

ระดับสินค้ำ
คงคลงั 

พยากรณ์ความ
ต้องการ 

แผนการ
ผลิตหลัก 

แผนแสดง
รายละเอียด 

ผู้สง่มอบ 

Commitments 

จุดพักสินค้า การด าเนินงาน รางข้อมูล รางสินค้า 
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ภาพที่ 1.8 แบบจ าลองโซอุ่ปทานแสดงกระบวนการผลิตแบบวงจรปิด 

วิวฒันาการโลจสิติกส ์

 ฐาปนา  บุญหล้าและ นงลักษณ์  นิมิตภูวดล (2555: 25) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของการ
จัดส่งหรือโลจิสติกส์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้ดังนี้ 

 1) ยุคการทหาร โลจิสติกส์ในยุคเริ่มต้นมาจากค าว่า “Logistikos” หมายถึงทักษะในการ
ค านวณหาข้อเท็จจริงของกองทหารม้าส่งก าลังบ ารุง ต่อมาในทวีปยุโรป มีการใช้ค าว่า “Logistique” 
โดยนายพลจัตวา แอนโทนี อองลี แห่งกองทัพนโปเลียน ประเทศฝรั่งเศส ในหนังสือเรื่อง “Summary 

of the Art of War” ซึ่งเกิดวลีส าคัญต่อชัยชนะแห่งสงครามว่า “กองทัพเดินได้ด้วยท้อง” แสดงให้
เห็นความส าคัญของโลจิสติกส์ในการล าเลียงและจัดส่งเสบียง ไปยังกองทัพ 

 2) ยุคการค้า ยุคนี้โลจิสติกส์พัฒนาควบคู่กันระหว่างการค้าและการทหาร รูปแบบผสมผสาน
นี้เกิดข้ึนในแถบยุโรป ในยุคนั้นการท าธุรกิจจะเริ่มจากครอบครัวขนาดเล็ก ขยายออกไปจนกลายเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ เริ่มมีการกระจายสินค้าภายในท้องถ่ินและออกสู่ตลาดการค้าระดับประเทศ ไปจนถึง
การค้าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศทางแถบยุโรป ได้แสวงหาอาณานิคมไปยังทวีปต่าง ๆ
และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ัน 

ผลิต 

คัดและ
ซ่อมแซม 

กระจาย
สินค้า 

จัดส่ง 

ยกคืนมา แยกชิ้นส่วน 

จัดซ้ือ 

จัดหา 

สินทรัพย์ 
ใหม่ ต้นทุนทั้งหมด 
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 3) ยุคการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งยุคนี้มีการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว โลจิสติกส์จึงต้องขยายขอบเขตการสนับสนุนธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ เกิดบริษัท
ข้ามชาติและแนวคิดใหม่ ๆ ทางการบริหารจัดการ เมื่อทรัพยากรต่าง ๆ ของโลกเริ่มลดลง ต้นทุนการ
จัดส่งระหว่างประเทศมีต้นทุนที่เพิ่มข้ึน ในยุคปัจจุบันนี้จึงหันมาให้ความส าคัญกับโลจิสติกส์มากขึ้น 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

องคป์ระกอบโลจสิติกส ์

 โลจิสติกส์จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายเชิงกายภาพในโซ่อุปทาน โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทรัพยากรที่ดิน สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
ทางการเงินและทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. การด าเนินการจัดการ  เริ่มตั้ งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ  การควบคุม
กระบวนการโลจิสติกส์ตั้งแต่ผู้ค้าไปจนถึงส่งมอบไปยังลูกค้า ซึ่งกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ประกอบ
ไปด้วย โลจิสติกส์ขาเข้า ได้แก่ การพยากรณ์ความต้องการวัสดุ การจัดซื้อวัสดุ การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุการผลิตการเคลื่อนย้ายวัสดุ การคลังวัสดุ การ
บรรจุภัณฑ์วัสดุ และโลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ การคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า การบรรจุภัณฑ์
สินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนกระจายสินค้า กระบวนการสั่งซื้อสินค้า การขนส่งสินค้า
และการบริการลูกค้า 

 3. ผลลัพธ์โลจิสติกส์ จะมุ่งไปที่การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การใช้
เวลา สถานที่ ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้าและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร องค์ประกอบโลจิสติกส์แสดงดังภาพที่ 1.9 
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กิจกรรมหลักโลจิสติกส ์
โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก 

-กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรวัสดุ -กำรจัดกำรคลังสินค้ำ 

-กำรจัดซ้ือวัสดุ -กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ 

-กำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ -กำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 

-กำรวำงแผนกำรผลิต -กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง 
-กำรจัดกำรวัสดุกำรผลิต -กำรวำงแผนกระจำยสินค้ำ 

-กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุ -กระบวนกำรสั่งซ้ือสินค้ำ 

-กำรคลังวัสดุ -กำรขนส่งสินค้ำ 

-กำรบรรจุภัณฑ์วัสดุ -กำรบริกำรลูกค้ำ 

 

ภาพที่ 1.9 แสดงองค์ประกอบ เป้าหมาย และกิจกรรมหลักโลจสิติกส์ 
(ที่มา : ฐาปนา  บุญหล้า และ นงลักษณ์  นิมิตภูวดล, 2555 : 27) 

 

 

 

ผู้ค้า ลูกค้า 

ทรัพยากรที่ดิน 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ทรัพยากร 

มนุษย์ 

ทรัพยากร 

ทางการเงิน 

ทรัพยากร 

สารสนเทศ 

มุ่งการตลาด 

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 

การใช้เวลา 

และสถานที่ 

ประสิทธิภาพ
เคลื่อนย้ายสินค้า

สู่ลูกค้า 

ทรัพย์สิน 

วางแผน ปฏิบัติ ควบคุม 

ด าเนินการจัดการ 

วัตถุดิบ สินค้า
ระหว่าง

ผลิต 

สินค้า
ส าเร็จ 

รูป 
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โลจสิติกสธ์ุรกิจ 

 การจัดการโลจิสติกส์มีจุดมุ่งหมายหลักในการน าสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ใน
เวลาที่ถูกต้อง ด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้อง ในจ านวนที่ถูกต้องและราคาที่ถูกต้อง เพื่ อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัยและการประหยัดต้นทุน ซึ่งจะบรรลุความส าเร็จได้
จะต้องบูรการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ค้าวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ลูกค้า ผู้ให้บริการ
คลังสินค้า ผู้ขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  โดยผ่านระบบสื่อสารบนระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์นต็
ออนไลน์ในการวางแผนล่วงหน้า จากนั้นจึงก าหนดการเคลื่อนที่ของสินค้าทุกช่องทางไปยังแต่ละ
หน่วยงาน ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางให้ตรงเวลาการผลิต การคลังสินค้า การกระจายสินค้าและการ
ขนส่งสินค้าไปจนถึงมือลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังภาพที่ 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.10 การบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจสิติกส์ 

 จากการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์  ตั้งแต่การจัดหาวัสดุไป
จนถึงส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สามารถแบ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ตามกระบวนการด าเนินงานออกเป็น 
กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบ
และการผลิตสินค้ากึ่งส าเร็จรูปหรือลักษณะเพื่อการประกอบ ในขณะที่กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก 
(Outbound Logistics) จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปยัง
ลูกค้า ดังภาพที่ 1.11 

จัดหาวัสดุ ผลิตสินค้า 

ก่ึงส าเร็จรูป 

ผลิตสินค้า 

ส าเร็จรูป 

คลังสินค้า 
กระจายสินค้า 

ลูกค้า 

การไหลของสารสนเทศ 

การไหลของสินค้า 
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ภาพที่ 1.11 แสดงโลจสิติกส์ขาเข้าและขาออก 

ประโยชน์ของกิจกรรมโลจสิติกส ์

 ในการจัดการโลจิสติกส์จะแบ่งกระบวนการด าเนินงานออกเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าซึ่ง
ได้แก่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา และกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก ได้แก่กระบวนการกระจายสินค้า  ซึ่ง
กิจกรรมโลจิสติกส์จะต้องพิจารณาถึงโซ่อุปทานในการจัดการต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กรได้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังภาพที่ 1.12 

 

 

แหล่งวัสดุ 

โรงงานผลิต 

การจัดหาและ 

กระจายสินค้า 

ตลาดลูกค้า 

โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก 
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ภาพที่ 1.12 แสดงความสมัพันธ์กิจกรรมโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 

 

ศูนย์กระจาย 

สินค้า 

จัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ วางแผน 

การผลิต 

การจัดการ 

ค าสั่งซ้ือ 

พยากรณ์ 

ต้องการ 

การขนส่ง 
ขาเข้า 

คลังสินค้า 
วัตถุดิบ 

เคลื่อน 

ย้าย 

ผลิต 

เคลื่อน 

ย้าย 

ควบคุม 

คุณภาพ 

ตารางการ 
ผลิต 

การขนส่ง 

ขาออก 

คลังสินค้า 
ส าเร็จรูป 

ศูนย์กระ 
จายสนิค้า 

วางแผน 

เครือข่าย 

เลือกท าเล 

ที่ตั้ง 

บริการ 

ลูกค้า ส ารอง 
อะไหล ่
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สินค้า 
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กา
รจ

ัดก
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 จากภาพที่ 1.12 แสดงกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน
แต่ละกิจกรรมภายในธุรกิจสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 1.การให้บริการลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูค้า การให้บริการ
ลูกค้าเป็นแรงผลักให้เกิดกิจกรรมอื่น ๆ ตามมา แต่ต้องรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
มาตรฐาน 

 2.การขนส่ง เป็นกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสู่การผลิตและการเคลื่อนย้าย
สินค้าไปยังเครือข่ายขนส่งต่าง ๆ กิจกรรมการขนส่งเป็นวิธีการเลือกวิธีขนส่ง เช่น ทางรถยนต์ รถไฟ 
ทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือขนส่งด้วยท่อ ข้ึนกับชนิดสินค้า เส้นทาง สถานที่และต้นทุนการขนส่งที่
เหมาะสม 

 3.การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นกิจกรรมที่จะต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม สินค้าคง
คลังที่มากเกินไปจะส่งผลต่อต้นทุนและเงินหมุนเวียนภายในองค์กร แต่ถ้าหากสินค้าคงคลังมีน้อย
เกินไปย่อมส่งผลต่อความผันผวนต่อความต้องการของลูกค้าและเสียโอกาสในการจัดจ าหน่าย  

 4.การด าเนินการสั่งซื้อ จะสัมพันธ์กับการสั่งซื้อของลูกค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ในกระบวนการและเป็นการให้ความเช่ือมั่นในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในการ
ด าเนินการสั่งซื้อมีความสัมพันธ์กันกับกิจกรรมการควบคุมสินค้าคงคลัง รอบระยะเวลาการสั่งซื้อและ
การขนส่ง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ต้นทุนถูกที่สุดแต่ยัง
สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามก าหนด 

 5.การสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่เช่ือมโยงกันในแต่ละกิจกรรม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะลด
ความผิดพลาด ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและยังสามารถค้นหาและจัดการสารสนเทศที่เกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารจะเริ่มตั้งแต่ค าสั่งซื้อของลูกค้า ถ่ายทอดลงมายังแต่ละกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ ปัจจุบันกิจกรรมการสื่อสารได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ท าให้กิจกรรมโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 6.การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การตลาดเป็นฝ่ายแรกที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าจะท าให้องค์กรสามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก  

 7.คลังสินค้า เป็นสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังตามวัตถุประสงค์เช่น คลังสินค้าจัดเก็บ
วัตถุดิบ คลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้า คลังสินค้าจัดเก็บวัสดุซ่อมบ ารุงและคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการเก็บรักษา การออกแบบ
คลังสินค้าขนาดใหญ่ถึงแม้จะป้องกันสินค้าขาดมือและการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่
ย่อมส่งผลต่อต้นทุนที่สูงข้ึนตาม 

 8.การคัดเลือกท าเลท่ีตั้ง การคัดเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อ
เช่ือมต่อไปยังกิจกรรมต่าง ๆ  การคัดเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง 
ท าให้ต้นทุนขนส่งลดลงและยังสัมพันธ์กับต้นทุนเก็บรักษาภายในคลังสินค้าแต่ละประเภท 

 9.การเคลื่อนย้ายสินค้า การวางผังโรงงานหรือคลังสินค้าอย่างเหมาะสม จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้าย วัสดุ สินค้าส าเร็จรูป หรือสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การน าเอาเครื่องจักร อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถลดระยะเวลาและต้นทุน
การเคลื่อนย้ายสินค้าลงได้ 

 10.การจัดซื้อ กิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ เวลาใน
การซื้อการจ้าง ปริมาณการจัดซื้อและผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง ระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ 

 11.การสนับสนุนอะไหล่และการบริการหลังการขาย กิจกรรมโลจิสติกส์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
สินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น ยังสัมพันธ์กับการบริการหลงัการขายซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางการตลาด 
ซึ่งจะต้องสนับสนุนอะไหล่และสถานที่ในการให้บริการลูกค้าที่เหมาะสม 

 12.บรรจุภัณฑ์ ในทางการตลาดบรรจุภัณฑ์จะถูกออกแบบในการดึงดูดใจลูกค้า เพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมโลจิสติกส์บรรจุภัณฑ์จะถูกออกแบบเพื่อปกปอ้งผลิตภัณฑ์และ
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สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่งและการจัดเก็บ การออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมจะ
ลดความเสียหายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการเคลื่อนย้าย การขนส่งและการจัดเก็บ  

 13.การก าจัดของเสีย ของเสียสามารถเกิดได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ความ
เสียหายจากการเคลื่อนย้าย การขนส่งและการจัดเก็บ การน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม่และจัดการอยา่งมี
ประสิทธิภาพช่วยให้สามารถลดต้นทุนและเกิดมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรม 

 14.การเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีส่งคืน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเปน็
กระบวนการย้อนกลับของสินค้าในทิศทางตรงข้ามกับการจัดส่ง ซึ่งส่วนม ากเกิดจากสินค้ามี
ข้อบกพร่องในระยะประกันสินค้า ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ส่งคืนอย่างมีประสิทธิภาพนอกจาก
ต้นทุนที่ลดลงยังสร้างความเช่ือมั่นให้กับลกค้า 

 15.การวางแผนการผลิต เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการผลติ การใช้ทรัพยากร
เพื่อการผลิต การจัดการแรงงาน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต กิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมโลจิสติกส์อื่น ๆ ผลลัพธ์จากการผลิตที่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในปริมาณและเวลาที่ลูกค้า
ต้องการนอกจากส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ยังส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งฝ่ายผลิตและฝ่าย 
โลจิสติกส์จะต้องด าเนินการและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
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บทสรปุ 

 โซ่อุปทาน คือ กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตั้งแต่ต้นน้ า ไปยังองค์กรปลายน้ าที่ส่ง
มอบสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและการสร้าง
เครือข่าย ในขณะที่กิจกรรมโลจิสติกส์ จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายเชิงกายภาพทั้งหมดภายในโซ่
อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์จึงเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน ในการจัดการโลจิสติกส์จึงจะต้องพิจารณา
การเคลื่อนย้ายภายในเครือข่ายโซ่อุปทานด้วย 

 กระบวนการโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 กระบวนการได้แก่  กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าและกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การด าเนินการสั่งซื้อ การสื่อสาร การ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การจัดการคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานและคลงัสนิค้า การ
เคลื่อนย้ายสินค้า การจัดซื้อ การสนับสนุนอะไหล่และบริการหลังการขาย บรรจุภัณฑ์ การก าจัดของ
เสีย การเคลื่อนย้ายสินค้าที่ส่งคืนและการวางแผนการผลิต ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้จ าเป็นจะต้องมี
กิจกรรมเหล่าน้ีทั้งหมด แต่ข้ึนกับประเภทและลักษณะธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. จงอธิบายความหมายโลจิสติกส์และความหมายโซ่อุปทาน 

2. กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) และกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก (Outbound 

Logistics) หมายถึงอะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

3. ธุรกิจแป้งมันส าปะหลงั ประกอบไปด้วยเกษตรกร จุดรับซื้อ (ลานมัน) โรงงานแปรรูป ศูนย์กระจาย
สินค้า ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก จงสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ตามแบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงสินค้าคงคลัง 
พร้อมทั้งแสดงทิศทางการไหลของสินค้าและสารสนเทศ 

4. จงอธิบายประโยชน์ของกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 2 

การจดัการโลจิสติกส์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. รูปแบบการด าเนินงานโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 

3. การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 

4. โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

5. การจัดการโลจสิติกส์ภายในประเทศ 

6. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายขีดสามารถทางการแข่งขันทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการด าเนินงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเช่ือมโยง
เส้นทางการคมนาคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายกิจกรรมโลจสิติกสร์ะหว่างประเทศและแนวทางการสง่เสรมิ
กิจกรรมโลจิสติกส์ภายในประเทศ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดการโลจิสติกส์
ภายในประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และรูปแบบการ
ด าเนินงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

2. อธิบายการเช่ือมโยงเส้นทางต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และยุทธศาสตร์
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อระดมสมองในประเด็น “ประเทศ
ไทยไดป้ระโยชน์อะไรจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  โดยให้นักศึกษา
ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียนบนกระดาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่มีกลุ่มน าเสนอในประเด็นที่แตกต่าง  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. แบบฝกึหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 2    
 การจดัการโลจสิตกิสภ์ายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

 

โลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายทรัพยากร สินค้า และข้อมูลข่าวสาร 
ระหว่างองค์กรซึ่งมีสายสัมพันธ์ต่อเนื่องเปรียบดั่งโซ่คล้องตั้งแต่ธุรกิจตั้งต้นไปจนถึงธุรกิจส่งมอบสินค้า
ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือเรียกว่าการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ เกิดการแข่งขัน
อย่างรุนแรง ทั้งการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจภายในประเทศและแรงกดดันจากการเข้ามาของธุรกจิ
ข้ามชาติต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องพยายามควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

ดังนั้นในการจัดการต้นทุนและความเสี่ยงดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ ต้องสร้างความร่วมมือ
ความสัมพันธ์ มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเช่ือมโยงกัน มีระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการจัดการต้นทุนดังกล่าว  

ในปัจจุบันการร่วมมือ ไม่ได้ด าเนินการเฉพาะระหว่างองค์กรเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ  ในโลก 
ได้เกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศของตนกับคู่ค้า รวมทัง้
ประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอาเซียน ได้ท าการตกลงร่วมกันในการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ เรียกย่อว่า “AEC” ซึ่งจะเริ่มในปี ค.ศ. 
2015 (พ.ศ. 2558)  ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของปัจจัยการผลิตทั้งสี่ ได้แก่ แรงงาน เงินทุน 
สินค้า และบริการ จุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ขีดความสามารถในการแข่งขัน รูปแบบ
การด าเนินงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ 
การจัดการโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
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ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

The World Bank’s Logistics Performance Index (LPI) ได้รายงานขีดความสามารถ
ทางด้านโลจิสติกส์ในการจัดอันดับแต่ละประเทศโดยพิจารณาปัจจัยน าเข้าจากระเบียบและนโยบาย
ด้านโลจิสติกส์ และผลลัพธ์จากคุณภาพการจัดส่งจากองค์ประกอบ 6 ประการดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการได้รับอนุญาตการน าเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร 

2. คุณภาพการค้าและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 
3. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาการจัดส่ง 
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ 
5. ความสามารถในการติดตามการจัดส่ง 
6. ความถ่ีที่จัดส่งถึงผู้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบการวัดขีดความสามารถทางดา้นโลจสิติกส์ 
(ที่มา : Trade Logistics in The Global Economy. 

The World Bank’s Logistics Performance Index (LPI), 2012: 7) 
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ในการจัดล าดับขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ประเทศต่าง ๆ 10 อันดับแรกแสดงใน
ตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1 แสดงล าดับขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ 10 อันดับแรกของโลก 

ประเทศ 
2012 2010 2007 

อันดบั คะแนน 
% เทียบ

กับค่าสูงสดุ 
อันดบั คะแนน 

% เทียบ
กับค่าสูงสดุ 

อันดบั คะแนน 
% เทียบ

กับค่าสูงสดุ 

สิงคโปร ์ 1 4.13 100.0 2 4.09 99.2 1 4.19 100.0 

ฮ่องกง 2 4.12 99.9 13 3.88 92.4 8 4.00 94.1 

ฟินแลนด์ 3 4.05 97.6 12 3.89 92.6 15 3.82 88.3 

เยอรมัน 4 4.03 97.0 1 4.11 100.0 3 4.10 97.1 

เนเธอร์แลนด์ 5 4.02 96.7 4 4.07 98.5 2 4.18 99.6 

เดนมาร์ก 6 4.02 96.6 16 3.85 91.4 13 3.86 89.6 

เบลเยียม 7 3.98 95.3 9 3.94 94.5 12 3.89 90.7 

ญี่ปุ่น 8 3.93 93.8 7 3.97 95.2 6 4.02 94.8 

อเมริกา 9 3.93 93.7 15 3.86 91.7 14 3.84 89.1 

อังกฤษ 10 3.90 92.7 8 3.95 94.9 9 3.99 93.8 

**ไทย 38 3.18 69.6 35 3.29 73.6 31 3.31 72.5 

(ที่มา : Trade Logistics in The Global Economy. The World Bank’s Logistics 
Performance Index (LPI), 2012: 8) 

จากการจัดอันดับขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ 10 อันดับแรก ประเทศที่มีคะแนน
สูงสุดในปี 2012 ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ รองลงมาได้แก่ ฮ่องกงของจีน ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับในล าดับที่ 38 ลดลงจากปี 2010 ในอันดับที่ 35 และปี 2007 อันดับที่ 31 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับหนึ่งยังคงเป็นประเทศสิงคโปร์ 
ตามมาด้วยอันดับสอง ได้แก่ประเทศมาเลเซีย และ อันดับสามได้แก่ประเทศไทย ส่วนอันดับสุดท้าย
ในภูมิภาคนี้ได้แก่ประเทศพม่า ซึ่งมีอันดับรวมที่อันดับ 129 จากทั้งหมด 155 ประเทศที่ท าการส ารวจ 
ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 2.2 และ ภาพที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 แสดงการจัดอันดับขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ประเทศ 

2012 

อันดับ คะแนน 
% เทียบกับ

ค่าสูงสุด 

1.สิงคโปร ์ 1 4.13 100.0 

2.มาเลเซีย 29 3.49 79.8 

3.ไทย 38 3.18 69.6 

4.ฟิลิปปินส ์ 52 3.02 64.8 

5.เวียดนาม 53 3.00 64.1 

6.อินโดนีเซีย 59 2.94 62.2 

7.กัมพูชา 101 2.56 50.0 

8.ลาว 109 2.50 48.0 

9.พม่า 129 2.37 43.8 

**บรูไน N/A N/A N/A 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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รปูแบบการด าเนินงานโลจสิติกสร์ะหว่างประเทศ 

รูปแบบของการด าเนินธุรกิจระดับโลกมีรูปแบบดังนี้ 

1. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) จะด าเนินธุรกิจโดยยึดบริษัทแม่เป็น
หลัก น าเสนอสินค้า และบริการ จากบริษัทประเทศแม่ไปยังประเทศที่บริษัทมีสาขาต้ังอยู่ เช่น บริษัท 
พีแอนด์จี (P&G) บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) บริษัทแมคโดนัลด์ (McDonald) เป็นต้น 

2. กลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจหลายประเทศ (Multinational Corporation) ด าเนิน
ธุรกิจโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของสาขาในแต่ละท้องถ่ิน (Local responsiveness)  การ
ปรับเปลี่ยนสินค้า และบริการให้เข้ากับผู้บริโภคที่อยู่ในท้องถ่ิน (Customization) ในประเทศนั้น ๆ  

เช่น บริษัทเคเอฟซี (KFC) ในประเทศไทยจะมีเมนูไก่ทอดรสลาบ ที่ประเทศจีนจะมีเมนูไก่ทอดผสม
โสม ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีเมนูข้าวปั้นและซุปเต้าเจี้ยว เป็นต้น 

3. บริษัทระดับโลก (Global Company) จะด าเนินธุรกิจโดยมองตลาดต่างประเทศ เป็น
ตลาดเดียวกันทั้งหมด จะใช้ความได้เปรียบในการด าเนินการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านต้นทุน การ
ผลิตสินค้า การบริการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน โดยสินค้าและบริการนั้น
จะต้องได้รับการยอบรับจากผู้ใช้สินค้าและบริการ เนื่องจากสินค้าและบริการที่บริษัทข้ามชาติ
ด าเนินการนั้น อยู่บนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เช่น การโฆษณาเหมือนกันในทุก ๆ  ประเทศ ดังนั้น 
ผู้บริโภคจะเป็นผู้ปรับตัวเข้ากับสินค้าและบริการเอง เช่น น้ าหอม หรือ โรงแรม เป็นต้น 

4. บริษัทท่ีมีการโอนความรับผิดชอบไปยังประเทศท่ีลงทุน (Transnational Company) 

มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิต และการท าให้สินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินที่
แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน แต่ต้องจ าเป็นเพราะคู่แข่งขันที่
อยู่ในตลาดเดิมแข่งแกร่งกว่า ทั้งนี้บริษัทจะต้องปรับสินค้าและบริการให้เข้ากับความต้องการของ
ท้องถ่ินน้ัน 

เมื่อพิจารณาแรงกดดันจากการตอบสนองต่อทอ้งถ่ินและการแข่งขันต่อธุรกิจโลกโดยรวมของ
ธุรกิจแต่ละประเภท แสดงดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบธุรกจิระดับโลก 

(ที่มา: ปรับปรงุจาก Cavusgil, Knight and Riesenberger, 2008: 20) 

แนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจระดับโลกของธุรกิจต่าง ๆ มี 6 วิธีการดังนี้ 

การส่งออก (Export) 

 เป็นการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยสามารถว่าจ้างผู้รับส่งออกด าเนินการแทนใน
ลักษณะการส่งออกทางอ้อมซึ่งสามารถว่าจ้างบริษัทผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) บริษัท
รับกระจายสินค้า (Distributor) และบริษัทซื้อมาขายไป (Trading Company) เพื่อด าเนินการด้าน
การตลาดและโลจิสติกส์แทน หรือจะส่งออกทางตรงโดยเข้าไปท าการตลาดในต่างประเทศด้วยตนเอง 

 ข้อดีของการส่งออก คือมีความยืดหยุ่นทางธุรกิจสูง ลดภาระและความเสี่ยงในการตั้งโรงงาน
หรือลงทุนในสินทรัพย์ยังต่างประเทศ การส่งออกอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการทดสอบตลาดก่อนขยาย
การผลิตไปยังต่างประเทศ 

 ข้อเสียของการส่งออกจะพบความยุ่งยากในการแข่งขันกับเจ้าของธุรกิจเดิมในต่างประเทศ 
ในด้านปัจจัยทางด้านภาษีศุลกากร (Tariffs) ส่วนแบ่งการน าเข้า หรือ อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินที่
อาจส่งผลลบต่อธุรกิจ  
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 การให้สิทธิทางการค้า (Licensing) 

 การให้สิทธิทางการค้า เป็นข้อตกลงที่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ (Licensor) อนุญาตให้ผู้รับสิทธิ 
(Licensee) ในประเทศใดประเทศหนึ่งใช้ทักษะหรือความรู้ในการผลิต กระบวนการ เครื่องหมาย
การค้า รวมทั้งความรู้ทางด้านเทคนิคและการขาย 

 ข้อดีการให้สิทธิทางการค้าคือ ช่วยให้กิจการสามารถควบคุมในการท าธุรกิจและกระจาย
สินค้าได้มากกว่าการส่งออก ผู้รับสิทธิหรือสัมปทานจะด าเนินการด้านโลจิสติกส์ทั้ งหมด
ภายในประเทศ ลดความเสี่ยงการลงทุน เหมาะกับประเทศที่จ ากัดสิทธิการน าเข้า หรือมีก าแพงภาษี
น าเข้าสูง 

 ข้อเสียในการให้สิทธิทางการค้า บริษัทผู้รับสิทธิหรือสัมปทานสามารถยกเลิกสัญญาได้ง่าย 
และมักก้าวมาเป็นคู่แข่งเองในอนาคต เมื่อผู้รับสิทธิสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 การร่วมกิจการ (Joint Venture) 

 ในกรณีที่ผู้บริหารต้องการควบคุมกิจการที่อยู่ต่างประเทศมากกว่าข้อตกลงการให้สิทธิ 
(Licensing) ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเข้าไปตั้งโรงงานหรือลงทุนในสินทรัพย์ยังต่างประเทศ วิธีที่
เหมาะสมคือการใช้วิธีร่วมกิจการ 

 ข้อดีของการร่วมกิจการคือ บริษัทจะลดความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์หรือตั้งโรงงานยัง
ต่างประเทศ ในขณะที่สามารถด าเนินการวางแผนร่วมกันกับบริษัทคู่ค้า ทั้งทางด้านการตลาดและ   
โลจิสติกส์  

 ข้อเสีย คือบริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มสูงข้ึนและมีความยืดหยุ่นน้อยลง เนื่องจากต้องลงทุน
ร่วมกับผู้ประกอบการต่างประเทศ และเพิ่มภาระทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องมีความรู้ใน
ตลาดตา่งประเทศเป็นอย่างดี 
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 การเป็นเจ้าของโดยตรง (Ownership) 

 โดยส่วนใหญ่การเป็นเจ้าของโดยตรงจะเข้าไปถือหุ้นใหญใ่นบริษัทลกูยังต่างประเทศ สามารถ
เข้าควบคุมกิจการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งอยู่ในรูปการซื้อขาย การครอบครองกิจการ หรือการขยายธุรกิจ 

 ข้อดีของการเป็นเจ้าของโดยตรง โดยส่วนใหญ่การเริ่มกิจการมักใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
นั้นซึ่งมีราคาถูก ทั้งวัตถุดิบหรือแรงงาน บริษัทสามารถด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้โดยตรงทั้งกลยุทธ์
การขยายตลาด กลยุทธ์การคงตัว หรือกลยุทธ์ถดถอยเมื่อธุรกิจประสบกับภาวะตลาดที่ถดถอย ท าให้
องค์กรสามารถแข่งขันกับบริษัทท้องถ่ินภายในประเทศน้ัน 

 ข้อเสียของการเป็นเจ้าของโดยตรงมักประสบกับปัญหาความเสี่ยงจากเสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศน้ัน การเข้าถือครองโดยรัฐบาล การเปลี่ยนนโยบายทางการค้ากะทันหัน 

 การน าเข้า (Import) 

 การน าเข้า คือการซื้อสินค้าและมีการจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในกระบวนการผลติ
หรือขายโดยตรงไปยังลูกค้า สินค้าจะส่งเข้ามาผ่านด่านศุลกากร และจัดเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(Bonded Warehouse) เพื่อรอช าระภาษี หรือตั้งอยู่ภายในเขตการค้าเสรี หรือ free trade zone 

เฉพาะสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้าย เพื่อน าไปจ าหน่าย ส่วนมากจะมี
นายหน้าเป็นผู้รับอ านวยความสะดวกและจัดเตรียมเอกสาร โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังในฐานะตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร 

 การแลกเปลี่ยนสินค้าและการขอคืนภาษี (Counter trade) 

 การแลกเปลี่ยนสินค้า คือ การน าเข้าสินค้าบางชนิดจากประเทศที่กิจการได้มีการขายสินค้า
บางชนิดไปให้ โดยแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าแทนการช าระด้วยตัวเงิน ซึ่งเกิดจากปัญหาในดุลการช าระ
หนี้กับต่างประเทศ และเกิดจากความต้องการสินค้าภายในประเทศต่ า ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ
ที่ใช้ในการช าระหนี้ หรือขาดสินเช่ือทางการเงิน ในกรณีที่มีการยกเว้นภาษีตามนโยบายของประเทศ
นั้น สามารถน าเนินการขอคืนภาษีและอากรขาเข้าหรือขาออก 
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การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) หมายถึง การรวมตัว รวมกลุ่มของ
ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ร่วมกัน โดยขจัดการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) เพื่อเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขยายขอบเขตทางการค้าระหว่างกันให้กว้างขวางยิ่งข้ึน โดยการลดหรือ
ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ทั้งในรูปมาตรการทางภาษีศุลกากร และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
ศุลกากร (tariff and non-tariff barriers) เช่น อัตราภาษีศุลกากร ส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาและขยายลู่ทางการค้าระหว่างกันในระดับสูงข้ึนไป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีข้อตกลงที่
ส าคัญดังนี้ 

1) ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ทุน และปัจจัยการผลิตระหว่าง
ประเทศ 

2) ข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันภายในกลุ่ม 

3) เพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ โดยเห็นได้จากสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันจน
สามารถทดแทนกันได้ และระดับราคาระหว่างประเทศสมาชิกก็จะเท่ากันหรือใกล้เคียง
กันมากที่สุด 

4) จะต้องท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจ้างงานอย่าง เต็มที ่
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มเดียวกันเสมอ 

5) กรอบข้อตกลงจะมีอยู่ ๔ กรอบ คือ พหุภาคี ทวิภาคี ภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีได้หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีระดับของความสัมพันธ์ที่
แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นข้อตกลงเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าให้
เหลือน้อยที่สุด เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศคู่สัญญาเพื่ออ านวยความสะดวกทางการ ค้า ลด
ข้อจ ากัดทางการค้าด้านโควต้าหรือปริมาณน าเข้า ไม่สร้างอุปสรรคทางการค้าเพิ่มต่อประเทศนอก
กลุ่ม ร่วมมือกันแสวงหาตลาดส่งออกและลดต้นทุนการผลิตสินค้า เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกา
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เหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA), เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) เป็นต้น 

2. สหภาพศุลกากร (Customs Union: CU) เป็นการเปิดเสรีการค้าโดยนอกจากจะขจัด
การกีดกันทางการค้าออกไปแล้ว ยังมีตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ก าหนดอัตราภาษีในอัตราเดียวกัน
ส าหรับประเทศสมาชิกนอกกลุ่มร่วมกัน (Common External Tariff) ไม่มีก าแพงภาษีระหว่าง
ประเทศสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจสหภาพศุลกากร เช่น คณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf 

Cooperation Council: GCC) สหภาพศุลกากรของแอฟริกาใต้ (Southern African Customs 

Union: SACU) 

3. ตลาดร่วม (Common Market) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตั้งแต่สองประเทศข้ึนไป
ที่เหมือนกับสหภาพศุลกากร  แต่มีนโยบายให้สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต คือ แรงงาน ทุน 
วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี  มีนโยบายต่อประเทศนอกกลุ่มในทาง
เดียวกัน และมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีลักษณะเหมือนกัน ได้แก่ ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง 
(Southern Common Market: MERCOSUR) กลุ่มประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบยีน (Caribbean 

Community and Common Market: CCCM) ตลาดร่ วมอ เมริ ก ากลาง  ( Central American 

Common Market: CACM) และกลุ่มแอนเดียน (Andean Group) 

4.สหภาพทางเศรษฐกิจหรือสหภาพทางการเงิน (Economic Union or Monetary 

Union) นอกจากจะเป็นการค้าเสรีแล้ว ยังมีนโยบายเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต สินค้า และบริการ
อย่างเสรี และมีการประสานความร่วมมือกันในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายการเงิน 
การคลัง การภาษีอากร และการใช้จ่ายของรัฐ รวมทั้งมีการใช้สกุลเงินเดียวกัน กลุ่มสหภาพเศรษฐกิจ 
ได้แก่ สหภาพยุโรป (European Union: EU) 

5.สหภาพเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ (Total Economic Union) เป็นการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่เข้มข้นระดับสูงสุด มีนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเงินเป็นแบบเดียวกัน มีการจัดตั้ง
รัฐบาลเหนือชาติ (Supranational Government) โดยก าหนดนโยบายทางการเมืองและสังคมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 



 

การจัดการการจดัส่งทางธุรกิจ | Business Logistics Management 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงเขตการค้าเสร ี
(ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. ยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรี, 2554) 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างประโยชน์ทางการค้าให้แก่ประเทศ 

เพื่อเป็นการกระจายการค้า และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค โดยประเทศไทยเองก็ได้
เข้ารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ดังนี ้

1.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 

APEC) จัดตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อตอบสนองการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ ที่ขยายตัวมาก
ข้ึนในหมู่ประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิค โดยเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิค ไม่กี่
ประเทศรวมตัวกัน อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Dialogue Group) จนกลายเป็นเวทีหลัก ในการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าเสรีอย่างจรงิจังในที่สดุ ทั้งนี้ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมอืง 
จุดมุ่งหมายหลักของ APEC คือ เสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิคให้ก้าวไป
ข้างหน้า และสร้างจิตส านึก ที่จะรวมกันเป็นรูปกลุ่มความร่วมมือข้ึน  โดยจะไม่จัดตั้งเป็นรูปแบบ
องค์กรถาวร เหมือนกลุ่มประเทศอาเซียน  หรือสหภาพยุโรป สมาชิก APEC ทั้งหมด ขณะนี้มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รวมกันทั้งสิ้นกว่า 19,293 พันล้านเหรียญสหรัฐ (US$ billion) หรือ 
47.5% ของการค้าโลกในปี พ.ศ. 2544 
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สมาชิกเอเปค (APEC Member Economies) มีจ านวน 21 เขตเศรษฐกิจได้แก่ ออสเตรเลีย 
บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป 
ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

2.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations-ASEAN) มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญคือ 

- เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area-AFTA) 

จากก าเนิด ASEAN ก่อเกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ เรียก
ย่อว่า AFTA เมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยมีเป้าหมายคือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ประเทศสมาชิก เพิ่มอ านาจต่อรองของประเทศสมาชิกในการเจรจาระหว่างประเทศ ดึงดูดการลงทุน 
และเพื่อลดภาษีศุลกากรในกลุ่มสมาชิกให้เหลือน้อยที่สุดและเป็น 0 % ในปีที่ก าหนดกล่าวคือ 
ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 และสมาชิกที่เหลืออีก 4 ประเทศคือ เวียดนาม พม่า 
ลาว และกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2558   

          ความ ร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศสมาชิก คือ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อกัน นั่นคือ การ
ลดหย่อนภาษีขาเข้าจากภาษีน าเข้าปกติที่เคยเรียกเก็บ โดยก าหนดเวลาไว้ส าหรับสมาชิกกลุ่มแรก 6 
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 ภาษีน าเข้าเป็น 0% และในปี พ.ศ. 2558 ส าหรับสมาชิกที่เหลืออีก 4 
ประเทศ ซึ่งนอกจากภาษีน าเข้าแล้ว ก็ได้มีการก าหนดให้มีการยกเลิกการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
นั่นคือ ในหมู่สมาชิกต้องไม่จ ากัดการน าเข้าสินค้าและบริการระหว่างกัน และยังรวมถึงการก าหนด
สัดส่วนการใช้วัตถุดิบของสินค้าที่ได้รับสิทธิจากการลด ภาษีนั้นต้องมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของการผลิต
สินค้าน้ันๆ  

          จาก ASEAN สู่เขตการค้าเสรี AFTA ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ของไทย กล่าวคือ ในด้านภาษีน าเข้าระหว่างประเทศสมาชิก นั่นคือภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 
2553 และในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในการน าเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป ส่งผล
ให้มีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ การเกิด ฐานการผลิตร่วมกันนั่นคือ ประเทศสมาชิก
สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
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วัตถุดิบน าเข้ามีราคาลดลง สินค้าที่ผลิตจะเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ผู้บริโภคได้รับสินค้าดีมี
คุณภาพ ท าให้สินค้าด้อยคุณภาพจะขายไม่ได้ เป็นการสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้จุดเด่น
ของแต่ละประเทศ ไม่มีการกีดกันสินค้าท าให้ตลาดกว้างข้ึน การส่งออกง่ายข้ึน ตลาดใหญ่ข้ึนจากแต่
ละประเทศ สู่กลุ่ม 10 ประเทศ ซึ่งประชากรรวมเกือบ 600 ล้านคน เป็นการยกระดับความเป็นอยู่
ของประชากรอาเซียน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 - เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) 

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ ผู้น าอาเซียนได้มี
มติเห็นชอบต่อข้อเสนอของสงิคโปรท์ี่จะให้จดัต้ังเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นแหลง่ดงึดดู
การลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน ซึ่งต่อมาที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่
เป็นทางการ (Informal ASEAN Economic Ministers) เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2539 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์ได้มีมติเหน็ชอบให้จดัต้ังเขตการลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) 

โดยให้ AIA มีลักษณะดังนี้  

- ให้มีโครงการส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน  
- ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติหรือสิทธิพิเศษเท่าที่จะให้ได้  
- เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนอาเซียน  
- เปิดอุตสาหกรรมทุกชนิดให้แก่นักลงทุนทั้งหมด  

ความตกลงนี้จะครอบคลุมเฉพาะการลงทุนโดยตรง ไม่รวมถึงการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และ
การลงทุนที่ครอบคลุมโดยความตกลงฯ อื่น ๆ เช่น ความตกลงแม่บทว่าด้วยการบริการ (ASEAN 

Framework Agreement on Services: AFAS) เป็นต้น  

2.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

รัฐบาลได้ด าเนินการท าความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ในเบื้องต้นกับประเทศกลุ่ม  
ASEAN ทั้งในรูปพหุภาคีและทวิภาคี โดยฉบับแรก คือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดย
อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือเรียกย่อ
ว่า “AEC” ก่อเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของปัจจัยการผลิตทั้งสี่ ได้แก่ แรงงาน เงินทุน สินค้า และ
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บริการ จุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การเข้าเมืองของแรงงาน (คน) เงินทุนเสรี สามารถค้าขายด้วยเงินสกุลต่างๆ ของ
อาเซียนโดยไม่มีข้อจ ากัด สามารถซื้อขายหุ้นข้ามชาติได้อย่างเสรี และส าหรับในด้านตลาดบริการนั้น 
ไม่จ ากัดขอบเขต การแข่งขันบริการเกิดผลดี ก็คือท าให้ราคาลดลงและมีทางเลือกส าหรับผู้บริโภค 

   โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ยังเห็นชอบให้มีการรวมตัวเป็น AEC ภายในปี ค.ศ. 
2020 โดยอาเซียนจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุนและแรงงานมีฝีมือโดยเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีข้ึน ในการนี ้ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบ
ให้ เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการส าคัญ 11 สาขา เป็นสาขาน าร่อง โดยมีประเทศสมาชิก
รับผิดชอบในการจัดท า Road map ในแต่ละสาขา ได้แก่ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2553) 

- ไทย : การท่องเที่ยวและการบิน 

- พม่า : สินค้าเกษตรและสินค้าประมง 
- อินโดนีเซีย : ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้ 
- มาเลเซีย : ยางและสิ่งทอ 

- ฟิลิปปินส์ : อิเล็กทรอนิกส์ 
- สิงคโปร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการด้านสุขภาพ 

   ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2547 ที่กรุงเทพฯ 
สามารถหาข้อสรุปในสาระส าคัญของทุก Road map ได้ ทั้งนี้ กรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่ม
สาขาส าคัญของอาเซียน ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการร่วมที่จะใช้กับการรวมกลุ่มสินค้าและ
บริการส าคัญทุกสาขาและมีสาระ ส าคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน 

การอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้าน
อื่น ๆ ดังนี้ 

(1) การค้าสินค้า จะเร่งลดภาษีสินค้าใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/ผลิตภัณฑ์ไม้/
ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส/์เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) เป็น 0% เร็วข้ึน
จากกรอบ AFTA เดิม 3 ปี คือ จาก 2010 เป็นปี 2007 ส าหรับสมาชิกอาเซยีนเดิม 6 ประเทศ และ ป ี
2015 เป็น 2012 ส าหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม โดยได้ก าหนดเพดานส าหรับสินค้า
ทั้งหมดใน Priority Sectors ไม่ต้องการเร่งลดภาษี (Negative List) ไว้ที่ 15% 
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   (2) การค้าบริการ จะเร่งเปิดเสรีสาขาบรกิารใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ, e-ASEAN, 

ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ) ภายในปี ค.ศ. 2010 ทั้งนี้ให้ใช้สูตรการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการ
อย่างเร่งรัดต้ังแต่ 2 ประเทศข้ึนไป (ASEAN-X formula) ได ้

   (3) การลงทุน  จะเร่งเปิดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในปี 2010 

ส าหรับอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 ส าหรับเวียดนามและ 2015 ส าหรับกัมพูชา ลาว และ
พม่า ทั้งนี้ให้ใช้สูตรการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการอย่างเร่งรัดตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึนไป  (ASEAN-X 

formula) ได้ และส่งเสริมการผลิตในอาเซียนโดยการจัดตั้งเครือข่าย ASEAN free trade zones 

เพื่อส่งเสริมการซื้อวัตถุดิบและช้ินส่วนที่ผลิตในอาเซียน (outsourcing) และด าเนินมาตรการร่วมเพือ่
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 

    (4) การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ คือ กฎ
ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and conformance) การอ านวย
ความสะดวกด้านการขนส่ง และ การบริการทางด้านโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่ง การอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน และ การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ 
และแรงงานมีฝีมือ 

    (5) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เช่น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่ม
รายสาขาของอาเซียน 11 สาขาก าหนดมาตรการร่วม ซึ่งคาบเกี่ยวกับทุกสาขาเช่นเดียวกับในกรอบ
ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมาตรการเฉพาะส าหรับการรวมกลุ่มแต่ละสาขานั้นๆ 

โดยรวมอยู่ในแผนการรวมกลุ่ม (Road map) ซึ่งผนวกอยู่กับพิธีสารฯ 

 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน และในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่ม
ประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ 
จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป 
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โลจสิติกสร์ะหว่างประเทศ 

 การด าเนินงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้แก่ 

 1.ผู้ขายในประเทศ (Exporter) หมายถึง ผู้จ าหน่ายสินค้าออกไปยังต่างประเทศ 

 2.ผู้อ านวยความสะดวกในการส่งออก (Freight forwarder) หมายถึงผู้ให้บริการจอง
เที่ยวเรือการขนส่ง รวมถึงผู้รับด าเนินการทางศุลกากรต่าง ๆ 

 3.หน่วยงานภาครัฐในประเทศ (Domestic Government) ได้แก่ ศุลกากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 

 4.หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (Foreign Government) ได้แก่  ศุลกากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยังต่างประเทศ 

 5.ธนาคารในต่างประเทศ (Foreign Bank) หมายถึงธนาคารที่ออกหนังสือค้ าประกันการ
ซื้อสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ 

 6.ธนาคารในประเทศไทย (Domestic Bank) หมายถึงธนาคารผู้ที่ส่งออกสินค้าใช้บริการ
อยู่ ท าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือค้ าประกันการซื้อสินค้าของผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศก่อนส่งมอบสนิค้า 
การเรียกเก็บค่าสินค้า รวมถึงธุรกรรมอื่น ๆ  

 7.ผู้ขนส่งในประเทศ (Domestic Carrier) ได้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าจากโรงงานหรือคลงัสนิค้า
ของผู้ส่งออก เพื่อน าส่งไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยานทั้งการน าเข้าหรือส่งออก 

 8.ผู้ขนส่งระหว่างประเทศ  (Freight forwarder) ได้แก่ผู้รับด าเนินการจัดหาเที่ยวเรือ 
หรือเที่ยวบินในการบรรทุกสินค้าเพื่อน าไปยังต่างประเทศ 

 9.ท่าขนส่งในประเทศ (Thai port and airport) หมายถึง ท่าเรือ หรือสนามบิน ในการ
เคลื่อนย้ายยกสินค้า จากการขนส่งในประเทศไปยังต่างประเทศ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
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 10.ท่าขนส่งในต่างประเทศ (Foreign port and airport) หมายถึง ท่าเรือ หรือสนามบนิ 
ในการเคลื่อนย้ายยกสินค้า จากการขนส่งที่น าเข้าจากต่างประเทศไปยังผู้ซื้อสินค้า 

 11.ผู้ขนส่งในต่างประเทศ (Foreign Carrier) ได้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าจากท่าเรือ ท่าอากาศ
ยานไปยังคลังสินค้าของประเทศผู้ซื้อ 

 12.ผู้ซื้อในต่างประเทศ (Importer) หมายถึง ผู้สั่งซื้อและน าเข้าจากต่างประเทศ 

 ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สามารถแสดงแผนภาพผู้
ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท าธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกันดังภาพที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 

(ที่มา : ปรบัปรุงจาก ค านาย  อภิปรัชญาสกลุ, 2546: 41) 

 

การจดัการโลจสิติกสภ์ายในประเทศ 

จากแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  6 ประเทศ 

(Greater Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ ไทย พม่า ลาว จีน (ยูนนานและกวางสี) เวียดนาม และ
กัมพูชา โดยเริ่มในปี 2535 โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) เพื่อจัดท ากรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือทาง

ผู้จองระวางการขนสง่
ภายในประเทศ 

ผู้ขายสินค้า
โดยตรง 

ตัวแทน
จ าหน่าย 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ในประเทศ 

ธนาคารไทยและ
ต่างชาติ 

ผู้ขนส่ง 
ศุลกากรท่า
ขึ้นลงสนิค้า 

ผู้ขนส่งตัวแทนจอง
ระวางต่างประเทศ 

ตัวแทนโลจิสติกส์ใน
ต่างประเทศ 

ผู้ซื้อสินค้า 

 

ระบบโลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานภาครัฐของ
ไทยและต่างประเทศ 
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เศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ โดย
ใช้การสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการจาก ADB เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่ม
จากการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน 

แผนงาน GMS มีความร่วมมือครอบคลุม 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน  การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ านวยความสะดวก
การค้า การลงทุน และการเกษตร 

 จากแผนงาน GMS กระทรวงคมนาคมซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้ามาวางแผนการจัดการการ
คมนาคมขนส่งตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 แนวพื้นที่ได้แก่ 

 1.แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เช่ือมโยงพม่า-

ไทย-ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ได้แก่ เมาะละแหม่ง-เมียวด ีไปยัง แม่สอด-พิษณุโลก-

ขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ-มุกดาหาร ไปสิ้นสุดที่ สะหวันนะเขต-ดองฮา-ดานัง 

 2.แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ 
เช่ือมโยงจีน-พม่า และ ลาว-ไทย (คุนหมิง-เชียงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าข้ีเหลก็ ไปยัง แม่สาย-กรุงเทพฯ 

และ คุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ าทา-ห้วยทราย ไปยัง เชียงของ-กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 

1,280 กิโลเมตร และ จีน-เวียดนาม (คุนหมิง ไปยัง ฮานอย-ไฮฟอง) 

 3.แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 

3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นแรก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ไปยัง ปอยเปต-พนมเปญ (กัมพูชา)-สิ้นสุดที่ โฮจิ
มินห์ ซิตี-้วังเตา (เวียดนาม)  ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร เส้นที่ 2 กรุงเทพฯ-ตราด ไปยัง เกาะกง-สแร
แอมปีล-กัมปอต (กัมพูชา) -ฮาเตียน-กามู-น าเชา (เวียดนาม) ระยะทาง 907 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-

เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี-โอยาดาฟ (กัมพูชา)-เพลกุ-ก๋วงนัง (เวียดนาม) ระยะทาง 1,150 

กิโลเมตร 

 แผนภาพเส้นทางการเช่ือมโยงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 6 ประเทศแสดงดังภาพที่ 2.6  
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ภาพที่ 2.6 เส้นทางการคมนาคมขนสง่เช่ือมโยงตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ 

(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
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 จังหวัดของไทยซึ่งตั้งอยู่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) มี 26 จังหวัด 

ดังนี ้

 - แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ประกอบด้วย 7 

จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร 

 - แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ประกอบด้วย 13 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค์ อยุธยา ล าพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร (ตาก 

พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร 

 - แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย  8 จังหวัด ได้แก่  
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี 

 ในการจัดการโลจิสติกส์ภายในประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ศักยภาพในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุทาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการก าลังคน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมนิผลเพือ่การปรับปรงุ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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บทสรปุ 

 The World Bank’s Logistics Performance Index (LPI) ได้รายงานขีดความสามารถ
ทางด้านโลจิสติกส์ในการจัดอันดับแต่ละประเทศในปี 2012 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 6 
ประการได้แก่ 1) ประสิทธิภาพการได้รับอนุญาตการน าเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร 2) คุณภาพ
การค้าและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 3) ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาการจัดส่ง 4 ) 

ความสามารถและคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ 5) ความสามารถในการติดตามการจัดส่ง 6) 

ความถ่ีที่จัดส่งถึงผู้รับ ซึ่งประเทศที่มีขีดความสามารถอันดับ 1 ได้แก่ สิงคโปร์ รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง 
และ ฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 38 ของโลกและเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน 

 ในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมีรูปแบบการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ 5 
รูปแบบ ได้แก่ เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม สหภาพทางเศรษฐกิจ และสหภาพเศรษฐกจิ
สมบูรณ์แบบ ซึ่งในประเทศไทยเป็นสมาชิกการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และ การร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) และ เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) และรวมกลุ่มเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
จะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 

 ในส่วนประเทศไทยได้วางแผนการรองรับทางด้าน Logistics โดยมอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมเข้ามาดูแลเรื่องการคมนาคมขนส่ง โดยมีการเช่ือมโยงเส้นทางตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 
3 แนวพื้นที่ได้แก่ แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) แนวเหนือ-ใต้ (NSEC) และแนวใต้ (SEC)  

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. จากข้อมูลการจัดอันดับขีดความสามารถโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จง
อธิบายว่าเหตุใดสิงคโปร์จึงเป็นอันดับ 1 และแตกต่างจากพม่าอย่างไร 

2. รูปแบบการด าเนินงานโลจิสตกส์ระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

3. รูปแบบการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

4. รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
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5. กลุ่มเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกได้แก่อะไรบ้าง 

6. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จงอธิบาย 

7. จงวาดเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกจิ GMS พร้อมทั้งระบจุังหวัด
ที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจังหวัดที่เป็นจุดขนถ่ายสินค้าในการเช่ือมโยง 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 3 

การจดัการขนส่ง 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายการขนส่ง 
2. รูปแบบการขนส่ง 
3. ต้นทุนการขนสง่ 
4. การขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบ 

5. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการขนสง่สินค้าและการขนส่งมวลชน 

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่าง ข้อดี-ข้อเสีย ของการขนส่งสินค้าในแต่ละ
รูปแบบ 

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสินค้าในแต่ละรูปแบบ 

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถตัดสินใจในการเลือกวิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อให้ได้
ต้นทุนรวมที่เหมาะสม 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับความหมายการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง ต้นทุนการ
ขนส่ง และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

2. อธิบายและร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าแต่ละรูปแบบ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น และแสดงวิธีการค านวณต้นทุนการขนส่งแบบเดียวกับต้นทุนการขนสง่
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3. ให้นักศึกษาท าความเข้าใจในบทเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบท เมื่อนักศึกษาท าเสร็จ
เรียบร้อย ท าการสุ่มเลือกนักศึกษาเพื่อมาแสดงวิธีการท า และอธิบายเหตุผล เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาคนอื่น ๆ ซักถาม  
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4. มอบหมายแบบฝกึหัดเพื่อให้นกัศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ 

2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 3  
 การจดัการขนส่ง 

 

  

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและการให้บริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาในการจัดส่งสั้นที่สุด โดยมีต้นทุนต่ าที่สุดถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

การขนส่งเป็นหนึ่งในกจิกรรมโลจิสติกสท์ี่ส าคัญ ซึ่งนับวันจะมีต้นทุนเพิ่มสงูมากขึ้น จากภาวะ
ความผันผวนของพลังงานเช้ือเพลิง ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในการตัดสินใจเลือกใช้ยานพาหนะ 
พลังงานเช้ือเพลิง เส้นทางการขนส่ง ให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยควบคุมต้นทุนการขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เนื้อหาในบทนี้จะ
กล่าวถึง ความหมายการขนส่ง รูปแบบของการขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง และการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความหมายการขนส่ง 

การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถ้าเป็นการ
เคลื่อนย้ายบุคคล เรียกว่า การขนส่งผู้โดยสาร หากเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า 
การขนส่งสินค้า (ประชด ไกรเนตร, 2541: 13) 

การปรับปรุงการขนส่งให้มีประสทิธิภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนการกระจาย
สินค้าไปสู่ตลาดในหลาย ๆ ด้าน ซึ่ง Ballou (2003: 160-161) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการปรับปรุง
การขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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1. ท าให้เกิดการแข่งขันมากข้ึน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการกระจายสินค้าออก
ไปสู่ตลาดได้กว้าง ขวางมากข้ึน สินค้าหลายชนิดสามารถขายในตลาดที่อยู่ห่างไกลได้ ท าให้ตลาดมี
การแข่งขันกันมากข้ึน และผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น    

2. ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการผลิต การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถ
ผลิตสินค้าได้ในปริมาณมาก ๆ ซึ่งจะเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องจักรและแรงงานที่ใช้ในการ
ผลิต นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความอิสระในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานโดยไม่จ าเป็น ต้องใกล้กับ
แหล่งตลาดอีกด้วย 

3. ท าให้สินค้าที่จ าหน่ายมีราคาลดลง การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยท าให้ต้นทุนของการ
ขนส่งลดต่ าลง ดังนั้นผลของการที่ต้นทุนค่าขนส่งลดลง ก็จะท าให้ราคาสินค้าที่จ าหน่ายลดลงตามไป
ด้วย  

การขนส่ง ถูกจัดความส าคัญไว้เป็นล าดับต้น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนกิจการด้านต่าง ๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ทั้งยังมีบทบาทเป็นดรรชนีช้ีวัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น การ
ขนส่ง จึงมิใช่เรื่องของการพัฒนายานพาหนะ หรือการแข่งขันทางด้านยนตกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น แต่
ยังต้องค านึงถึง ระบบกระบวนวิธีการ ที่เรียกว่า ระบบการขนส่ง หรือกระบวนการบริหารจัดการ
ทางด้านการขนส่งอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น ในแง่การขนส่งบุคคล จ าเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนทีม่ี
ประสิทธิภาพ ในแง่การขนส่งสินค้ายิ่งต้องใช้วิธีการทางโลจิสติกส์เข้ามาบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

การขนส่งสินค้า ในยุคเริ่มแรกของการขนส่งเพื่อการค้าขาย ก็อาจจะเป็นการขนส่งโดยใช้เปน็
ยานพาหนะเทียมเกวียน ชักลากสิ่งของ หรือล้อเลื่อน โดยอาศัยแรงงานจากสัตว์ เช่น ช้าง ม้า ลา ล่อ 
อูฐ กวาง หรือแม้แต่ สุนัข เป็นต้น หลังจากนั้น ก็พัฒนาไปสู่ระบบราง เพื่อให้ขนส่งสินค้าได้จ านวน
มากเท่าที่จะมากได้ และก้าวเข้าสู่ยุคของการเดินทางข้ามมหาสมุทร การขนส่งสินค้าทางเรือ จึงเป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลาย และได้ก่อก าเนิดกฎ กติกาว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเล (ทางน้ า) ข้ึนและ
เป็นแม่บทของระบบการขนส่งสินค้าสมัยใหม่ ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โลกจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมทางการ
บิน ไปสู่เชิงพาณิชย์ มีการสร้างเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อการล าเลียงสินค้าโดยเฉพาะที่เรียกว่า 
เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Air Freighter) และการขนส่งสินค้ายังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปอย่าง
ต่อเนื่อง จากนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าไปอย่างไม่หยุดยั้ง อันได้แก่ การ



 

การจัดการการจดัส่งทางธุรกิจ | Business Logistics Management 51 

 

ขนส่งน้ ามัน และก๊าซทางระบบทอ่ส่ง หรือทอ่ล าเลียง ซึ่งไม่ต้องใช้ยานพาหนะแต่อย่างใด และล่าสุดก็
คือ การอัพโหลด และดาวน์โหลด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
หรืออื่น ๆ ซึ่งได้ข้ามผ่านข้อจ ากัดของรูปแบบและยานพาหนะไปแล้ว   

รปูแบบการขนส่ง 

การขนส่งสินค้า สามารถขนส่งได้หลายประเภท ซึ่ง  Coughlan, Anderson, Stern, and  

Ansary, 2006: 155 ได้แบ่งประเภทของการขนส่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

1. การขนส่งระบบรางหรือทางรถไฟ (Rail Transportation) เป็นระบบขนส่งที่สามารถ
ขนส่งสินค้าได้ครั้งละจ านวนมาก ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยต่ า เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภท
อื่น ๆ  ซึ่งสินค้าที่ท าการขนส่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ าและมีน้ าหนักมาก เช่น ถ่านหิน 
ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ข้าว น้ าตาล แร่ดิบต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งทาง
รถไฟจะมีข้อเสียทางด้านของเวลา และความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการการเปลี่ยนรถตามสถานีรถไฟ
หรือชุมทาง รถไฟ รวมทั้งขบวนรถไฟที่มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิต 

ภาพที่ 3.1 แสดงการขนสง่ระบบรางหรอืรถไฟบรรทุกสินค้าทั่วไป 

(ที่มา: http://www.siamintelligence.com/hispeed-train-logistics/, สืบค้น 22 ต.ค. 2556) 
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รูปแบบการใช้บริการขนส่งทางรถไฟประกอบไปด้วย การให้บริการตู้รถไฟบรรทุกสนิค้าทัว่ไป 
(Box car for general commodities) ซึ่งสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ และการให้บริการตู้
รถไฟบรรทุกน้ ามันและก๊าซ (Tanker for liquid and gas) 

ภาพที่ 3.2 แสดงการขนสง่ระบบรางหรอืรถไฟบรรทุกน้ ามันและก๊าซ 

(ที่มา: http://www.pacific-western-rail.com/, สืบค้น 22 ต.ค. 2556 ) 

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,346 
กิโลเมตร โดยเป็นทางคู่ช่วง กรุงเทพ - รังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วงรังสิต - ชุม
ทางบ้านภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้ (Logistics Corner, 2554) 

1. ทางสายเหนือ ถึง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 751 กิโลเมตร  
2. ทางสายใต้ ถึง จังหวัดนราธิวาส (สุไหงโกลก) ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร และสถานีปา

ดังเบซาร์ ระยะทาง 974 กิโลเมตร 

2. ทางสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว (อรัญประเทศ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทาง 200 กิโลเมตรเริ่มจากสถานีกรุงเทพ ผ่านฉะเชิงเทรา, 

ปราจีนบุรี สุดปลายทางที่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (กม. 255)  
3. ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ

จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 624 กิโลเมตร 

4. ทางสายตะวันตก ถึง สถานีน้ าตก จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร 
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5. ทางสายแม่กลองช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วงบ้านแหลม - 
แม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตรไม่ได้เริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพโดยเริ่มต้นที่สถานีวงเวียน
ใหญ่ ไปสุดปลายทางที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 33 กม. ช่วงหนึ่ง และเริ่มตน้
ที่สถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร ไปสุดปลายทางที่สถานีแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม ระยะทาง 31 กม. 

ข้อดีการขนส่งระบบรางหรือทางรถไฟ 

- เหมาะสมส าหรับการขนส่งในระยะทางปานกลางหรือไกลๆ เพราะในระยะไกล ๆ  ที่ราง
รถไฟสามารถไปถึงนั้น ค่าขนส่งสินค้าต่อหน่วยจะต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทาง 
รถยนต์ที่คิดตามระยะทาง 

- สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละมาก ๆ  
- ปรับตัวตามปริมาณการขนส่งได้ตามความต้องการ เพราะสามารถที่จะเพิ่มหรือลดจ านวน

ตู้ได้ง่าย 

- ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน  

ข้อเสียการขนส่งระบบรางหรือทางรถไฟ 

- ส่งสินค้าได้จ ากัดเพียงที่สถานีและตามเสน้ทางทีร่างรถไฟไปถึงเทา่น้ัน ไม่สามารถส่งสินค้า
ถึงบ้านได ้

- การขนถ่ายสินค้าไม่สะดวก เพราะต้องขนส่งสินค้าไปยังสถานีรถไฟและรับสินค้าจาก
สถานีเองเช่นกัน จึงต้องอาศัยการขนส่งประเภทอื่นประกอบหากสถานีต้นทางหรือ
ปลายทางอยู่ห่างจาก แหล่งที่ต้องการขนส่งสินค้าไปให้ 

2. การขนส่งทางถนน รถยนต์หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) การขนส่งทาง
ถนนถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการขนส่งทางบก ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายการสร้างถนน การ
ขยายเส้นทาง และการผลักดันให้เกิดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิเช่น ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ท าให้เกิดถนนสายเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้
การค้าขายระหว่างประเทศมีความสะดวก และคล่องตัวมากข้ึน ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทาง
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รถบรรทุกนั้น สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าของผู้ผลิตได้เป็นอย่างมาก ผู้ ค้าสามารถ
มั่นใจได้ว่าสินค้าที่สั่งจะส่งถึงมือในเวลาอันรวดเร็ว 

การเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบไปด้วยเส้นทางต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.ทางหลวงเอเชีย เป็นเส้นทางที่เช่ือมการติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีป
เอเชียเริ่มจากทางตะวันตกของทวีป คือ จากประเทศตุรกี ผ่านอิรัก อิหร่าน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ สาธารณรัฐนิยมแห่งสหภาพพม่า ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ดังภาพที่ 3.3 

ภาพที่ 3.3 แสดงเส้นทางหลวงเอเชีย 

(ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ทางหลวงเอเชียสาย_1, สืบค้น 22 ต.ค. 2556 ) 

2.ทางหลวงอาเซียน มเีป้าหมายทีจ่ะเช่ือมโยงการเดินทางตดิต่อระหว่างพื้นที่ ซึ่งมี
ศักยภาพสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าด้วยกันมจี านวนทั้งสิ้น 23 สายทาง ระยะทาง 
36,600 กิโลเมตร ดังภาพที่ 3.4  
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ภาพที่ 3.4 แสดงเส้นทางหลวงอาเซียนทีผ่่านประเทศไทย 

(ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) 
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3.เส้นทางแนวเขตเศรษฐกิจ GMS ประกอบไปด้วย 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ 

- แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เช่ือม 
โยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม  

- แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 2 เส้นทางหลัก 
ได้แก่ เช่ือมโยงจีน-พม่า/ลาว-ไทย และ จีน-เวียดนาม 

- แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม 

ข้อดีการขนส่งทางถนน 

- ใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นๆ  
- สะดวกและรวดเร็ว  
- มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในขนาดระวางบรรทุกและบริการ สามารถปรับเปลี่ยน

เส้นทางและขนาดรถบรรทุกให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ง่าย  
- สามารถให้บริการถึงบ้านได้ เนื่องจากการขนส่งประเภทอื่น เช่น รถไฟหรือ

เครื่องบิน ก็ต้องอาศัยรถยนต์อีกทอดหนึ่ง 
- สามารถบริการได้ตลอดเวลาและทันเวลา ไม่จ าเป็นต้องมีตารางเวลาเหมือน

รถไฟหรือเครื่องบิน 

ข้อเสียการขนส่งทางถนน 

- บรรทุกได้เฉพาะสินค้าที่มีน้ าหนักไม่มากนัก เนื่องจากรถจะมีความจุน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเรือ 

- เหมาะส าหรับการขนส่งในระยะทางใกล้ถึงปานกลางเท่านั้น  
- มีการแข่งขันกันมาก เพราะผู้ประกอบการสามารถใช้บริการขนส่งแบบนี้ได้มาก 
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3. การขนส่งทางน้ าหรือทางเรือ (Water/Ship Transportation) การขนส่งสินค้าทางน้ า
หรือทางเรือ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่เก่าแก่ที่สุด ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของการขนส่งสินค้าทางน้ าหรือทางเรือที่เหมาะกับการขนส่ง สินค้าที่
มีปริมาณคราวละมาก ๆ น้ าหนักเยอะ และต้องการต้นทุนที่ต่ า 

การขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่าง
กันออกไป อย่างเช่นการขนส่งสินค้าทางน้ าหรือทางเรือนั้น แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการขนส่งที่เหมาะกบั
ทุกประเภทธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน เวลา (Timing) ของการได้รับสินค้านั้น ย่อมใช้เวลามากตามไป
ด้วย ดังนั้นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรศึกษาและท าความ เข้าใจใน
องค์ประกอบ และข้ันตอนต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 เส้นทางการเดินเรือผ่านภูมิภาคอาเซียน 

(ที่มา: http://www.thaitransport-photo.net/, สืบค้น 22 ต.ค. 2556) 

 

 

ญี่ปุ่น 

ตะวันออกกลาง 

ยุโรป 
ช่องแคบมะละกา 

ช่องแคบซุนดา ช่องแคบลอมบอก 

ฮ่องกง 
ไต้หวัน 
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ข้อดีการขนส่งทางน้ า 

- สามารถขนส่งในแต่ละครั้งได้ปริมาณมาก  
- อัตราค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น  
- เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากที่ต้องขนส่งในระยะไกล โดยเฉพาะการขนส่ง

ระหว่างประเทศ  

ข้อเสียการขนส่งทางน้ า 

- ใช้ระยะเวลาในการขนส่งมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น 

- เส้นทางเดินเรือบางแห่งสามารถใช้ได้เป็นฤดูกาลเท่านั้น  
- ได้รับผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติมาก เช่น เกิดมรสุม หรือน้ าท่วม  
- ต้องอาศัยการขนส่งประเภทอื่นประกอบเพื่อส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า 

4. การขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบิน (Air Transportation) เป็นการขนส่งที่รวดเร็ว
เนื่องจากระยะเวลาขนส่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทางเรือและทางถนน 
ส าหรับสินค้าบางประเภทแล้วเวลาที่ใช้ในการขนส่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุม เพื่อประโยชน์ใน
การท าธุรกิจให้มากที่สุด การเลือกใช้เส้นทางการขนส่ง และรูปแบบของการขนส่งจึงต้องน ามา
พิจารณาอย่างรอบคอบ ยิ่งสินค้าที่มีความบอบบาง หรือต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เช่น ดอกไม้ 
ผลไม้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่ต้องแข่งกับเวลา และลดความเสียหายของ
สินค้าที่มีสาเหตุจากการขนส่ง การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Transportation) จึงเป็นทางเลือก
อันดับต้น ๆ ที่ถูกเลือกใช้ ด้วยลักษณะเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น 

พาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศ อากาศยาน แต่ละประเภทมีข้อจ ากัดด้านพื้นที่ร ะวาง
บรรทุกและน้ าหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน ออกไป และโดยทั่วไปเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทาง
อากาศมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) ประกอบด้วย ที่นั่งส าหรับผู้โดยสาร
ด้านบนทั้งหมด (Main deck + Upper deck) สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉพาะด้านล่าง 
(Lower deck) และด้านท้าย (Tail) เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นสัมภาระของผู้โดยสาร 
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2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & 

Main deck Loader) ประกอบด้วย ที่นั่งส าหรับผู้โดยสารด้านบน (Upper deck และ/หรือ 
ครึ่งหนึ่งของ Main deck) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด 

3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็น
เครื่องบินส าหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นั่งผู้โดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 เส้นทางการบินภายในประเทศไทย 

(ที่มา: Thailand Travel. Domestic Flight Route Map, 2008) 
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ข้อดีการขนส่งทางอากาศ  

- ใช้เวลาในการขนส่งน้อย  
- สินค้าแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟช่ัน สามารถส่งไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก

ได้ในเวลาที่รวดเร็ว  

ข้อเสียการขนส่งทางอากาศ 

- เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง เพราะมีอัตราค่าขนส่งสินค้าสูงกว่าอัตราค่า
ขนส่งประเภทอื่น ๆ 

- การขนส่งข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศท าให้เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งหากสภาพภูมิอากาศ
ไม่เอื้ออ านวย 

5. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มี
ลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความ ชันไม่
มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ สินค้าที่นิยม
ขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 

การขนส่งน้ ามัน บริษัทที่ให้บริการท่อสง่น้ ามนัมีจ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีม
ไทย จ ากัด (THAPPLINE) และบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด (FPT) ซึ่งแนวท่อน้ ามันในปัจจุบัน 
โดยเริ่มจากกลุ่มโรงกลั่นที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยังคลังน้ ามันที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี และอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และมีท่อแยก 2 ช่วง ได้แก่ ท่อแยกจากอ าเภอล าลูกกาไป
ยังบริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BAFS) เพื่อส่งเช้ือเพลิงอากาศยานให้แก่
เครื่องบินในท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และท่อแยกจากอ าเภอล าลูกกาไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
นอกจากนี้ ยังมีท่อน้ ามันที่ส่งน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันที่เริ่มจากนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุด ไปยัง
อ าเภอศรีราชา ในส่วนของท่อน้ ามัน THAPPLINE มีความยาวท่อรวม 360 กม.  
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ก๊าซธรรมชาติ ท่อก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ท่อส่งก๊าซในทะเล ซึ่งมีความยาวรวม 1,359 
กิโลเมตร และท่อส่งก๊าซบนบกซึ่งมีความยาวรวม 1,031 กิโลเมตร จากข้อมูลการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2546 มีการผลิตก๊าซภายในประเทศ 2,106 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.4 ของการจัดหาก๊าซทั้งหมด โดยก๊าซที่ผลิตได้จากอ่าวไทย คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของการจัดหากา๊ซ
ทั้งหมด และผู้บริโภคก๊าซธรรมชาติ ที่ส าคัญ คือ โรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 การขนสง่น้ ามันทางท่อ 

(ที่มา: http://www.alaska-in-pictures.com/, สืบค้น 22 ต.ค. 2556) 

ข้อดีการขนส่งทางท่อ  

- สามารถขนส่งได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
- เป็นการขนส่งที่สร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย  

ข้อเสียการขนส่งทางท่อ 

- ต้องใช้เงินลงทุนสูง  
- ข้อจ ากัดด้านเส้นทางการขนส่ง โดยเส้นทางของท่อที่ผ่านอาจประสบอุปสรรคจาก

ลักษณะธรรมชาติ เช่น ผ่านหุบเขา เป็นต้น  
- มีสินค้าที่จะขนส่งโดยวิธีนี้เพียงไม่กี่ชนิด เช่น น้ ามัน เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.8 สัดส่วนการใช้บรกิารขนส่งสินค้าในประเทศ 

(ที่มา: ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2555) 

ตน้ทุนการขนส่ง 

 โครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการขนส่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ 

- ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) 

- ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ (Space Available) 

- ค่าบริหารจัดการ (Overhead Expense) 

- ค่าซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเที่ยวกลับ (Back Haul)  

- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษายานพาหนะ (Carrying Cost) 

- ค่าประกันภัย (Insurance Cost) 

ในประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้บริการขนส่งจากรายงานของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2553 
แสดงดังภาพที่ 3.8  

ประเภทการขนส่ง สัดส่วน (%) 
ทางน้ าในประเทศ 9.50 

ทางน้ าชายฝั่ง 5.70 

ทางราง 2.20 

ทางถนน 82.58 

ทางอากาศ 0.02 
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ซึ่งเมื่อคิดต้นทุน จากรายงานของธนาคารโลก 2010 พบว่าสัดส่วนต้นทุนการขนส่งที่มีอัตรา
การใช้เช้ือเพลิงเท่ากันแสดงดังภาพที่ 3.9 

ประเภทการขนส่ง ระยะทาง (กม.) 
ทางน้ า 500 

ทางราง 330 

ทางถนน 100 

ทางอากาศ 6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 สัดส่วนการใช้บรกิารขนส่งสินค้าในประเทศ 

(ที่มา: ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2555) 
 

จากรายงานข้อมูลพบว่า ประเทศไทยใช้สัดส่วนการขนส่งทางถนนมากถึง ร้อยละ 82.58 ซึ่ง
มีต้นทุนสูงกว่าขนส่งทางน้ าถึง 5 เท่า ท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในประเทศยังมีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีการขนส่งทางน้ า  
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การขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบ 

 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วย
วิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจากผู้สง่สนิค้าต้นทางไปสู่สถานหนึง่หรอื
ต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่หรือผู้รับสินค้าปลายทาง โดยการส่งมอบนั้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว หรือภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว เป็นลักษณะการขนส่ง ซึ่ง
เหมาะส าหรับการขนส่งเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคหรือการขนส่งระหว่างประเทศ โดยการผสมผสาน
การขนส่งสินค้า จากที่หนึ่งที่ใด (One Point) หรือจากประเทศหนึ่งประเทศใด ไปสู่อีกที่หนึ่งหรืออีก
ประเทศหนึ่งซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่เป็นจุดพบสุดท้ าย (Interface Final Point) โดยใช้รูปแบบการ
ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบข้ึนไป ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ขนส่งรายเดียว และมีสัญญาขนส่งฉบับ
เดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาของการขนส่ง ( Just In Time), ลดต้นทุน (Reduce 

Transport Cost), เพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพการแข่งขัน (Core Competitiveness) และให้
สินค้ามีและความปลอดภัยที่ดีกว่า (More Cargoes Security) หรือเป็นวิธีการขนส่งสินค้าแบบ
เบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมการขนส่งทุกประเภท โดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ในการสนองความ
ต้องการของกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Logistics และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Supply Chain ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของคลังสินค้า ต้นทุนที่เกี่ยวกบั
การผลิต และการกระจายสินค้า 

องค์ประกอบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

1. เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้า หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบมา
ผสมผสานกัน ภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียว ซึ่งจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่สินค้าต้นทางไปถึงผู้รับ
ปลายทาง 

2. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบ
กับการขนส่งทางถนน โดยการขนส่งประเภทนี้จะให้ความส าคัญต่อประเภทการขนส่งหลัก ได้แก่ การ
ขนส่งทางรถไฟ หรือการขนส่งทางน้ า โดยจ ากัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให้น้อยที่สุด  รวมถึง
การใช้ในระยะทางสั้นๆในช่วงต้นทางหรือในช่วงการส่งมอบสินค้าปลายทาง  
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3. จะเป็นลักษณะของการขนส่ง ที่เรียกว่า Door to Door Delivery คือ การขนส่งจาก
ประตูจนถึงประตู หรือ การขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 เปรียบเทียบต้นทุนขนสง่แบบเดียวและแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

สาระส าคัญของการเป็นขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ 

1. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้องเป็นการขนส่งสินค้าที่ใช้การขนส่งตั้งแต่สองรูปแบบ
ข้ึนไป และจะเป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่างการขนส่งทางบกกับการขนส่งทางทะเลหรืออาจเป็นการ
ขนส่งทางทะเลกับการขนส่งทางอากาศ 

2. เป็นการขนส่งท้ังในประเทศและหรือระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
อาจถูกน ามาใช้กับการขนส่งของทั้งการขนส่งภายในประเทศ (Domestic multimodal transport) 

และการขนส่งของระหว่างประเทศ (International multimodal transport) แต่โดยทั่วไปแล้ว การ
ขนส่งของที่จ าเป็นต้องใช้รูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบข้ึนไปขนส่งของต่อเนื่องกัน
ไป มักเป็นการขนส่งที่มีระยะทางไกล ๆ  จึงนิยมน าเอาการขนส่งต่อเนื่องดังกล่าวไปใช้กับการขนส่ง
ของระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  

ต้นทุนขนส่งแบบเดียว 

ต้นทุนขนส่งหลายรูปแบบ 

     ระยะสั้น                       ระยะไกล                       ระยะปานกลาง       ระยะสั้น 

ต้นทุน 

ต้นทุนการขนถ่าย 
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3. เป็นการขนส่งของตามสัญญาฉบับเดียว ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่าง
ประเทศนี้ ผู้ส่งของกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะ
ออกเอกสารการขนส่งฉบับเดียวส าหรับการขนส่งของ และมีการคิดอัตราค่าขนส่งเดียวตลอดเส้นทาง 
(Single rate) ตลอดจน ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะเป็นผู้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

ตัวอย่าง การคิดต้นทุนขนส่ง ต้องการขนส่งสินค้าปริมาณ 40 ตัน จากกรุงเทพ ไปยัง 
เชียงราย จะมีต้นทุนขนส่งเท่าใด  

 

การขนส่งทางถนน มีค่าขนส่งรถบรรทุก 0.7 บ./ตัน/กม.  
ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง 
กรุงเทพ นครสวรรค์ 240 กม.  

นครสวรรค์ เชียงใหม ่ 449 กม.  
เชียงใหม ่ เชียงราย 220 กม.  

 

การขนส่งทางราง มีค่าขนส่งรถบรรทุก 0.4 บ./ตัน/กม.  
สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง ระยะทาง 

กรุงเทพ นครสวรรค์ 220 กม.  
นครสวรรค์ เชียงใหม ่ 440 กม.  

* ต้นทุนขนถ่ายในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 100 บาท / ตัน 

 

กรณีเลือกขนส่งแบบเดียว โดยเลือกขนส่งทางถนนเป็นหลัก 

  ระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงราย = 240 + 449 +220   กิโลเมตร 

      = 909    กิโลเมตร 

  ต้นทุนขนส่งทางถนน  = 0.7 x 40 x 909  บาท 

      = 25,452   บาท 
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กรณีเลือกการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเลือกการขนส่งแบบราง จากกรุงเทพ-
เชียงใหม่ (220 + 440 กม.) และช่วงที่สองใช้การขนส่งทางถนนจาก เชียงใหม่-เชียงราย (220 กม.) 

ช่วงที่ 1 ขนส่งแบบราง กรุงเทพ-เชียงใหม ่ = 220 + 440    กิโลเมตร 

      = 660    กิโลเมตร 

  ต้นทุนขนส่ง   = 0.4 x 40 x 660  บาท 

      = 10,560    บาท 

 ช่วงที่ 2 ขนส่งทางถนน (220 กม.)  = 0.7 x 40 x 220  บาท 

      = 6,160    บาท 

  ต้นทุนขนถ่าย   = 100 x 40   บาท 

      = 4,000    บาท 

  รวมต้นทุนขนส่ง   = 10,560 + 6,160 + 4,000 บาท 

      = 20,720   บาท 

ดังนั้น การขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบจะให้ต้นทุนถูกกว่าเลือกการขนส่งแบบเดียว 
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บทสรปุ 

การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยมีรูปแบบการ
ขนส่ง 5 รูปแบบได้แก่ การขนส่งระบบรางหรือทางรถไฟ (Rail Transportation) การขนส่งทางถนน 
รถยนต์หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) การขนส่งทางน้ าหรือทางเรือ (Water/Ship 

Transportation) การขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบิน (Air Transportation) และการขนส่งทางท่อ 
(Pipeline Transportation) 

ในประเทศไทยมีสัดส่วนการขนส่งทางถนนสูงถึงร้อยละ 82.58 ทางรางร้อยละ 2.20 ทางน้ า
ในประเทศร้อยละ 9.50 ทางชายฝั่งร้อยละ 5.70 โดยมีการขนส่งทางอากาศเพียงร้อยละ 0.02 ซึ่งเมือ่
เปรียบเทียบประสิทธิภาพต้นทุนจากข้อมูลธนาคารโลกปี 2010 พบว่า ต้นทุนขนส่งทางรางมีต้นทนุสงู
กว่าทางน้ า 1.52 เท่า ต้นทุนขนส่งทางถนนสูงกว่าทางน้ า 5 เท่า และต้นทุนขนส่งทางอากาศสูงกว่า
ทางน้ าถึง 83.33 เท่า 

ในการพิจารณาเฉพาะต้นทุนขนส่ง โดยปกติผู้ประกอบการจะเลือกรูปแบบการขนส่งที่มี
ต้นทุนถูกที่สุด แต่การขนส่งแต่ละรูปแบบอาจจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับภูมิประเทศและพื้นที่ การเลือก
รูปแบบการขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เหมาะสม จะท าให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุด 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. การขนส่งแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 

2. จงเรียงล าดับการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด มาน้อยที่สุด หากระยะทางเท่ากัน 

3. จงเรียงล าดับความรวดเร็วในการขนส่งมากที่สุด หากระยะทางเท่ากัน 

4. จงเรียงล าดับสัดส่วนการขนส่งภายในประเทศจากมากที่สุดมาน้อยที่สุด 

5. การขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างไร จงอธิบาย 

6. รูปแบบการขนส่งแต่ประเภทเหมาะแก่การขนส่งสินค้าชนิดใด 

7. จากข้อมูลเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้ในการตอบค าถาม 
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การขนส่งทางเรือ 

ขาล่อง    

สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง ระยะเวลา ระยะทาง 
เชียงใหม ่ นครสวรรค์  7 วัน 450 กม. 

นครสวรรค์ กรุงเทพ 3 วัน 230 กม. 
ขาข้ึน    

สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง ระยะเวลา ระยะทาง 
กรุงเทพ นครสวรรค์ 5 วัน 230 กม. 

นครสวรรค์ เชียงใหม ่ 12 วัน 450 กม. 
* ค่าขนส่งขาขึ้น 0.2 บ./ตัน/กม. ขาล่อง 0.1 บ./ตัน/กม. ขนส่งได้สูงสุด 300 ตัน/เที่ยว 
 

การขนส่งทางรถไฟ 

สถานีต้นทาง ออก สถานีปลายทาง ถึง ระยะทาง 
เชียงใหม ่ 4.00 น. นครสวรรค์ 12.00 น. 440 กม. 

นครสวรรค์ 12.15 น. กรุงเทพ 17.00 น. 220 กม. 
 

สถานีต้นทาง ออก สถานีปลายทาง ถึง ระยะทาง 
กรุงเทพ 19.00 น. นครสวรรค์ 0.00 น. 220 กม. 

นครสวรรค์ 00.15 น. เชียงใหม ่ 8.00 น. 440 กม. 
* ค่าขนส่ง 0.3 บ./ตัน/กม. ขนส่งได้สูงสุด 300 ตัน/เที่ยว 
 

การขนส่งทางบก 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง 
กรุงเทพ นครสวรรค์ 240 กม. 

นครสวรรค์ เชียงใหม ่ 449 กม. 
เชียงใหม ่ เชียงราย 220 กม. 

* ค่าขนส่งรถบรรทุก 0.5 บ./ตัน/กม. บรรทุกได้สูงสุด 40 ตัน/คัน  
*** ต้นทุนขนถ่ายในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 10 บาท / ตัน 

 

7.1 ต้องการขนส่งปูนซีเมนต์จ านวน 100 ตัน  จากกรุงเทพ ไปจังหวัดเชียงใหม่ จะเลือก
ขนส่งแบบใด มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาขนส่งเท่าใด 
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7.2 ต้องการขนส่งปูนซีเมนต์จ านวน 100 ตัน จากกรุงเทพ ไปจังหวัดเชียงราย จะเลือกขนสง่
แบบใด มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาขนส่งเท่าใด 

7.3 ต้องการขนน้ าตาลทรายจ านวน 200 ตัน จากเชียงรายมายังกรุงเทพ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่ า
ที่สุดจะเลือกวิธีใดในการขนส่ง  มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาขนส่งเท่าใด 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 4 

ตวัแบบขนส่ง 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แนวคิดตัวแบบขนส่ง 
2. การสร้างตัวแบบขนส่ง 
3. การหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ 

4. การหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีโวเกล 

5. การพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย 

6. การพัฒนาผลลัพธ์เมื่อเกิดสภาพซ้อนสถานะ 

7. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดตัวแบบขนส่งและสามารถสร้างตัวแบบขนส่ง 
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพและวิธีของโวเกล 

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย 

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาผลลัพธ์เมื่อเกิดสภาพซ้อนสถานะ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับแนวคิดตัวแบบขนส่ง การสร้างตัวแบบขนส่ง การหา
ค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ การหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีโวเกล การพัฒนาผลลัพธ์
ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจายและการพัฒนาผลลัพธ์เมื่อเกิดสภาพซ้อนสถานะ  

2. แสดงวิธีการหาค าตอบและพัฒนาผลลัพธ์บนกระดานอย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้
ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 

3. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าวภายในช่ัวโมงเรียน หลังจากนั้นจะท าการเฉลยวิธีการหาค าตอบ 

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการหาค าตอบและทบทวนบทเรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ 

2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 4  
 ตวัแบบขนส่ง 

  

 

จากเนื้อหาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบ ประเภทการขนส่ง รวมทั้งเส้นทาง 
เพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับต้นทุนและระยะเวลาส่งมอบให้กับลูกค้าตามเป้าหมาย แต่หากองค์กรมี
ต้นทางในการขนส่งหลายจุด รวมทั้งมีลูกค้าปลายทางที่จะส่งมอบหลายแหล่ง การวางแผนการขนส่ง
จะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ท าให้ยากต่อการตัดสินใจ 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิดของตัวแบบขนส่ง การสร้างตัวแบบที่พร้อมในการหา
ค าตอบเบื้องต้น  วิธีหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ (North-West Corner) วิธีของโวเกล (Vogel 

Algorithm Method) และการพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย (Modified Distribution 

Method) เพื่อแก้ปัญหาตัวแบบขนส่งที่ซับซ้อนเพื่อให้ต้นทุนขนส่งรวมต่ าที่สุด 

แนวคิดตวัแบบขนส่ง 

 รูปแบบปัญหาการขนส่ง มีองค์ประกอบที่ต้องน ามาพิจารณา 3 ประเด็น คือ 

1) แหล่งต้นทาง (Sourcer) ได้แก่ โรงงานผลิต หรือแหล่งวัตถุดิบ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
แหล่งการผลิตที่มีอุปทาน (Supply) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และ
อาจมีหลายจุดด้วยกัน 

2) แหล่งปลายทาง (Destination) ได้แก่ โรงงาน ตลาด หรือคลังสินค้า ที่รอรับวัตถุดิบ
หรือสินค้าจากแหล่งต้นทาง หรือกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งที่มีอุปสงค์ (Demand) และมี
หลายแหล่งด้วยกัน 
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3) ต้นทุนค่าขนส่ง (Transportation Cost) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากต้น
ทางไปปลายทาง ซึ่งจะแปรผันไปตามระยะทาง หรือ ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีเส้นทางการ
ขนส่ง การเข้าถึงแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงลักษณะปญัหาตัวแบบขนส่ง 

การสรา้งตวัแบบขนส่ง  

จากรูปแบบการขนส่งสามารถน ามาสร้างตัวแบบด้วยก าหนดการเชิงเส้นตรง (Linear 

Programming) ได้ดังนี้ (Render, Stair and Hanna, 2011: 115-116) 

 1. สมการวัตถุประสงค์ สามารถก าหนดตัวแบบได้ดังสมการที่ 3.1  

 

 

         (4.1) 

  

โดยที่  Cij = ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยจากจุดต้นทาง i ไปยังปลายทาง j 
 Xij = ปริมาณที่ขนส่งจากจุดต้นทาง i ไปยังปลายทาง j 
 m = จ านวนจุดต้นทาง 
 n = จ านวนจุดปลายทาง 

แหล่งต้นทาง แหล่งปลายทาง 

   11 11 12 12 13 13 mn mnminimize Z = C X C X C X ... C X

 


m n

ij ij
i 1 j 1

minimize Z = C X
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2. เงื่อนไขบังคับ สามารถก าหนดได้ดังนี้ 

        (4.2) 

 

       (4.3) 

 โดยที่  

 สามารถน ามาสร้างเปน็ตารางขนส่ง (Transportation Table) เพื่อช่วยในการค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงตารางการค านวณตัวแบบขนส่ง 

 ในกรณีที่ปริมาณการขนส่งต้นทางกับปริมาณความต้องการปลายทางไม่เท่ากัน จะต้องสร้าง
ตัวแปรหุ่น (Dummy) หรือความต้องการเทียม เพื่อให้เกิดความสมดุลในส่วนอุปสงค์และอุปทาน 

 กรณีท่ี 1 ความต้องการปลายทางรวมน้อยกว่าปริมาณการขนส่งรวม 

ตัวอย่างที่ 4.1 โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง มีก าลังการผลิต 50, 60 และ 70 ตันต่อเดือน โดยมีแหล่งรบั
ซื้อ 3 แหล่ง สามารถรับสินค้าได้ 50, 55, และ 65 ตันต่อเดือน สามารถสร้างตารางการขนส่งได้ดังนี้ 

  

 




n

ij i
i 1

X  = a   (i=1, 2, 3, ..., m)




m

ij j
i 1

X  = b   (i=1, 2, 3, ..., n)

ijX   0

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

C11 C12 C13 

C21 C22 C23 

C31 C32 C33 

a1 

a2 

a3 

b1 b2 b3 รวม 

ลูกค้า 
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ภาพที่ 4.3 แสดงความต้องการเทียมกรณีความต้องการปลายทางรวมน้อยกว่าปรมิาณการขนส่งรวม 

กรณีท่ี 2 ความต้องการปลายทางรวมมากกว่าปริมาณการขนส่งรวม 

ตัวอย่างที่ 4.2 โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง มีก าลังการผลิต 50, 60 และ 70 ตันต่อเดือน โดยมีแหล่งรบั
ซื้อ 3 แหล่ง สามารถรับสินค้าได้ 50, 65, และ 75 ตันต่อเดือน สามารถสร้างตารางการขนส่งได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 แสดงความต้องการเทียมกรณีความต้องการปลายทางรวมมากกว่าปริมาณการขนส่งรวม 

 

1 2 3 ai โรงงาน 

1 

2 

3 

bj 

C11 C12 C13 

C21 C22 C23 

C31 C32 C33 

50 

60 

70 
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ตลาด 

0 

0 

0 
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10 

1 2 3 ai โรงงาน 
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70 
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ลูกค้า 
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การหาค าตอบเบื้องตน้ดว้ยวิธีมุมพายพั 

วิธีหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ (North-West Corner) มีวิธีการดังนี้ 

ข้ันที่ 1  พิจารณาที่ต้นทางมุมซ้ายมือก่อนว่ามีค่าก าลังผลิตเท่าใดและมีความต้องการเท่าใด
แล้วพิจารณาเติมค่า Xij เท่าที่ก าลังผลิตมีและไม่เกินความต้องการ 

ข้ันที่ 2  พิจารณาว่าต้นทางได้ขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบไปครบหรือยัง ถ้ายัง พิจารณาในช่อง
ถัดไป ถ้าหมดแล้วให้ขีดเส้นในแหล่งต้นทางนั้น ในขณะเดียวกันให้พิจารณาว่าปลายทางเต็มหรือยัง 
ถ้ายังให้พิจารณาหาต้นทางต่อไปน ามาพิจารณา แต่ถ้าหากครบแล้วให้ขีดเส้นใต้ปลายทางนั้น 

ข้ันที่ 3  พิจารณาท าซ้ า ๆ ในแต่ละแหล่งต้นทาง และปลายทาง โดยเติมค่า Xij จนครบโดย
พิจารณาค่าอุปสงค์และค่าอุปทานเป็นเกณฑ์ โดยไม่ได้สนใจค่าต้นทุนการขนส่ง 

ตัวอย่างที่ 4.3 โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง มีก าลังการผลิต 50, 60 และ 70 ตันต่อเดือน โดยมีแหล่งรบั
ซื้อ 3 แหล่ง สามารถรับสินค้าได้ 50, 55, และ 75 ตันต่อเดือน มีต้นทุนขนส่งต่อตันดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

5 4 3 

3 4 5 

4 3 5 

50 

60 

70 

50 55 75 180=180 

ลูกค้า 
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ภาพที่ 4.5 แสดงการหาค าตอบเบื้องต้นวิธีมุมพายัพ 

ข้ันที่ 1  พิจารณาโรงงาน A และลูกค้า 1 ก าหนดปริมาณที่ขนส่งจากโรงงาน A มายังลูกค้า 1 
ได้ 50 หน่วยพอดีดังนั้นโรงงาน A ไม่เหลือสินค้า และลูกค้า 1 ไม่ต้องการสินค้าเพิ่มอีก 

ข้ันที่ 2  พิจารณาโรงงาน B และลูกค้า 2 ก าหนดปริมาณที่ขนส่งจากโรงงาน B มายังลูกค้า 2 
ได้ 55 หน่วย ดังนั้นโรงงาน B เหลือสินค้า 5 หน่วยจึงจัดส่งไปยังลูกค้า 3  

ข้ันที่ 3 พิจารณาโรงงาน C และลูกค้า 3 ก าหนดปริมาณที่ขนส่งจากโรงงาน C มายังลูกค้า 
3 เพิ่มอีก 70 หน่วย ดังนั้นโรงงาน C ไม่เหลือสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้า 3 เพียงพอต่อความต้องการ 

ตารางที่ 4.1 แสดงต้นทุนการขนส่งรวมวิธีมุมพายัพ 

จาก 

 

ไป 

 

ปริมาณ 

 (ตัน) 
ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาทต่อตัน) 

ต้นทุนขนส่งรวม 

(บาท) 
โรงงาน A ลูกค้า 1 50 5 250 

โรงงาน B ลูกค้า 2 55 4 220 

โรงงาน B ลูกค้า 3 5 5 25 

โรงงาน C ลูกค้า 3 70 5 350 

รวม 845 
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การหาค าตอบเบื้องตน้ดว้ยวิธีโวเกล 

วิธีหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีของโวเกล (Vogel Algorithm Method) มีขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันที่ 1  พิจารณาหาค่าขนส่งต่ าสุด ในแต่ละแถว (Row), สดมภ์ (Column) จากนั้นพิจารณา
ค่าขนส่งที่สูงข้ึนถัดมา แล้วน าค่าผลต่างทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ส าหรับกรณีที่มีค่าขนส่งต่ าสุด
เท่ากันสองค่า ให้พิจารณาน าค่าขนส่งที่ต่ าสุดมาพิจารณาหาผลต่างด้วย 

ข้ันที่ 2  พิจารณาว่าผลต่างที่เกิดข้ึนแนวนอนและแนวตั้งใดมีค่าสงูสดุ ให้พิจารณาเคลื่อนยา้ย
ไปยัง แนวนอนและแนวตั้งที่มีค่าขนส่งต่ าสุด 

ข้ันที่ 3  พิจารณาด าเนินการในข้ันที่ 1, 2 จนกว่าจะครบตามเงื่อนไขอุปสงค์และอุปทานผลที่
ได้รับจะได้ผลรวมของต้นทุนการขนส่งที่ต่ ากว่าวิธีมุมพายัพ 

ตัวอย่างที่ 4.4 จากตัวอย่างที่ 4.3 จงหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีของโวเกล 

 

 

 

 

 

 

 ข้ันที่ 1 พิจารณาผลต่างระหว่างต้นทุนขนส่งรองลงมาและต้นทุนขนส่งที่ต่ าที่สุด 

แถว A  ผลลัพธ์ = 4-3 = 1  สดมภ์ 1 ผลลัพธ์ = 4-3 = 1 

แถว B  ผลลัพธ์ = 4-3 = 1  สดมภ์ 2 ผลลัพธ์ = 4-3 = 1 

แถว C ผลลัพธ์ = 4-3 = 1  สดมภ์ 3 ผลลัพธ์ = 5-3 = 2 
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ลูกค้า 
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ข้ันที่ 2 สดมภ์ 3 มีผลต่างมากที่สุด พิจารณาต้นทุนต่ าที่สุดจะอยู่ที่ช่อง A,3 เป็นจุดเริ่มต้นใน
การค านวณ โดยก าหนดปริมาณจากโรงงาน A มายังลูกค้า 3 จ านวน 50 หน่วย 

ข้ันที่ 3 เมื่อตัดแถว A ออกเนื่องจากจัดส่งไปแล้ว พิจารณาผลต่างระหว่างต้นทุนขนส่ง
รองลงมาและต้นทุนขนส่งที่ต่ าที่สุด จะเห็นว่า แถว B, C และ สดมภ์ 1, 2 มีค่าสูงสุดเลือกจัดส่งช่อง
ใดก่อนก็ได้ เลือกจัดส่งไปยังช่อง B,1 ก่อนจ านวน 50 หน่วย พิจารณาต้นทุนต่ าสุดที่เหลือ คือช่อง 
C,2 จัดส่งไปจ านวน 55 หน่วย เหลือก าลังการผลติ จากโรงงาน B และ C จัดส่งไปยังสดมภ์ 3 จนครบ
จ านวนดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แสดงการหาค าตอบเบื้องต้นวิธีโวเกล 

ตารางที่ 4.2 แสดงต้นทุนการขนส่งรวมวิธีโวเกล 

จาก 

 

ไป 

 

ปริมาณ 

 (ตัน) 
ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาทต่อตัน) 

ต้นทุนขนส่งรวม 

(บาท) 
โรงงาน A ลูกค้า 3 50 3 150 

โรงงาน B ลูกค้า 1 50 3 150 

โรงงาน B ลูกค้า 3 10 5 50 

โรงงาน C ลูกค้า 2 55 3 165 

โรงงาน C ลูกค้า 3 15 5 75 

รวม 590 
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การพฒันาผลลพัธ์ดว้ยวิธีปรบัปรงุการกระจาย 

การพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย (Modified Distribution Method) เพื่อ
แก้ปัญหาตัวแบบขนส่งที่ซับซ้อนเพื่อให้ต้นทุนขนส่งรวมต่ าที่สุดมีวิธีการดังนี้  (สุทธิมา  ช านาญเวช, 

2555: 178) 

ข้ันที่ 1 ตรวจสอบจ านวนครั้งที่จัดสรร = m+n-1 หากมีค่าไม่เท่ากันแสดงว่าเกิดสถานะซ้อน
จะต้องด าเนินการปรับปรุงด้วยวิธีอื่น 

ข้ันที่  2 ก าหนด Ri เป็นตัวเลขแถวนอนที่  i และ Kj เป็นตัวเลขแถวตั้ งที่  j โดยที่                        
เฉพาะช่องที่มีการจัดสรร ก าหนดให้  

ข้ันที่ 3 หาค่าดัชนีการปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่างที่ไม่มีการจัดสรรจาก 

โดยที่ 

  ทุกค่า นั่นคือค าตอบที่ได้มีความเหมาะสมแล้ว 

  ให้เลือกค่าที่ต่ าที่สุดหรือเป็นลบมากที่สุดเพื่อปรับแก้ช่องว่างที่ไม่มีการ
จัดสรรนั้น ท าการปรับปรุงจน    ทุกค่า 

ตัวอย่างที่ 4.5 จากตัวอย่างที่ 4.4 จงพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย (MODI) 
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1) จ านวนครั้งที่จัดสรร = 5 = 3+3-1 สามารถใช้วิธี MODI ปรับปรุงผลลัพธ์ได้ 
2) ช่อง (A,3)  

 

ช่อง (B,3) 

 

ช่อง (B,1) 

 

ช่อง (C,3)  

 

ช่อง (C,2)  

 

น าค่า R และ K ลงในตัวแบบขนสง่ได้ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงการพฒันาผลลพัธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย (MODI) 

 

 

13 1 3C   =  R  + K

3 33    =  0 + K  --->  K  = 3

21 2 1C   =  R  + K

23 2 3C   =  R  + K

2 25    =  R  + 3 --->  R  = 2

1 13    =  2 + K  --->  K  = 1

33 3 3C   =  R  + K

3 35    =  R  + 3 --->  R  =  2

32 3 2C   =  R  + K

2 23    =  2 + K  --->  K  = 1
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3) หาค่าดัชนีการปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่างที่ไม่มีการจัดสรร 
ช่อง (A,1)  

 

ช่อง (A,2) 

 

ช่อง (B,2) 

 

ช่อง (C,1) 

 

   ทุกค่า นั่นคือค าตอบที่ได้มีความเหมาะสมแล้ว 

การพฒันาผลลพัธ์เม่ือเกิดสภาพซอ้นสถานะ 

สภาพซ้อนสถานะเกิดจากจ านวนครั้งที่จัดสรรไม่เท่ากับ m+n-1 ท าให้ไม่สามารถค านวณหา
ค่า R และ K ได้ ดังนั้นจะต้องก าหนด Xij ตัวใดตัวหนึ่งให้มีปริมาณขนส่งเป็น 0 โดยจะต้องก าหนดให้
สามารถแก้สมการได้ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 4.6 จากตัวอย่างที่ 4.3 จงพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย (MODI) 

 

 

 

 

 

 

 

11 11 1 1E   =  C  - R  - K  

11E   =  5 - 0 - 1   = 4

12 12 1 2E   =  C  - R  - K  

12E   =  4 - 0 - 1   =  3

22 22 2 2E   =  C  - R  - K  

22E   =  4 - 2 - 1   =  1

31 31 3 1E   =  C  - R  - K  

31E   =  4 - 2 - 1   =  1
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1) จ านวนครั้งทีจ่ัดสรร =                        จะต้องก าหนดปริมาณขนส่งช่อง A,2 เป็น 0 
เพื่อใหส้ามารถแก้สมการได้ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 แสดงการก าหนดปริมาณขนส่งเมื่อเกิดสภาพซ้อนสถานะ 

2) ช่อง (A,1)     

 

ช่อง (A,2)     

 

ช่อง (B,2)     

 

ช่อง (B,3)     

 

ช่อง (C,3)     

 

ค่า R และ K แสดงดังภาพที่ 4.9 

 

 

  4 3 3 1

50 

55 5 

70 

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

5 4 3 

3 4 5 

4 3 5 

50 

60 

70 

50 55 75 180=180 

ลูกค้า 

0 

11 1 1C   =  R  + K

1 15    =  0 + K  --->  K  = 5

12 1 2C   =  R  + K

2 24    =  0 + K  --->  K  = 4

22 2 2C   =  R  + K

2 24    =  R  +  4 --->  R  = 0

23 2 3C   =  R  + K

3 35    =  0 +  K  --->  K  = 5

33 3 3C   =  R  + K

3 35    =  R  +  5 --->  R  = 0
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ภาพที่ 4.9 แสดงการพฒันาผลลพัธ์เมื่อเกิดสภาพซ้อนสถานะ 

3) หาค่าดัชนีการปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่างที่ไม่มีการจัดสรร 
ช่อง (A,3)  

 

ช่อง (B,1) 

 

ช่อง (C,1) 

 

ช่อง (C,2) 

 

4) จะเห็นว่าช่อง A,3 และ B,1 มีค่าลบมากที่สุดทั้งคู่ในการปรับแก้จะส่งผลต่อกันดังนั้นท า
การปรับแก้ช่อง B,1 ได้ดังภาพ 

  

 

 

1R =0

2R =0

3R =0

1K =5 2K =4 3K =5

13 13 1 3E   =  C  - R  - K  

11E   =  3 - 0 - 5   = -2

21 21 2 1E   =  C  - R  - K  

21E   =  3 - 0 - 5   =  -2

31 31 3 1E   =  C  - R  - K  
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ภาพที่ 4.10 แสดงการพัฒนาผลลัพธ์ช่อง B,1 

5) ปรับปรุงผลลัพธ์ที่ช่อง A,3 ซึ่งจะส่งผลต่อ C,3 เพื่อให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุดดังภาพที่ 4.11 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 แสดงการพัฒนาผลลัพธ์ช่อง A,3 
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6) ท าการหาค่า R และ K ครั้งที่ 2 

ช่อง (A,3)     

 

ช่อง (C,3)     

 

ช่อง (C,2)     

 

ช่อง (B,2)     

 

ช่อง (B,1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 แสดงการพิจารณาเพือ่พัฒนาผลลัพธ์ครัง้ที่ 2 
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7) หาค่าดัชนีการปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่างที่ไม่มีการจัดสรร ครั้งที่ 2 

ช่อง (A,1)  

 

ช่อง (A,2) 

 

ช่อง (B,3) 

 

ช่อง (C,1) 

 

 จะเห็นว่าช่อง B,3 ยังมีค่าเป็นลบ ดังนั้นท าการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ช่อง B,3 ได้ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 แสดงการพัฒนาผลลัพธ์ครัง้ที่ 2 ช่อง B,3 
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8) ท าการหาค่า R และ K ครั้งที่ 3 

ช่อง (A,3)     

 

ช่อง (C,3)     

 

ช่อง (C,2)     

 

ช่อง (B,3)     

 

ช่อง (B,1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 แสดงการพิจารณาเพือ่พัฒนาผลลัพธ์ครัง้ที่ 3 
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9) หาค่าดัชนีการปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่างที่ไม่มีการจัดสรร ครั้งที่ 3 

ช่อง (A,1)  

 

ช่อง (A,2) 

 

ช่อง (B,2) 

 

ช่อง (C,1) 

 

   ทุกค่า นั่นคือค าตอบที่ได้มีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้ค าตอบเดียวกันกับการ
หาค าตอบเบื้องต้นวิธีโวเกล จะเห็นว่าวิธีของโวเกลอาจจะยุ่งยากกว่าวิธีมุมพายัพ แต่การพัฒนา
ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ าที่สุดท าได้ง่ายกว่าวิธีมุมพายัพ (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล, 2550: 134) 

บทสรปุ 

รูปแบบปัญหาการขนส่ง มีองค์ประกอบที่ต้องน ามาพิจารณา 3 ประเด็น คือ แหล่งต้นทาง 
แหล่งปลายทาง และต้นทุนค่าขนส่ง  

 วิธีหาค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ จะพิจารณาก าหนดปริมาณในการจัดส่งที่มุมบนซ้าย
ก่อนแล้วท าการจัดสรรให้แถวและสดมภ์ถัดมาจนอุปทานเท่ากับอุปสงค์โดยไม่สนใจต้นทุนการขนส่ง
ต่อหน่วย แต่วิธีของโวเกล จะพิจารณาต้นทุนต่ าสุดในแต่ละแถวหรือสดมภ์ ท าให้การจัดส่งได้ผลลัพธ์
ต้นทุนรวมที่ดีกว่าวิธีมุมพายัพ  

ในการพัฒนาผลลัพธ์เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ าที่สุดท าจะใช้วิธีปรับปรุงการกระจาย กรณีที่เกิด
สภาพซ้อนสถานะ ท าให้ไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้ จะต้องก าหนดปริมาณขนส่งตัวใดตัวหนึ่งให้มี
ปริมาณขนส่งเป็น 0 เพื่อให้สามารถใช้วิธีปรับปรุงการกระจายในการพัฒนาผลลัพธ์ได้ 

 

 

11 11 1 1E   =  C  - R  - K  
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31E   =  4 - 2 - 1   =  1
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ijE    0
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง มีก าลังการผลิต 50 , 60 และ 80 หน่วยต่อเดือน โดยมีแหล่งรับซื้อ 3 
แหล่ง สามารถรับสินค้าได้ 55 , 65, และ 70 ตันต่อเดือน มีต้นทุนขนส่งต่อหน่วยดังตาราง จงหา
วิธีการจัดส่งเพื่อให้ต้นทุนขนส่งรวมต่ าที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

2. โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง มีก าลังการผลิต 60, 50 และ 80 หน่วยต่อเดือน โดยมีแหล่งรับซื้อ 3 
แหล่ง สามารถรับสินค้าได้ 50, 70, และ 80 ตันต่อเดือน มีต้นทุนขนส่งต่อหน่วยดังตาราง จงหา
วิธีการจัดส่งเพื่อให้ต้นทุนขนส่งรวมต่ าที่สุด 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 5 

การจดัการบรรจุภณัฑ์  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์ 
2. ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
3. ประเภทของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ 
4. ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
5. ปัญหาของการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ 
6. แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจสิติกส์ใหม้ีประสทิธิภาพ 

7. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์ 
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญบรรจุภัณฑ์ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ใน

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายปัญหาของการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และหาแนว

ทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์
ความส าคัญบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุ
ภัณฑ์ ปัญหาของการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ และแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 

2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์กลุ่มละ 1 บริษัทไม่ให้ซ้ ากันหน้าช้ันเรียน แล้วอธิบายเสริมในประเดน็ที่
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กลุ่มต่าง ๆ มีความเห็นตรงกันหรือยกตัวอย่างคล้ายคลึงกัน และให้นักศึกษาอธิบายใน
ส่วนที่มีความคิดเห็นต่างกันกับกลุ่มอื่น ๆ แล้วจึงอธิบายเสริมในประเด็นที่แตกต่างนั้น 

3. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการหาค าตอบและทบทวนบทเรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ 

2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 5  
 การจดัการบรรจุภณัฑ์ 

  

 

การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง     
โลจิสติกส์ โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้าหรือการบริการให้ความส าคัญกับผู้บริโภค ท าให้การ
บรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากมีสินค้าชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันทางธุรกิจก็
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าย่อมไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลา 
บรรจุภัณฑ์จึงต้องท าหน้าที่แนะน าผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ให้กับผู้ซื้อ และต้องดึงความสนใจของผู้ซื้อ
ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้สนใจใช้สินค้า และเกิดความพอใจที่จะซื้อใช้อีก บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่
ขายและโฆษณาสินค้าควบคู่กันไปในตัวด้วย  

ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญ เพราะการมีบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสม
นอกจากจะช่วยลดความเสียหายแล้วยังท าให้ธุรกิจสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงข้ึน 

การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจสิติกสใ์ห้มีประสทิธิภาพเป็นสิง่ส าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจเพราะบรรจุ
ภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์และนับวันจะมีส่วนส าคัญต่อการผลิตและประสิทธิภาพ
ของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนสินค้าทางไกลกันมากยิ่งข้ึน บรรจุภัณฑ์จึงมี
ส่วนส าคัญต่อการลดต้นทุนโลจสิติกส์และมีสว่นส าคัญเพื่อให้ระบบโลจิสติกสม์ีการขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเชิงเวลา ประสิทธิภาพและต้นทุน รวมถึงมีส่วนส าคัญในลักษณะที่มีการบ่งช้ี 
แหล่งที่มาและแหล่งที่จะส่งมอบอีกด้วย 
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ความหมายของบรรจุภณัฑแ์ละการจดัการบรรจุภณัฑ์ 

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการข้ันตอนหลักในการดึงดูดหรือเรียกความสนใจจาก
ผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้าหรือบริการให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer 

Oriented)  

บรรจุภัณฑ์ หมายถึงวัสดุใด ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล าเลียง จัดส่งและน าเสนอ
สินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ ใ ช้หรือผู้บริ โภคโดยมี วัตถุประสงค์
เบื้องต้นในการป้องกัน หรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนมีคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิต
ให้มากที่สุด  

กล่าวโดยสรุปบรรจุภัณฑ์ (Package) มีความหมายถึง ภาชนะ กล่อง หีบ ห่อ ลัง พาเลท ตู้ 
หรือสิ่งอื่นใดที่ท าหน้าที่เพื่อการบรรจุวัตถุดิบ สินค้าหรือสิ่งของไว้ภายในซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้
ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการกระจายสินค้า (Distribution) ไปสู่ผู้ใช้ ผู้ซื้อ
หรือผู้บริโภค (สมพงษ์  เฟื่องอารมณ์, 2550: 5) ทั้งนี้สินค้าบรรจุภัณฑ์ เป็นกลไกส าคัญให้มีการส่ง
มอบสินค้าแก่ผู้ที่ต้องการขายไปสู่ผู้ที่ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบ่งช้ีระบุข้อมูลของ
สินค้าบนกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดของสินค้า แหล่งที่ผลิต และการส่งมอบ 

ส่วนการจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
ในการห่อหุ้มสินค้า เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ โดย
เสียต้นทุนต่ าที่สุด ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็นงานเทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิต 
เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย อาทิ ความสะดวกสบายในการพกพาหรอืการใช้ 

ความส าคญัของบรรจุภณัฑ ์

 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของกระบวนการผลิตการค้าและการ
อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์แรกของสินค้าที่ผู้บริโภคได้สัมผัส มีบทบาทในการช้ีขาดการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคต่อสินค้า นอกจากนั้น การมีบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสม นอกจากจะมี
ส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายแล้ว ยังท าให้ธุรกิจสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงข้ึน 
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  จากการที่บรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ในฐานะเป็น
กลไกท าให้ระบบโลจิสติกส์ มีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์จึงมี
ความส าคัญ ดังนี้ 

  1.เพื่อการเก็บรักษาสนิค้าให้คงสภาพ และสามารถจัดเรียง รวบรวมอยู่ในเนื้อที่ซึง่จ ากัดให้มี
ปริมาตรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ 

  2.บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะมีการออกแบบเพื่อให้ท าหน้าที่ในการป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน
ไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเสียรูปในขณะเคลื่อนย้ายสินค้า และช่วยให้การจัดวางหรือจัดเรียงสนิค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.บรรจุภัณฑ์ มีส่วนส าคัญในฐานะเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการขนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิต
และเพื่อให้มีการสง่ต่อสนิค้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ทางโลจิสติกส์จนสนิค้าไปสูท่ี่หมายปลายทางในสภาพ
ที่ปลอดภัยมีความสะดวกโดยมีต้นทุนในการส่งมอบที่ประหยัด 

  4.บรรจุภัณฑ์ มีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับพันธกิจของโลจิสติกส์โดยตรง 

บทบาทที่ส าคัญของโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจาย
สินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคข้ันสุดท้าย ภายใต้การจ ากัดของเงื่อนเวลาที่จะต้องส่งมอบแบบ
ทันเวลา (Just In Time) และต้นทุนรวม (Total Cost) ที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความ
สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

  อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางการค้าปัจจุบัน มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บรรจุภัณฑ์จึงมี
บทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมทางการตลาด โดยเน้นเรื่องความสวยงาม ความสะดุดตาและดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบันจึงท าหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ของ
สินค้าก่อนที่ผู้ซื้อจะเห็นตัวสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าส าหรับผู้บริโภคจะมีการใช้รูปแบบหรือ
สีสันที่น่าสนใจรวมถึงมีข้อความประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน 
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  ส าหรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ จะค านึงถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายน้อยมาก แต่จะ
เน้นด้านความสะดวกต่อการท างานและต้นทุน จะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์จะกระท า
ได้บ่อย ๆ โดยไม่กระทบถึงลูกค้า โดยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด หรือเพิ่มขนาดได้ทันที  

  ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์จึง
สรุปได้ 3 ประการ คือ (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล, 2546: 96) 

1. ท าหน้าท่ีด้านการเก็บรักษา (Storage Support) ในการปกป้องและเก็บรักษาสนิค้าไมใ่ห้
ได้รับความเสียหายและมีความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ 

2. ท าหน้าท่ีด้านการขนส่ง (Transport Support) เพื่อให้เกิดความสะดวกและมี ความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง 

3. ท าหน้าท่ีลดต้นทุน (Cost Reduction) ในการท าให้ประหยัดเนื้อที่ทั้งเพื่อการเก็บรักษา
และเพื่อการขนย้ายสินค้าหรือการขนส่งเนื่องจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อน 

ประเภทของบรรจุภณัฑโ์ลจสิติกส ์

 บรรจุภัณฑ์อาจจ าแนกออกตามวัตถุประสงค์ของการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์มี 
ความส าคัญที่สุดส าหรับสินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) จะเห็นได้ว่าสินค้าที่วางขายตาม
ห้างสรรพสินค้าทุกประเภทจะต้องมีการบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องมีความระมัดระวังเป็น
พิเศษ เช่น อุปกรณ์ราคาแพง ซึ่งต้องมีการ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
มีมาตรฐานความปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้สะดวกทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตแต่ส าหรับประเภท
ของบรรจุภัณฑ์ตามการใช้ในงานโลจิสติกส์ แบ่งได้เป็นดังนี้ 

1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Retail Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้เพื่อความ
สะดวกต่อการส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง จึงมีการออกแบบให้มีความสะดุดตา และเป็นสื่อ
โฆษณาภายในตัวเอง นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ปกป้องสินค้า มีรูปร่างที่เหมาะแก่การใช้งาน และมีการ
ออกแบบเชิงส่งเสริมการตลาดหรือเชิงพาณิชย์ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 5.1 แสดงบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลกี 

(ที่มา: http://www.sha.org/bottle/body.htm, สบืค้น 28 ต.ค. 2556) 

2. บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขายส่ง (Wholesale Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งสินค้าออก
เป็นชุดเพื่อสะดวกในการจัดจ าหน่าย เช่น 6 ช้ิน 12 ช้ิน หรือ 24 ช้ิน เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้สินค้า
เสียหายภายในระหว่างการเก็บรักษาในคลังสินค้าหรือจากการขนส่งและสะดวกต่อการส่งมอบสินค้า
ไปสู่ผู้ขายปลีกหรือขายส่งซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ส าคัญต่อกระบวนการกระจายสินค้า ที่เรียกว่าศูนย์กระจาย
สินค้า หรือ DC (Distribution Center) ดังภาพที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายส่ง 
(ที่มา: http://www.thaibev.com/th08/product.aspx?sublv1gID=11, สืบค้น 28 ต.ค. 2556) 
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3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง (Out Package/Transport- 

Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้บรรจุสินค้า เพื่อให้สามารถจัดเรียงหรือจัดวางโดยใช้
พื้นที่ได้น้อยที่สุด เพื่อใช้ในการขนส่ง รวมถึงให้มีสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการกระแทกหรือป้องกัน
ละอองน้ าหรือน้ า ไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง เช่น ลังไม้ หรือ พาเลท  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 แสดงลังไม้และพาเลทในการขนสง่ 
(ที่มา: http://www.b2bthai.com/Search/Product/Detail/26200/, สืบค้น 28 ต.ค. 2556) 

 

ชนิดของวสัดุท่ีใชท้ าบรรจุภณัฑ ์

วัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ 

1. เยื่อและกระดาษ  นับได้ว่าเยื่อและกระดาษน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์มากที่สุด   และมี
แนวโน้มใช้มากยิ่งข้ึน สืบเนื่องจากการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกระดาษที่ใช้แล้ว สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวที่สามารถสร้างข้ึนมา
ใหม่ได้จากการปลูกป่าทดแทน กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทและสามารถ
พิมพ์ตกแต่งได้ง่ายและสวยงาม ทั้งสามารถเคลือบ หรือประกบติดกับวัสดุชนิดอื่นได้ดี นอกจากนี้ยัง
สะดวกต่อการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้เนื่องจากพับได้ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ท าด้วยกระดาษ มีดังนี้ 

 - ซองกระดาษ (Paper Envelope) ใช้บรรจุสินค้าต่าง ๆ  ที่มีขนาดเล็กหรือบาง ๆ  เช่น ใบ
เลื่อย หัวสว่าน ยาเม็ด เมล็ดพืช จดหมาย ฯลฯ การเลือกใช้ขนาดและชนิดของซองข้ึนกับชนิดของ
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สินค้าและความแน่นหนาที่ต้องการ กระดาษที่ใช้ท าซองต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง รูปร่าง และ
ราคาเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 แสดงซองกระดาษใสเ่อกสาร 
(ที่มา: http://tkpress.tarad.com/product-th-326973, สืบค้น 28 ต.ค. 2556) 

- ถุงกระดาษ (Paper Bag) มีทั้งแบบแบนราบ (ใช้ใส่อาหารช้ินเล็ก ๆ ที่มีน้ าหนักเบา) แบบมี
ขยายข้างและก้น (ใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณมาก เช่น แป้ง คุกกี้  ข้าวสาร ฯลฯ หรือใช้บุเป็นถุงใน
กล่องกระดาษแข็ง) และแบบผนึก 4 ด้าน บรรจุสินค้าประเภทเครื่องเทศ คุณสมบัติของกระดาษที่ใช้
ข้ึนกับการใช้งานเป็นหลัก กล่าวคือ สินค้าที่มีน้ าหนักมากควรใช้กระดาษเหนียวซึ่งมี ค่าของการต้าน
แรงดันทะลุ และการต้านแรงดึง ขาด อยู่ในเกณฑ์สูง หากสินค้ามีความช้ืนสูงหรือเก็บในสภาวะเปียก
ช้ืน กระดาษที่มีค่าการดูดซึมน้ าต่ า ๆ เช่น กระดาษเคลือบไข กระดาษเคลือบพลาสติก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 ถุงกระดาษแบบมสีื่อโฆษณา 
(ที่มา: http://www.siam-shop.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 
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- ถุงกระดาษหลายชั้น (Multiwall Paper Sack) ส าหรับขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากกว่า 10 

กิโลกรัม สินค้าที่นิยมคือ ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ สารเคมี เม็ดพลาสติก ถุงประเภทนี้มีทั้งแบบปากเปดิ 
และแบบมีลิ้น แต่ละแบบอาจจะมีส่วนขยายข้างด้วยก็ได้ วัสดุที่ใช้ท าจากกระดาษเหนียวที่ท าจากเยื่อ
เส้นใยยาว เพื่อให้มีความเหนียวสูง หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติในด้านป้องกันความช้ืนก็อาจเคลือบ
ด้วยพลาสติก หรือยางมะตอยอีกช้ันหนึ่งวัสดุที่ใช้ท าถุงและซองกระดาษ ส่วนใหญ่นิยมใช้กระดาษ
คราฟท์ (Kraft) น ามาซ้อนเป็นผนังหลายช้ัน (Multiwall Bag) หรือเคลือบผิวแตกต่างกันไปตามหนา้ที่
ใช้สอย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมากส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคในหน่วยขายแบบ
ปลีกย่อยซึ่งจัดได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์เฉพาะอีกแบบหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ดี
อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6 ถุงกระดาษแบบหลายช้ัน 

(ที่มา: http://galleryhip.com/cement-bag.html, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

- เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Moulded Pulp Container) มีทั้งชนิดที่ท าจากเยื่อบรสิุทธ์ิซึ่งใช้บรรจุ
อาหารส าเร็จรูปและอาหารที่ เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ และชนิดที่ท าจากเยื่อเศษกระดาษซึ่งใช้บรรจุ ไข่ 
ผัก ผลไม้สด และท าเป็นวัสดุกันกระแทก การเลือกใช้ต้องค านึงถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุเป็น
ส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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ภาพที่ 5.7 บรรจุภัณฑ์ทีท่ าจากเยื่อกระดาษแบบข้ึนรูป 

(ที่มา: http://www.hongthai.co.th, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

- ถังกระดาษ (Fibre Drums) มีลักษณะเช่นเดียวกับกระปอ๋งกระดาษ แต่มีขนาดใหญ่ ใช้
เพื่อการขนส่ง สินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้องค านงึความแข็งแรง
เมื่อเรียงซ้อนเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของการต้านแรงกด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 บรรจุภัณฑ์ถังกระดาษ 

(ที่มา: http://www.atsmemall.com, สบืค้น 29 ต.ค. 2556) 
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-กล่องกระดาษแข็ง (Paperboard Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุด
สามารถท าจากกระดาษแข็งได้หลาย ชนิด อาทิ กระดาษไม่เคลือบ กระดาษขาว – เทา กระดาษ
เคลือบ กระดาษการ์ด กระดาษอาร์ตมัน กระดาษฮาร์ดบอร์ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเคลือบ
วัสดุอื่น เช่นวานิช พลาสติก ไข เพื่อปรับคุณสมบัติให้ดีข้ึน รูปแบบของกล่องกระดาษแข็งแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท คือ กล่องแบบพับได้ (Folding Carton) หรือ (Cardboard) กล่องแบบคงรูป (Set-Up 

Box) ส่วนกระดาษแข็งที่ใช้ท ากล่องมี 2 ประเภทดังนี้  

 1) กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ กระดาษชนิดนี้คล้ายกับชนิดเคลือบแต่เนื้อหยาบ
กว่า สีขาวของกระดาษไม่สม่ าเสมอ แต่ราคาถูกกว่า ต้องพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา เช่น กล่อง
ใส่รองเท้า กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น  

2) กระดาษกล่องขาวเคลือบ กระดาษชนิดนี้ นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภคและ
บริโภคกันมากเพราะสามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ต สอดสีได้หลายสีสวยงาม และท าให้สินค้าที่
บรรจุภายในกล่องดูมีคุณค่าข้ึน มีขายตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป เรียกอีกช่ือว่ากระดาษ
แข็งเทา - ขาว ในการท ากล่องบรรจุผลิตกัณฑ์อาหารนิยมใช้กระดาษชนิดนี้เพราะหาซื้อง่าย  

การเลือกใช้กล่องกระดาษแข็ง ต้องพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการใช้งานเป็นหลัก เช่น 
ความช้ืน การต้านแรงดันทะลุ ความสามารถในการรับน้ าหนักได้ประมาณ 2-3 ปอนด์ แล้วแต่ขนาด
และความหนาของกระดาษ ความเรียบของผิวกระดาษ ความหนา ความขาว สว่าง สามารถพิมพ์สีสนั
ได้ดี คงทนต่อการโค้งงอ สามารถพับเป็นแผ่นแบนได้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บและขนส่งมีขนาด
มากมาย ให้เลือกได้ตามต้องการ ง่ายที่จะตัด เจาะหรือบิด มีราคาถูก ทั้งวัสดุและกรรมวิธีการผลิตใน
การออกแบบกล่องกระดาษแข็ง การเลือกขนาดของกระดาษและแบบของกล่องจะข้ึนอยู่กับชนิดของ
สินค้าและความต้องการของตลาด การตั้งวางต้องคงตัว แข็งแรง ให้ความสวยงามเมื่อตั้งวางเป็นกลุ่ม 

ง่ายแก่การหยิบและถือ อาจมีหูหิ้วก็ได้ 
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ภาพที่ 5.9 กล่องใสร่องเท้าทีท่ าจากกลอ่งกระดาษแข็ง 
(ที่มา: http://www.siamboots.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

- กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Fibreboard Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทและ
ปริมาณการใช้สูงสุด กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ าหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความ
แข็งแรงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพบนกล่องให้สวยงามเพื่อดงึดดู
ใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้า ได้อีกด้วย  

โดยทั่วไปกล่องกระดาษลูกฟูกจะท าหน้าที่เพื่อการขนส่ง แต่สามารถออกแบบเพื่อการขาย
ปลีกได้ โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกข้ึนกับจ านวนแผ่นกระดาษลูกฟูก  ส่วนประกอบของ
กระดาษ ชนิดของลอน รูปแบบของกล่อง ขนาดของกล่อง รอยต่อของกล่องและการปิดฝากล่อง การ
ออกแบบต้องค านึงถึงคุณสมบัติของสินค้าและสภาพการใช้งาน หากสินค้าเป็นประเภทที่สามารถรับ
น้ าหนักกดทับได้ (อาหารกระป๋อง ขวดแก้ว ฯลฯ) การก าหนดคุณภาพของกล่องควรยึดค่าการต้าน
แรงดันทะลุเป็นหลกั แต่ถ้าสินค้าไม่สามารถรับน้ าหนักกดทับได้หรอืรับได้เพียงเลก็น้อย เช่น ผัก ผลไม้
สด อาหารบรรจุในขวดหรือถุงพลาสติก ฯลฯ ก็ควรก าหนดคุณภาพของกล่องด้วยค่าของการต้านแรง
กดของกล่อง โดยพิจารณาจากสภาพการล าเลียงขนส่งและเก็บรักษาควบคู่กันไป  
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ปัจจุบันนิยมใช้กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผักและผลไม้สด ได้เริ่ม
มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องบรรจุผลไม้สดเพื่อการ
ส่งออก เพื่อให้เหมาะสมกับผักและผลไม้แต่ละชนิด เช่น กล่องบรรจุมะม่วง มะละกอ  ทุเรียน มังคุด 
ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ ท าให้สะดวกแก่การล าเลียง ขนส่ง  การเก็บในคลังสินค้า การรักษาคุณภาพ
สินค้า และความสวยงามเมื่อวางขาย ทั้งในร้านสะดวกซื้อและตลาดทั่วไป ท าให้เป็นที่รู้จักและยอมรบั
ในตลาดต่างประเทศมากข้ึนอย่างรวดเร็ว กระดาษลูกฟูกเป็นกระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นเรียบ 2 

ด้านติดกาวประกบไว้กับกระดาษลูกฟูก (Corrugated Paper) จะเป็นช้ันเดียว 2 ช้ัน หรือ 3 ช้ันก็ได้ 
คุณสมบัติทั่ว ๆ ไปจะคล้ายกับกล่องกระดาษแข็ง คือ ราคาถูก ท ารูปร่างต่าง ๆ ได้ รับน้ าหนักได้
มากกว่ากล่องกระดาษแข็ง สามารถพิมพ์สีสันได้ แต่มักจะพิมพ์ 2 สีเพื่อความประหยัด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.10 กล่องกระดาษลูกฟกูแบบกันกระแทก 

(ที่มา: http://www.quinl.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

2. พลาสติก เป็นวัสดุที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก คุณประโยชน์ของพลาสติก   คือ มี
น้ าหนักเบาป้องกันการซึมผ่านของอากาศ และก๊าซได้ระดับหนึ่งสามารถต่อต้านการท าลายของ
แบคทีเรียและเช้ือรา คุณสมบัติหลายอย่างที่สามารถเลือกใช้งานที่เหมาะสม พลาสติกบางชนิดยังเป็น
ฉนวนกันความร้อนอีกด้วย ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกได้แก่ ฟิล์มพลาสติกรัดรูป ขวด  ถาด 
กล่อง และโฟม ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยพลาสติก      
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พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์จ าพวกโพลิเมอร์  มีหลายชนิดและมีคุณสมบัติที่  แตกต่างกัน
ออกไป เช่นกันการซึมของน้ า อากาศ ไขมัน ทนต่อความเย็น และความร้อน ทนต่อกรด หรือด่าง ไม่
เป็นตัวน าไฟฟ้า และความร้อน มีลักษณะอ่อนและแข็ง และมีหลายรูปทรง พลาสติกแบ่งตามรูปแบบ
ได้ 2 ประเภทคือ  

1) ฟิล์มพลาสติก คือพลาสติกที่เป็นแผ่นบาง ๆ ใช้ห่อ หรือท าถุง เช่น 

1.1 ถุงเย็น ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นต่ า 

(LDPE) ใช้บรรจุของเย็นสามารถบรรจุอาหารแช่แข็งได้ 

1.2 ถุงร้อน ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิพอพิลีน (PP) มีลักษณะใสมาก หรือพอล-ิ
เอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ก็ได ้

1.3 ถุงหูหิ้ว ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นต่ า 
(LDPE) และเป็นพลาสติกที่ใช้แล้วน ามาหลอมใช้ใหม่ 

1.4 ถุงซิป เป็นถุงที่มีปากถุงปิดได้ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิเอทีลีน (PE) ชนิด
ความหนาแน่นต่ า (LDPE) 

1.5 ถุงพลาสติกหลายช้ันประกบติดกัน บางครั้งเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ บางครั้งเปน็
พลาสติกกับแผ่นอลูมิเนียม เรียกว่า ลามิเนต (Laminate) ใช้บรรจุอาหารที่สามารถอุ่นด้วย
การน าถุงลงต้มในน้ าเดือดได้ ถุงที่สามารถป้องกันไม่ให้อากาศเข้าได้เลย ถุงที่สามารถกันช้ืน 
กันไขมันและกันแสงได้ เป็นต้น 

1.6 พลาสติกหดรัดรูป (Shrink Film) ฟิล์มชนิดนี้ จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน 
ตัวอย่างเช่นพลาสติกหุ้มห่อกล่องนมที่บรรจุขายคราวละ 6 กล่องเป็นต้น หรือฉลากที่ใช้
ระบบการพิมพ์ลงบนฟิล์มชนิดนี้ เช่น ฉลากของขวดโค้ก เป็นต้น 

 

 

 



 

108 บทที่ 5 | บรรจุภณัฑ์ในระบบโลจิสติกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11 บรรจุภัณฑ์ฟลิ์มพลาสติก ชนิดถุงหูหิ้ว 

(ที่มา: http://postfree.boardshopping.com/fullpic/007797/, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

2) ภาชนะพลาสติก คือพลาสติกที่ขึ้นรูปเพื่อใช้เป็นภาชนะ ได้แก่ 

2.1 ขวดพลาสติก แบ่งออกเป็น 

- ขวดท าจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ใช้บรรจุน้ ามัน น้ าผลไม้ เป็นต้น 

- ขวดท าจากพอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นสูงใช้บรรจุนม น้ าดื่ม ยา 
สารเคมี ผงซักฟอก เครื่องส าอาง เป็นต้น 

- ขวดท าจากพอลิเอสเธอร์ (PET) ใช้บรรจุน้ าอัดลม เบียร์ เป็นต้น 

           2.2 ถ้วยพลาสติก เช่น ถ้วยไอศกรีม ถ้วยสังขยา เป็นต้น 

          2.3 ถาดและกล่องพลาสติกแบบมีฝาและไม่มีฝา นิยมใช้บรรจุอาหารส าเร็จรูปและ
กึ่งส าเร็จรูป 

2.4 สกีนแพค (skin pack) และบริสเตอร์แพค (blister pack) เป็นภาชนะพลาสติก
ที่ท าจากแผ่นพลาสติก ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้วน ามาประกบหรือประกอบกระดาษแข็ง ซึ่ง
แผ่นพลาสติกดังกล่าวท ามาจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ตัวอย่างเช่น เครื่องเขียน แปรงสี
ฟัน เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.12 บรรจุภัณฑ์ภาชนะพลาสติก 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/39192, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

3 แก้ว นับเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉ่ือยต่อการท าปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพเมื่อเทียบ
กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ และยังรักษาคุณภาพภายในได้ดีมาก ข้อดีของแก้วคือความใสและท า
เป็นสีต่าง ๆ ได้ สามารถทนแรงกดได้สูง แต่เปราะแตกง่ายในกระบวนการบรรจุสามารถบรรจุได้ด้วย
ความเร็วสูงในด้านสิ่งแวดล้อม แก้วสามารถน ากลับมาใช้ได้หลายครั้ง อาจจะถึง 100 ครั้งและสามารถ
น ามาหลอมใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) สิ่งที่พึงระวังในเรื่องการบรรจุคือ ฝาขวดแก้วจะต้องเลือกใช้ฝาที่
ได้ขนาดและต้องสามารถปิดได้สนิทแน่น เพื่อช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุของสินค้า ตัวอย่างบรรจุ
ภัณฑ์จากแก้วได้แก่ ขวดแก้ว โหลแก้ว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.13 บรรจุภัณฑ์ทีท่ าจากแก้ว 

(ที่มา: http://www.bunjupun.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 
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4. โลหะ  โลหะที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ มี  2 ชนิด คือ  

- เหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม และสภาวะ
อากาศ การลงทุนในการผลิตไม่สูงนักและไม่ซับซ้อนสามารถบรรจุอาหารได้ดีเนื่องจากสามารถปิด
ผนึกได้สนิทและฆ่าเช้ือได้ด้วยความร้อน ในแง่ของสิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกจากขยะได้ง่ายโดยใช้
แม่เหล็ก 

- อลูมิเนียม มักใช้ในรูปอลูมิเนียมเปลว หรือกระป๋องมีน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับความแข็งแรง 
ทนต่อการซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ แสง และกลิ่นรสได้ดีเยี่ยม ในรูปของอลูมิเนียมเปลวมักใช้ควบกับ
วัสดุอื่นซึ่งให้ภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากความเงาวับของอลูมิเนียม  ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากโลหะได้แก่ 
กระป๋อง ปี๊บ ถัง และแผ่นเปลวอลูมิเนียม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.14 บรรจุภัณฑ์ทีท่ าจากโลหะ 

(ที่มา: http://www.bangsaphan.com/boardd/data/0636-1.html, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

 

5. ไม้ เป็นวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ที่น้อยมาก เพราะเกิดการรณรงค์เรื่องตัดไม้ท าลายป่าและ
นับวันจะมีการใช้น้อยลงมากเพราะสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนไม้ได้ แต่ที่พบเห็นอยู่บ้างได้แก่ ลังไม้ 
เข่ง ตะกร้า เป็นต้น ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ ได้แก่ 

- ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ส่วนใหญ่ท าเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนสง่ ได้แก่ เข่ง ตะกร้า ซึ่งมี
ข้อเสียคือรับแรงกดทับได้ไม่มาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในเกิดความเสียหายได้ง่าย เช่นผัก
ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่แตกหักง่าย เป็นต้น 
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- ไม้เบญจพรรณ ในปัจจุบันหาค่อนข้างยากแต่ก็ยังมีอยู่บ้างดังนั้นบรรจุภัณฑ์ ประเภทนี้พอ
มีให้เห็นบ้าง ได้แก่ ลัง กระบะ โครงไม้บรรจุเครื่องจักร พาเลท เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 บรรจุภัณฑ์ทีท่ าจากไม ้

(ที่มา: http://www.be2hand.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 
 

ปัญหาของการจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจสิติกส ์

การจัดบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของธุรกิจ ทั้งต่อกระบวน
การด าเนินการและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อย่างไรก็ตามการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ (Bowersox, Closs and Cooper, 2009: 411) 

1. ปัญหาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging  Development) เมื่อน าผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่เข้าสู่ตลาดเพื่อวางจ าหน่าย จ าเป็นต้องมีการบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก การพัฒนาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในปัจจุบันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาดีท าให้ง่ายต่อการใช้งานของ
ผู้บริโภค มีส่วนท าให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้าได้ทันที ช่วยในการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตได้ และดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคหากไม่มกีารพฒันาบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้ ดังนั้น
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องสอดรับประเด็นการตลาด การกระจายสินค้า และการผลิต ซึ่งจะ 
ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการออกแบบที่เข้ากับการใช้งาน รวมถึงเป็นเครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่ก าหนด  
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2. ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) บรรจุภัณฑ์รวมถึงภาชนะทีบ่รรจ ุ

(container) และการออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรจภัุณฑ์ ให้สามารถเอื้ออ านวยคุณประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้
สอยได้ดี และเพื่อ สร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบทาง จิตวิทยาต่อผู้บริโภค 

ปัญหาที่ พบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ตราเครื่องหมายไม่เด่น ขาดความสวยงาม การ
ออกแบบไม่สะดวกต่อการใช้งาน และไม่สะดวกในการเก็บรักษา  

ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงส าคัญอย่างยิ่งในตลาด ปัจจุบัน นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ความรู้และข้อมูลจาก หลายๆ ด้านมาประกอบกัน การใช้ทักษะทางศิลปะในการ ออกแบบ 

ต้องอาศัยความรู้ และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่ ส าเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง 
และสอดคล้องกับการแข่งขันทางการค้าเช่นในสภาพปัจจุบัน  

3. ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความสลับซับซ้อนมาก ๆ ท าให้ เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การผลิต การบรรจุ และรวมทั้งการ
ขนส่ง ถ้าไม่ค านึงถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สิ่งที่ตามมาก็ คือบรรจุภัณฑ์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้
เต็มที่เท่าที่ควร และจะก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนได้ จนกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่
จ าเป็น ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งหรือขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของประเทศยังไม่ครบวงจร  

4. ปัญหาการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials) การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มี
ส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาด ซึ่งต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยกระดับ
มาตรฐานสินค้าให้สูงข้ึน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสินค้า จะท าให้สินค้าดูด้อยคุณภาพ 

ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ผู้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องรู้จกัชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ด้านคุณสมบัติทาง
กายภาพ และคุณสมบัติทางเคมี  
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5. ปัญหาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Cost) ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้นทุนบรรจุภัณฑ์
เป็นปัจจัยที่ส าคัญของธุรกิจ ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ต้นทุนในการออกแบบบรรจภัุณฑ์ ต้นทุน
วัสดุบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนในการขนส่ง และต้นทุนในคลังสินค้า  

ปัญหาที่พบในต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ การใช้วัสดุในการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับราคา ใช้
เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่คุ้มค่า หรือซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง ทั้งนี้การจัดวางบรรจุ
ภัณฑ์เรียงทับซ้อนกันในทางสูง ก็จะสามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ ขนาดของบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมต่อรูปแบบการขนส่ง และประหยัดพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าจะเกี่ยวโยงถึงต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ด้วย เพราะหากบริหารพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้าได้คุ้มค่ามาก ย่อมหมายถึง
ปริมาณการขนส่งและการประหยัดต่อเที่ยวที่มากขึ้น  

6. ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุ
สินค้าส าหรับการจัดส่งสินค้า จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งอื่น ๆ  เช่นการส่งต่อไปยังโรงงานอื่น สถานที่
จัดเก็บ แหล่งจ าหน่าย เป็นต้น ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งทีพ่บ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ไม่กะทัดรัด ท า
ให้เสียค่าระวางสูง บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรง ทนทาน ท าให้สินค้าแตกหักง่าย หรือบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุ
น้ าหนักมาก ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง หากบรรจุภัณฑ์นั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เท่าที่ควร  จะ 

ก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง นักออกแบบจะต้องวิเคราะห์ลักษณะที่ 
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า  

7. ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุหนึ่งในการ
ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มักมีอายุการใช้งานสั้นและเปลี่ยนเป็น
ขยะภายหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง ดังนั้นควรน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือมาหลอมใหม่ได้ 

การก าจัดบรรจุภัณฑ์หลัง จากการใช้แล้วและเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้  รวมทั้งการลด
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม จะไม่ก่อมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การใช้ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ จะสามารถลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไปได้มาก 
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แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจสิติกสใ์หมี้ประสทิธิภาพ 

เนื่องจากการจัดการบรรจุภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ กิจกรรมหนึ่งของระบบโลจิสติกส์และ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้าง มูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้า เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าที่
ผู้บริโภคได้สัมผัสและมี บทบาทในการช้ี ขาดการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อสินค้า อีกทั้งยังท าหน้าที่ 
ปกป้องให้สินค้าให้ถึงมือผูบ้ริโภคปลายทางอย่างปลอดภัยโดยสอดคล้องกับวิธีหรอืกระบวนการในการ
จัดส่งและการกระจาย สินค้า ดังนั้น แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสรุป
ได้ดังนี้  

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Development) ในอดีตบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่เพียง
ห่อหุ้มและปกป้องผลิตภัณฑ์เท่าน้ันแต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์ที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อ ตลอดจนสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน
สังคมขององค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า  

จากสภาพการแข่งขันในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้อุตสาหกรรม
การบรรจุภัณฑ์เติบโตมาก ทั้งด้านการออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักรและเทคโนโลยี 
การผลิต พร้อมทั้งบทบาทความส าคัญที่เพิ่มมากขึ้นของบรรจุภัณฑ์ต่อความส าเร็จทางการตลาด ทั้งนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ  จากวัสดุหลากหลาย กระแสของ
การรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การใช้วัสดุ
น้อยลงและเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หัวใจส าคัญในการพัฒนาคือความพยายามลดจุด
ด้อยของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีผลต่อความอยู่รอดของผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค โดยมีสภาพ
สมบูรณ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกจึงมีเป้าหมายเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ 

ผลิตภัณฑ์ โดยมีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ (Packaging Logistics Design) การบรรจุภัณฑ์
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างสิ่งบรรจุ เพื่อห่อหุ้มสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

ป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักของสินค้า การสูญหายของสินค้าและการเสื่อมสภาพของสินค้า ธุรกิจ
สามารถลดความเสี่ยงภัยดังกล่าว ได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงทนทานต่อการกดทับและการเสียดสีที่ 
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เกิดข้ึนจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ เช่น ขนาด 

น้ าหนักของหีบห่อ เพื่อให้การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์จะต้องมีลักษณะดังนี้ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 
ศลิษา ภมรสถิตย์ และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2547: 121-122) 

1) สอดรับกับเรื่องของการตลาด การจัดจ าหน่าย และผลิตภัณฑ์ 

2) จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งในส่วนของการออกแบบ
ที่เข้ากับการใช้งาน 

3) เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่ก าหนด  

4) จะต้องช่วยในการลดต้นทุน (cost) ในกระบวนการ ต่าง ๆ  

5) ค าถึงการจัดเก็บในคลังสินค้า (warehouse)  

6) สามารถเสริมช่วยในการบริหารพื้นที่ว่าง  (space) ของ การบรรทุกหรือการ
ออกแบบการขนส่ง (transport design) ที่ต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน  

7) การใช้วัสดุที่เบา เพราะจะท าให้ประหยัดค่าขนส่ง  

8) ช่วยให้บรรทุกสินค้าได้ ท าให้เกิดการบรรทกุสนิค้า เต็มคันรถ เกิดความสะดวกใน
การยกขนและความสะดวกในการ รองรับสินค้า  

9) ช่วยลดของหายและเสียหาย เช่น การใช้พลาสติกใส ส่งผลให้สามารถมองเห็น
สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ ท าให้ทราบว่าสินค้าสูญหายหรือเสียหายหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วย
ให้ลูกค้า สามารถเลือกสีของสินค้าได้สะดวก  

10) ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของกิจการ และค านึงถึงการน ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  

11) ออกแบบให้สามารถวางทับซ้อนกันได้ ส่งผลให้เกิดการขนส่งเต็มคันรถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และลดต้นทุนได้จ านวนมาก  
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3. การเพ่ิมการจ้างงานในการบรรจุภัณฑ์  (Increase Employment Rate) ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เติบโตขยายตัวอย่างมาก  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Continuous 

Industry) จ านวนมาก โดยมีการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์เกิดข้ึนมาก รวมทั้งการใช้
ระบบการบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ กระบวนการบรรจุภัณฑ์ท าให้เกิดการจ้างงานบุคคลฝ่ายต่าง ๆ 

จ านวนมาก ทั้งในระดับการออกแบบ เช่น อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer) งาน
ด้านกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design หรือ Visual Design) ตลอดจนระดับแรงงานที่ใช้ในการบรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น  

การเพิ่มบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจภัุณฑ์ที่มีความรู้อย่างลึกซึง้ จะช่วยให้ธุรกิจด าเนิน
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging materials) การเลือกวัสดุและวิธีการบรรจภัุณฑ์
ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ต้อง อาศัยความรู้และพิจารณาข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่างๆ ซึ่งต้อง พิจารณามี
ความคุ้มทุน หรือความเป็นไปได้ในระบบการผลิตและ จัดจ าหน่าย ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ
และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ สภาพทางการตลาดและข้อจ ากัดต่างๆ  ธรรมชาติ ลักษณะ เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ สภาพการล าเลียง การขนส่ง การเก็บรักษา วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ และการจัดหาวัสดุเพื่อ
การบรรจุ  

ปัจจุบันวัสดุหลัก ๆ ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะ เฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป 

การเลือกวัสดุไปใช้จึงต้อง ค านึงถึงสินค้าที่อยู่ภายในด้วยลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า
นั้น ต้อง สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ ว่ามีลักษณะเป็น น้ า ครีม ผง เม็ด 

ก้อน แผ่นบางกรอบ ก๊าซ หรือ ลักษณะอื่น ๆ ซึ่งอาจช่วยให้สินค้าสามารถอยู่ในสภาพที่ต้องการได้
โดยไม่แตกหักเสียหาย และเน่าเสียก่อนเวลาที่ก าหนดไว้  

5. การลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ (Cost Saving) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดซื้อ หรือผู้ใช้รายสุดท้าย บรรจุภัณฑ์มีความจ าเป็นอย่างมากในการรักษา
สินค้าให้คงอยู่สภาพเดิมที่สุด ในขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าได้โดยสะดวก 

เช่น เมื่อน าสินค้าที่เป็นกระป๋อง ลงกล่องกระดาษ จะท าให้สามารถท าการขนถ่ายได้เป็นจ านวนมาก
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ข้ึน พร้อมทั้งลดปริมาณพื้นที่ในการเก็บคงคลัง  ก่อให้ เกิดความสะดวกในการเรียงซ้อน  ซึ่ง
ผู้ประกอบการ ค้าโดยทั่วไปค้นพบว่า การเพิ่มต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังผลให้ต้นทุนรวมของสินค้ามีมูลค่าถูกลง และผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าด้วย
ราคาที่ถูกลง ซึ่งเท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค  

บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ จากการระเหย การแตกหัก การเสื่อมสภาพ 

และการถูกแมลงหรือสัตว์อื่น ๆ รบกวน เป็นต้น สินค้าที่ไม่ได้บรรจุภัณฑ์ จะเสียหายได้ง่ายกว่าสินค้า
ที่มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดี ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดความเสียหายและเป็นการประหยัด  โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ า 

6. การป้องกันสินค้ามิให้สูญหายและเสียหายระหว่างการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

ช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าควรเรียนรู้เกี่ยวกับการบรรจุ 
ภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่แข็งแรงทนทานต่อการกดทับ และกระทบกระแทกใน
ระหว่างการขนส่ง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพซึ่งสามารถป้องกันความช้ืนและก๊าซออกซิเจนได้ มีวิธีการบรรจุ
สินค้าที่ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป หรือใช้วัสดุเสริมภายในภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันการเสียดสีหรือ
กระแทก และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนย้าย อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถช่วยลดปัญหาสินค้า
เสียหายได ้รวมทั้งฉลากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ติดตามสินค้าระหว่างการขนส่งเช่น 

GPS (Global Positioning System) และระบบระบุลกัษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ หรือ RFID 

(Radio Frequency Identification) ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยไม่ให้สินค้าสูญหายได้เช่นกัน 

ภาพที่ 5.16 ระบบ GPS-Tacking ติดตามการขนสง่ 
(ที่มา: http://www.mobilegpsonline.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 
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7. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (eco packaging) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้ม
จะลดปัญหาจากขยะบรรจุภัณฑ์ การสิ้นเปลืองทรัพยากร การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ าหรือการน า
กลับมาแปรรูปใหม ่จะท าให้ระบบการผลิตมกีารน าทรพัยากรเหลอืใช้มาท าประโยชน์ได้ เช่น การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ อาหารในโรงงานผลิตอาหารกระปอ๋ง จะมีส่วนที่เหลือทิ้ง ซึ่งมาก พอมาท ำประโยชน์ใน
การท าวัตถุ ผลพลอยได้อื่น ๆ เช่น ปุ๋ยอาหาร สัตว์ เป็นต้น  

ปัจจุบันการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  หรือ eco-design (economic & ecological 

design) เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ กระบวนการผลิตสินค้า โดยผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้าน 

สิ่งแวดล้อมเข้าไปในข้ันตอนการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์  การจัดการซากที่หมดอายุ การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
อื่น ๆ เช่น ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น มาตรการ 7 R 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ได้แก่ 

(1) Reduce เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดข้ึน  

(2) Reuse น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือ เป็นการใช้ซ้ า  

(3) Refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก  

(4) Repair การน ามาแก้ไข น าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่  

(5) Return การน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่  

(6) Recycle การหมุนเวียนกลับมาใช้  

(7) Reject/Refuse การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  
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ภาพที่ 5.17 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิด eco-design 

(ที่มา : My Thai Design, 2012) 

8. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการการน า
สินค้าจากแหล่งผลิตสู่มอื ผู้บริโภคในคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ การบรรจุภัณฑ์จึงมีความ สัมพันธ์กบั
ข้ันตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสินค้า การบรรจุ การล าเลียงและขนส่ง จนถึงการตลาด การใช้
เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบัน ได้แก่ (วิทยา สุหฤทด ารง, 2551: 148) 

1) การใช้บาร์โค้ด (barcode) เทคโนโลยีบาร์โค้ดถูกน ามาใช้ทดแทนการบันทึก
ข้อมูล บาร์โค้ด (barcode) คือ สัญลักษณ์ รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลขมีลักษณะเป็นแถบ
มีความหนาบาง แตกต่างกันข้ึนอยู่กับตัวเลขที่ก ากับด้านล่าง  การอ่านข้อมูลจะ อาศัย
หลักการสะท้อนแสง เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรงไม่ต้องกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ 
ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก การน าเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็น
วิธีที่รวดเร็ว และความน่าเช่ือถือของข้อมูลมีสูงและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี  

ระบบบาร์โค้ด จะใช้ควบคู่กับเครื่องอ่าน ที่เรียกว่า เครื่องยิงบาร์โค้ด (scanner) ซึ่ง
เป็นตัวอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปรหัสแท่ง เป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร ท าให้สามารถเข้าใจและ
น าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพที่ 5.18 ระบบบาร์โค้ดในการตรวจสอบสินค้า 
(ที่มา: http:// www.thistleroestudio.com, สืบค้น 29 ต.ค. 2556) 

2) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นระบบระบุลักษณะของ
วัตถุด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าไปใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด (barcode) 

เป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มความสามารถในการค านวณและการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และส่งก าลังโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ 

เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล  

จุดเด่นของ RFID อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (tag) ได้หลาย ๆ แท็กแบบไร้สัมผัส 

และสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกช้ืน แรงสั่นสะเทือนและ
การกระทบกระแทก การพัฒนาระบบ RFID มิได้มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบบาร์โค้ด 

แต่เป็นการเสริมจุดอ่อนต่าง ๆ ของระบบ  

3) การใช้วิทยาการใหม่ในการบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันการด าเนินงานในด้านบรรจุภัณฑ์ 
ได้มีวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้กับการบรรจุภัณฑ์ในวิธีการจัดส่ง เช่น บรรจุภัณฑ์
รวม (unitized load) เป็นการจัดส่งโดยน าบรรจุภัณฑ์แต่ละหีบห่อมารวมกันเป็นกลุ่มให้
สามารถรับน้ าหนักและจัดส่งรวมกันได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น การ
ใช้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและทางอากาศ 
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บทสรปุ 

บรรจุภัณฑ์นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากสามารถเป็นสื่อโฆษณา 

ณ จุดขายปลีกไปสู่มือผู้ซื้อโดยตรง แสดงถึงช่ือเสียงของบริษัทผู้ผลิต ตราสินค้า คุณสมบัติ สรรพคุณ
และวิธีการใช้สินค้า และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังมี
บทบาทส าคัญต่อการค้าและการบริการ ในฐานะช่วยอ านวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า โดยท า
หน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค  

บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์และการตลาดได้ การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  มิได้ข้ึนอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยัง
ข้ึนอยู่กับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจภายนอกของสินค้านั้นด้วย ท าให้บรรจุภัณฑ์มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

ปัจจุบันสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  ประกอบกับเทคโนโลยีการ
บรรจุภัณฑ์ได้เจริญรุดหน้าเป็นอย่าง มาก ท าให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้านการออกแบบและ 

วัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต  

ดังนั้นในการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องพิจารณาถึงแนว
ทางการจัดการต่าง ๆ  ได้แก่ การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มการจ้างงานในการบรรจุภัณฑ์ 
การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ การป้องกันสูญหายในระหว่างการขนส่ง  การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์  ทั้งนี้ การจัดการบรรจุภัณฑ์ ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมี
คุณภาพและ ทันเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันและอยู่
รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

4.1 บรรจุภัณฑ์ในกิจกรรมโลจสิติกส์มีกีป่ระเภท จงอธิบาย 

4.2 ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์มีกีป่ระเภท จงอธิบายและยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ 

4.3 จงอธิบายลกัษณะการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสตกิส ์(Packaging Logistics Design) 

4.4 จงยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารอา้งองิ 

กมลชนก สทุธิวาทนฤพุฒ,ิ ศลิษา ภมรสถิตย์ และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา. (2547). การจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส.์ กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์ท้อป, 121-122. 

ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. (2546). โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน. กรุงเทพฯ: นัฏพร, 96. 

วิทยา สุหฤทด ารง. (2551). คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์ อี. ไอ. สแควร์. 148. 

สมพงษ์  เฟื่องอารมย์. (2550). บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก. กรุงเทพฯ: จามจรุีโปรดักท,์ 5. 

Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B. (2009).  Supply chain Logistics 

management. New York: McGraw- Hill Irwin, 411. 

My Thai Design. Eco & Sustainable Premium Thai Pomelo Packaging Design, (2012) 

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.mythaidesign.com/pressarticle/ 

items/packaging-design-pomelo-thailand-yodcorp.html. [30 ตุลาคม 2556]. 

 

 



 

การจัดการการจดัส่งทางธุรกิจ | Business Logistics Management 123 

 

 

แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 6 

การจดัการคลงัสินคา้  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายคลังสินค้า 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า 

3. ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับกิจกรรมโลจิสติกส์   
5. องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการคลังสินค้า 

6. กิจกรรมในคลังสินค้า 
7. ประเภทของคลังสินค้า 
8. การก าหนดขนาดคลังสินค้า 
9. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายในคลังสินค้า 
10.บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัดการ
คลังสินค้า 

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายกิจกรรมและองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการคลังสินค้า 

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างคลังสินค้าแต่ละประเภท 

5. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดขนาดคลังสินค้า และอธิบายการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ในคลังสินค้า 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับความหมายคลังสินค้า วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการ
จัดการคลังสินค้า 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับกิจกรรมโลจิสติกส์  องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการ
คลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การก าหนดขนาดคลังสินค้า และ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายในคลังสินค้า 

2. อธิบายความแตกต่างของคลังสินค้าแต่ละประเภท และให้นักศึกษาช่วยกันยกตัวอย่างว่า
สินค้าชนิดใดเหมาะกับคลังสินค้าประเภทใด แล้วอธิบายเพิ่มเติมถึงข้อดีข้อเสียคลังสินค้า
แต่ละประเภท 

3. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการหาค าตอบและทบทวนบทเรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การตอบค าถามและการซักถาม 

3. แบบฝกึหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 6  
 การจดัการคลงัสนิคา้ 

  

 

เมื่อกล่าวถึงคลังสินค้า Warehouse เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญยิ่งในระบบโลจิสติกส์  มี
บทบาทส าคัญในการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด มีค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ าที่สุด กิจกรรมในคลังสินค้าเป็นห่วง
โซ่เช่ือมโยงระหว่างผู้ผลติกับลกูค้า ซึ่งผู้บริหารจะต้องวางแผนตัดสินใจในการลงทุนและบรหิารจัดการ
คลังสินค้าอย่างเหมาะสม 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายคลังสินค้า วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า 
ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับกิจกรรมโลจิสติกส์   
องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การ
ก าหนดขนาดของคลังสินค้าและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในคลังสินค้า 

ความหมายคลงัสนิคา้ 

คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล, 2553: 21) คลังสินค้าท าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

1.เป็นสถานที่ใช้เก็บส ารองสินค้าที่ยังไม่ถึงเวลาทีจ่ะน ามาใช้ หรือพักสินค้าระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ค้าส่ง 

2.เป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างจุดเริ่มต้นของการผลิตและจุด
สุดท้ายของการบริโภค 

3.ศูนย์กระจายสินค้า เป็นคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปซึ่งรวมไปถึงสถานที่ที่รวมสินค้า
ของการค้าส่งและค้าปลีก 
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การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับการจัดเกบ็ 
หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุม
คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการ
ด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 แสดงคลังสินค้าสาธารณะ 

(ที่มา: https://www.flickr.com/photos/59696907@N03/5457844465/, สืบค้น 1 พ.ย. 2556) 

วตัถุประสงคข์องการจดัการคลงัสนิคา้ 

คลังสินค้ามีวัตถุประสงค์ หลาย ๆ ด้าน คือ เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลัง เพื่อสนับสนุนระบบ
การผลิตหรือการขาย เป็นจุดรวมผลิตภัณฑ์ เพื่อด าเนินการจัดส่งสินค้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง หรือท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าได้ ประโยชน์ของคลังสินค้ามีมากมาย 
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

- ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 

- การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและ
สอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
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- สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสนิค้า ทั้งการ
รับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ 

- สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 

ประโยชน์ของการจดัการคลงัสนิคา้ 

 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้าในระบบธุรกิจมีดังต่อไปนี้ 

- ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการ
รวบรวมวัตถุดิบในการผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อ
ส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไปเป็นการช่วยลดต้นทุนในการ
จัดเก็บสินค้า 

- เป็นท่ีผสมผลิตภัณฑ์ (Mix Warehouse) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจากโรงงานหลาย
แห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท าหน้าที่เก็บรวบรวมสินค้าส าเร็จรปูจากโรงงาน
ต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ข้ึนอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการ
สินค้าจากโรงงานใดบ้าง 

- เป็นท่ีรวบรวมสินค้า (Consolidation Warehouse) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า
จ านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อ
จัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 

- ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) ในกรณีที่การ
ขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการ
แบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างคลงัสนิคา้กบักิจกรรมโลจิสติกส ์  

การจัดการคลังสินค้ามีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งในการผลิต การจัดซื้อ การ
ขนส่ง รวมทั้งการให้บริการลูกค้าดังนี้ 

 1.คลังสินค้ากับการผลิต การผลิตสินค้าจ านวนน้อยส่งผลให้สินค้าคงคลังน้อยลงตามสัดส่วน 
และท าให้ต้องการพื้นที่จดัเก็บสินค้าน้อย แต่จะท าให้ต้นทุนการปรับตั้งเครือ่งจกัร (Setup Cost) และ
ต้นทุนการเปลี่ยนสายการผลิต (Line Change Cost) มีต้นทุนสูงข้ึน หากการผลิตเป็นการผลติจ านวน
มาก (Mass Product) จะท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง (Economies of Scale) แต่จะมีสินค้าคงคลัง
จ านวนมาก ทั้งวัตถุดิบที่จัดซื้อ สินค้าคงคลังระหว่างผลิต รวมไปถึงสินค้าส าเร็จรูป จึงเกิดความ
ต้องการคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน 

 2.คลังสินค้าและการขนส่ง ต้นทุนภายในคลังสินค้ามีต้นทุนที่ส าคัญคือต้นทุนการเก็บรักษา 
ในการขนส่งจ านวนมากจะมีต้นทุนขนส่งลดลงแต่จะมีต้นทุนเก็บรักษาเพิ่มมากข้ึน ในการขนส่งที่
ต้องการรวบรวมสินค้าก่อนการขนส่ง (Consolidate)  เพื่อประโยชน์ของการขนส่งที่เป็นปริมาณมาก 
นั้นจ าเป็นต้องใช้คลังสินค้าเป็นจดุรวบรวมและกระจายสนิค้า (Consolidate Point) ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าขนส่ง (Transportation Cost) ถึงแม้ว่าการขนส่งบางประเภทจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
ลงได้ โดยไม่ต้องใช้คลังสินค้าช่วย เช่น ระบบการขนส่งแบบ Milk run แต่ก็ต้องใช้ระบบการจัดการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพและต้องอาศัยการแบ่งปันข้อมูลที่มาก และยังต้องการระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงด้วย 

 3.คลังสินค้ากับการบริการ การคลังสินค้ากับการบริการมีความสัมพันธ์กันมาก กล่าวคือ ใน
กิจการบางประเภทต้องการระดับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วและแมน่ย า  เช่น  
ระบบ  Quick Response ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumable Product) นั้นจ าเป็นต้องใช้
คลังสินค้าและระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เป็นต้น 

 4.คลังสินค้ากับการกระจายสินคา้ คลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายสนิค้า ที่ท าหน้าที่
จัดเก็บสินค้าและก่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลติ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค ปัจจุบันสินค้าใน
กิจกรรมโลจิสติกส์มีการเคลื่อนไหวเร็วข้ึนกว่าเดิมมาก จากคลังสินค้าที่มีหน้าที่จัดเก็บสินค้า หรือจุด
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พักสินค้า ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งต่าง
จากคลังสินค้าแบบเดิมที่สนับสนุนงานด้านการผลิต แต่ศูนย์กระจายสินค้าเน้นการจัดส่งเพื่อสนับสนนุ
กิจกรรมทางการตลาด 

 5.คลังสินค้ากับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ในการส่งออกสินค้าที่ส่งออกจะถูกส่งไปพักที่
คลังสินค้าต่างประเทศ ในขณะที่สินค้าที่น าเข้าจะมีการน าสินค้ามาพักที่คลังสินค้าภายในประเทศ 
เพื่อกระจายสินค้าต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการคนกลางหรือตัวแทนจ าหน่ายเพื่อเช่ือมโยง
การค้าระหว่างประเทศกับคลังสินค้าก็ได้ 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการคลงัสนิคา้ 

ในการจัดการคลังสินค้ามีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 3 องค์ประกอบคือ 

1.องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อระบบคลังสินค้า ได้แก่ 

- เวลา คือส่วนประกอบที่ส าคัญมีผลต่อระบบการจัดการคลังสนิค้าเพราะคลังสนิค้าทีด่ทีีส่ดุ 
การผลิตจะต้องออกแบบให้ลดเวลามากที่สุด  

- คุณภาพ คือความส าคัญจ าเป็นที่สุดในด้านการตรงต่อเวลาและสินค้าต้องได้คุณภาพตาม
ต้องการ 

- ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คือการลดต้นทุนทั้งหมด น ากลับมาใช้ใหม่ได้และใช้ได้หลายครั้ง 
- ใช้ก าลังคนที่มีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  คือใช้แรงงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจคลังสินค้า มีดังนี้ 

- โครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารสถานที่ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ 
ความแข็งแรงของพื้นที่ และช้ันวางสินค้า 

- อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์จัดวางสินค้าซึ่งเรียกว่า พาเลท ช้ันวางของ ถังบรรจุสินค้า 
และอุปกรณ์ในการขนลากสินค้า  

- บุคลากร เช่น หัวหน้างาน พนักงานในส านักงานและคนงาน 

- การขนส่งสินค้า เช่น พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เส้นทางการส่ง 
- ระบบการส่งต่อเอกสารและการบันทึกบัญชีประจ าวัน 
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3. องค์ประกอบของงานคลังสินค้า 

- โครงสร้างของคลังสินค้า(Warehouse) เช่น คลังสินค้า ที่เก็บสินค้า ประเภทของที่เก็บ
สินค้า 

- เจ้าของสินค้า (Owner) และผู้รับสินค้า (Customer) เช่นพื้นที่จองที่ใช้เก็บสินค้าของแต่
ละเจ้าของ เส้นทางส่งสินค้า 

- สินค้า (Product) เช่น กลุ่ม กลุ่มย่อยของสินค้าหน่วยนับ 

กิจกรรมในคลงัสนิคา้ 

กิจกรรมในคลังสินค้าจ าแนกได ้5 กิจกรรม ดังนี ้(ชุมพล  มณฑาทิพย์สกุล, 2550: 75) 

1.การรับของ (Receiving) เริ่มตั้งแต่การรับของเข้าคลังจากรถขนส่ง จากนั้นต้องพักสินค้า
เพื่อคัดแยก ตรวจนับ พร้อมก าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

2.การเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า (Moving) เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดรับสินค้าไป
ยังจุดจัดเก็บ ในการเคลื่อนย้ายสามารถใช้แรงงานคน และเครื่องจักรเพื่ออ านวยความสะดวก 

3.การจัดเก็บ (Storing) ใช้อุปกรณ์รถยกประเภทต่างๆ ในการขนย้าย น าเข้าไปจัดเก็บตาม
ช้ันวางต่างๆ ให้ถูกต้องตามพื้นที่จัดเก็บ โดยต้องค านึงถึงเวลาที่จะท าการเบิกจ่ายในภายหลังว่า
จะต้องหาได้รวดเร็ว แม่นย า 

4. การเบิกจ่ายหรือการเลือกหยิบ (Picking) ข้ันตอนน้ีเป็นช่วงที่กินเวลาส่วนใหญ่ที่สุดของ
การท างานในคลังสินค้า ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบจัดเก็บในข้ันที่สองว่าจัดไว้ได้ดีเพียงใด ต้องควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

5. การจัดส่ง (Shipping) เป็นข้ันตอนที่จะต้องน าสินค้าที่เบิกจ่ายแล้วมากองรวมเพื่อ
เตรียมการจัดส่ง มีการตรวจนับ เช็คยอดกับเอกสารส่งของ จุดพักเรียงหรือกองสินค้าส าหรับแต่และ
เที่ยวรถ 
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ภาพที่ 6.2 แสดงระบบการด าเนินงานภายในคลงัสินค้า 
(ที่มา: TNT Express, 2551) 

จากภาพที่ 6.2 จะเห็นได้ว่าข้ันตอนการท างานในคลังสินค้า จะต้องมีการไหลเวียนของระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อท าให้สามารถจัดการบริหาร 
วางแผนและควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานภายในคลังสินค้า ได้แก่ 

1.การชั่ง ตวง วัด และ การตรวจนับ การช่ัง ตวง วัด และการตรวจนับ ซึ่งอาจจะท าเป็น
การตรวจนับประจ าปี หรือการตรวจนับทุก 6 เดือน หรือการตรวจนับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้
เพื่อเป็นการทวนสอบว่า ปริมาณสินค้าในบัญชี ตรงกับปริมาณที่มีอยู่จริงมากน้อยเพียงใด 

2.การจัดเก็บและส่งถ่ายข้อมูล งานเอกสารและการเก็บบันทึกของกิจกรรมทั้งหมดของ
คลังสินค้า ซึ่งอาจเก็บในรูปของเอกสารหรือเป็นข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้องสามารถน า
ข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพื่อการประสิทธิภาพในการท างานของคลังสินค้า
ประจ าปีหรือการสอบกลับของลูกค้าเมื่อสินค้ามีปัญหา เป็นต้น 
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ประเภทของคลงัสนิคา้ 

ในการจ าแนกประเภทของคลังสินค้าสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1.การจ าแนกคลังสินค้าตามลักษณะกายภาพ จะพิจารณาจากลักษณะตัวคลังสินค้า และ
วัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อจัดเก็บสินค้าคงคลังแต่ละชนิด สามารถแบ่งออกเป็น 

1.1 คลังสินค้าท่ีมิดชิด คลังสินค้าประเภทนี้จะออกแบบมามิดชิด มีประตู ก าแพง 
หลังคา บางแห่งจะมีการออกแบบเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉพาะ ดังภาพที่ 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 แสดงห้องเย็นเพือ่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าเฉพาะ 

(ที่มา: http://www.plazathai.com/show-340480.html, สบืค้น 1 พ.ย. 2556) 

1.2 คลังสินคา้ท่ีมีแต่หลังคา คลงัสินค้าแบบนี้ออกแบบให้มแีต่เสาและหลังคา ไม่มี
ประตู ผนงักั้น สินค้าทีจ่ัดเก็บจะไม่เสียหายจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง มักมีขนาดใหญ่
และน้ าหนักมาก โอกาสทีจ่ะสญูหายหรอืถูกโจรกกรมได้ยากดังภาพที่ 6.4 
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ภาพที่ 6.4 แสดงคลังสินค้าที่มีเฉพาะหลังคา 
(ที่มา: http://www. thai.alibaba.com, สืบค้น 1 พ.ย. 2556) 

1.3 คลังสินค้ากลางแจ้ง เป็นคลังสินค้าที่มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้ าท่วม ไม่มี
หลังคาและสิ่งก่อสร้าง หากเป็นเพียงที่โล่งแจ้งเพื่อวางสินค้าจะไม่นับเป็นคลังสินค้า เช่น 
คลังสินค้ากลางแจ้งที่ใช้วางเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ดังภาพที่ 6.5 

ภาพที่ 6.5 แสดงคลังสินค้ากลางแจ้ง 
(ที่มา: http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=3707.0, สืบค้น 1 พ.ย. 2556) 

1.4 คลังสินค้าท่ีเป็นถัง หรือในลักษณะอื่น ใช้เก็บสินค้าเฉพาะ เช่นคลังน้ ามัน คลัง
เก็บสารเคมี เก็บอาหารสัตว์ เป็นต้น ดังภาพที่ 6.6 
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ภาพที่ 6.6 แสดงคลังเก็บน้ ามัน 

(ที่มา: http://le-pc.org/introduction/10/why-silo-house-2, สืบค้น 1 พ.ย. 2556) 

1.5 คลังสินค้าเคลื่อนท่ีได้ ได้แก่ระวางของเรือสินค้า เครื่องบิน โบกี้รถไฟหรือตู้
คอนเทนเนอร์บนรถที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ ดังภาพที่ 6.7 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.7 แสดงระวางสินค้าบนเรือขนสง่ทีจ่อดพักสินค้า 
(ที่มา: http://educa2014.com/?p=181, สืบค้น 1 พ.ย. 2556) 
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1.6 คลังเก็บสินค้าท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่เก็บจะอยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  ใช้กับลักษณะธุรกิจที่
ด าเนินการแบบ E-Business เช่น บริษัทจ าหน่าย software ผ่านระบบ online บริษัท
บ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ดังแสดงภาพที่ 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.8 คลังข้อมลูที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล 

(ที่มา: http://network9.biz/2012/02/, สืบค้น 1 พ.ย. 2556) 

2. การจ าแนกประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะธุรกิจ คลังสินค้ายังแบ่งออกได้ 2 
ประเภทตามลักษณะธุรกิจ คือ คลังสาธารณะ (Public warehouse) และคลังส่วนตัว (Private 

warehouse) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

2.1 คลังสาธารณะ (Public warehouse) คลังสาธารณะคือ คลังที่เจ้าของธุรกิจ
เปิดข้ึนเพื่อรับเก็บสินค้าเป็นหลัก เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า เช่น 
พวกคลังห้องเย็นต่างๆ ที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งที่มาจากเมืองนอก โดยที่โรงงานแปรรูปไม่
ต้องการลงทุนสร้างคลังห้องเย็นเป็นของตัวเอง ก็จะจัดจ้างให้คลังห้องเย็นช่วยจัดเก็บให้ โดย
คิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น 
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ข้อดีของคลังสาธารณะ 

- มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากข้ึน เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน 

- มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน 

- เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 

- มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า 
- มีความยืดหยุ่นสูง 
- มีความรู้และความเช่ียวชาญในเรื่องการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า 

ข้อเสียของคลังสาธารณะ 

- อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่างกันมาก
ระหว่างบริษัท 

- อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัวสินค้า 

- พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 

2.2 คลังส่วนตัวหรือคลังเอกชน (Private warehouse) คลังส่วนตัวคือคลัง
โดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลาย ๆ  แห่ง ได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ 
คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของบริษัท
เท่านั้น 

ข้อดีของคลังส่วนตัว 

- มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 

- มีความยืดหยุ่นสูง 
- มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 

- มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ข้อเสียของคลังส่วนตัว 

- ขาดความยืดหยุ่น 

- ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 

- ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

3. การจ าแนกประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน  เป็นการจ าแนกคลังสินค้าตาม
ลักษณะงาน แบ่งออกเป็น 

3.1 คลังสินค้าส าหรับเก็บรักษาสินค้า คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บ
รักษาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูป วัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของฝ่ายผลิต หรือร้านค้าตามล าดับ ดังนั้นการจัดการสินค้าประเภทนี้จะเน้นที่การ
รักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการสูญหายของสินค้าเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.9 คลังสินค้าเพื่อการผลิต 

3.2 ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center : DC) ศูนย์กระจายสินค้า คือ 
คลังสินค้าที่ท าหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเช่ือมโยง
ระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสนิค้า
ส าเร็จรูปให้กับลูกค้าได้ อย่างทันเวลาและถูกต้องตรงตามความต้องการ DC ส่วนใหญ่จะเปน็
ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) หรือ Third Party Logistics Service Providers (3PL) 

จะท าหน้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายมาเก็บในคลังสินค้าของตน โดยด าเนินการบริหาร
จัดการในการควบคุมปริมาณด้านเทคโนโลยีในการกระจายและจัด ส่งสินค้าแทนเจ้าของ

ขนส่ง คลังสินค้า โรงงาน 
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สินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าโดรับผิดชอบงานขนส่งจนสินค้าไปสู่ผู้รับ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนน้ี คือการ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิตไปสู่ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย ผู้ผลิตสามารถขนส่ง
มาที่ DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะท าการกระจายสินค้าสู่ผู้ขายปลีกตามความถ่ีที่ผู้ขาย
ปลีกต้องการท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีที่ เก็บสินค้าคงคลังจ านวนมากที่ผู้ขายปลีกอีกต่อไป 
ค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุคงคลังของร้านขายปลีกก็ลดลง ท าให้ต้นทุนรวมส่งผลให้มีความได้เปรียบ
ในด้านการแข่งขันทั้งด้านราคาและความ รวดเร็วในการบริการ ในปัจจุบันร้านขายปลีกหลาย
แห่งจึงสามารถรับประกันราคาต่ าสุดแก่ผู้บริโภคได้ ดังภาพที่ 6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.10 แสดงการด าเนินการภายในของศูนย์กระจายสนิค้า 

3.3 ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) ศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้าหมายถึงคลังสินค้าใช้ส าหรับในการรับสินค้าและส่ง สินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็น
คลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะ
หนึ่ง โดย Cross Dock ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็นสถานที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้า ซึ่งจะท าหน้าที่ในการบรรจุและคัดแยกสินค้า โดย Cross Dock จะท า
หน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งอาจเป็นจากซับพายเออร์
หลายราย แล้วน ามาคัดแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะจัดส่งต่อให้

รับเข้า 

รถขาเข้า รถขาออก 

ส่งออก จัดเรียง เบิกจ่าย 

จัดเก็บ 
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ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผู้ขายปลีก หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมี ความต้องการสินค้าย่อย
ที่หลากหลาย 

Cross Dock จะมีลักษณะคล้ายคลังสินค้าที่มี 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งส าหรับใช้ในการ
รับสินค้า และอีกด้านหนึ่งใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าที่น าเข้ามาใน Cross Dock จะมี
กระบวนการคัดแยก-บรรจุและรวบรวมสินค้า เพื่อจัดส่งไปให้กับผู้รับ ซึ่งโดยปกติแล้วน า
สินค้าเข้ามาเก็บและจัดส่ง มักจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ช่ัวโมง ภารกิจส าคัญของ 
Cross Dock จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมสินค้าให้สามารถจัดส่งได้เต็มคันรถหรือใช้พื้นที่ 
ในคอนเทนเนอร์ให้ได้เต็มพิกัด โดย Cross Dock ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าจะกระจายอยู่ตามภาค หรือ
จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง จึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกที่ไม่มีสินค้าในเที่ยว
กลับ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการขนส่งทางถนนในประเทศไทย ทั้งนี้ Cross Dock อาจจะท า
หน้าที่เป็น ICD (Inland Container Depot) สามารถเช่ือมโยงการขนสง่ในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่
ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือขนส่งทางน้ า หรือท่าเรือ-สนามบินซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เรียกว่า Multimodal Transport ดังภาพที่ 6.11 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.11 แสดงศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 

 

รถขาเข้า รถขาออก 

รับเข้า จัดเรียง 

และสลับ 

ส่งออก 
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 จากภาพที่ 6.11 รถบรรทุกขาเข้าจะน าสินค้าจากโรงงานหรือผู้ส่งมอบแต่ละโรงงาน ซึ่งมี
สินค้าที่แตกต่างกัน ในขณะที่ลูกค้าต้องการสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งหากส่งมอบให้กับลูกค้าจะ
ท าให้เกิดการขนส่งหลายเที่ยว Cross Dock จึงมีหน้าที่สลับและจัดเรียงสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
ตามที่ต้องการ ซึ่งจะไม่มีการเก็บสินค้าไว้ 

การก าหนดขนาดคลงัสนิคา้ 

การก าหนดขนาดของคลังสินค้าเป็นเรื่องที่ส าคัญ ทั้งนี้ขนาดของคลังสินค้าจะแปรผกผันกับ
จ านวนคลังสินค้าโดยที่ปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรค านึงถึงในการก าหนดขนาดของคลังสินค้ามีดังต่อไปนี้ 

1. ขนาดของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์และปริมาณของสินค้าที่ต้องจัดเก็บ ทั้งนี้สามารถ
ค านวณหาได้ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจัดเก็บของคลังสินค้า (Capacity) กล่าวได้ว่าต้อง
พิจารณาหาว่าคลังสินค้าต้องการเก็บสินค้าเป็นปรมิาณกี่ช้ิน กี่กล่อง กี่ตัน กี่ลิตร หรือกี่พาเลท เป็นต้น 

2. ระดับการบริการของคลังสินค้า โดยที่คลังสินค้าที่มีระดับการบริการสูง จะต้องการใช้ 
พื้นที่มาก ส่วนคลังที่มีระดับการบริการต่ าจะต้องใช้ พื้นที่น้อยลง ทั้งนี้สถานที่ตั้งของคลังสินค้าก็ จะมี
ผลเช่นเดียวกัน  

3. รอบเวลาในการน าสินค้าเข้าหรือออก ทั้งนี้สินค้าที่มีรอบระยะเวลาในการน าเข้าหรือออก
ที่นาน จะต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บที่มากขึ้น  ส่วนคลังสินค้าที่มีรอบระยะเวลาในการน าสินค้าเข้า
และออกที่สั้นจะสามารถลดพื้นที่ของคลังสินค้าลงได้  ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าแบบ Cross docking 

อาจจะไม่ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเลยหรือมีปริมาณที่น้อยก็ได้ เป็นต้น 

4. การก าหนดขนาดของคลังสินค้าต้องค านึงปริมาณของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บมากที่สุด
เท่าที่ต้องการ และรวมกับพื้นที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะเกิดข้ึนภายในคลังสินค้าดัง เช่น รูปแบบ
การวางผังคลังสินค้า ประเภทของช้ันวาง การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ขนถ่าย และทางเดิน
หรือทางถนนที่ต้องการ และการใช้ พื้นที่ในแนวสูง เป็นต้น 
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อุปกรณเ์คลือ่นยา้ยในคลงัสนิคา้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บภายในคลังสินค้า ประกอบไปด้วยอุปกรณ์
ดังต่อไปนี ้(Bowersox, Closs and Cooper, 2009: 420) 

 1.พาเลท (Pallet) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมสินค้าเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
และบรรทุกได้มากข้ึน ออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้อุปกรณ์อื่นเคลื่อนย้าย มีทั้งที่ท าจากไม้และจาก
พลาสติก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.12 แสดงพาเลทแบบพลาสติก 

(ที่มา: http://ipacfoamindustry.co.th/?page_id=3587, สืบค้น 2 พ.ย. 2556) 

2. แฮนด์ลิฟต์ (Handlift) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฮโดรลิคในการควบคุมการยก โดยใช้แรง
คนโยก และปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบแบตเตอรี่แทน 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.13 แสดงแฮนด์ลิฟต์แบบมือโยก 

(ที่มา: http://www.plazathai.com/show-254001.html, สบืค้น 2 พ.ย. 2556) 
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3. รถยก (Folklift) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ยกสิ่งของที่มนี้ าหนักมาก เหมาะส าหรับงานยก
สินค้าที่วางบนพาเลท ลักษณะเป็นรถที่ใช้คนบังคับและขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 แสดงรถยกแบบไฟฟ้า 
(ที่มา: http://bristolforklifttraining.com/, สืบค้น 2 พ.ย. 2556) 

4. สายพานล าเลียง (Conveyor) ออกแบบในการเคลื่อนย้ายในแนวราบ ในลักษณะ
สายพานล าเลียง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.15 แสดงลักษณะสายพานล าเลียง 
(ที่มา: http://www.emicorp.com/conveyor/index.php, สืบค้น 2 พ.ย. 2556) 
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5. ลิฟต์ขนสินค้า เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง สามารถออกแบบให้รองรับ
น้ าหนักตามน้ าหนักของสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.16 แสดงลิฟต์ยกสินค้าข้ึนที่สงู 

6. เครน / ปั้นจั่น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยกสินค้าที่มีน้ าหนักมาก สามารถออกแบบตาม
ก าลังรับน้ าหนัก สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.17 แสดงเครนแบบมือคีบเหนอืศีรษะ 

(ที่มา: http:// www.formationsalsace.com, สืบค้น 2 พ.ย. 2556) 
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7.ระบบอัตโนมัติ เป็นระบบเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ใช้
เทคโนโลยีช้ันสูง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.18 แสดงระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) 

(ที่มา: http://www.cssyes.com/Automated-Warehousing-Boxes/, สืบค้น 2 พ.ย. 2556) 

บทสรปุ 

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ   การจัดเก็บ 
หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน    การควบคุม
คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการด าเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการ
ด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่  

ประโยชน์ของคลังสินค้า ช่วยสนับสนุนการผลิต เป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ เป็นที่รวบรวมสินค้า
และใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง  กิจกรรมในคลังสินค้าแบ่งออกได้ 5 กิจกรรมที่ส าคัญ
ได้แก่ การรับของ (Receiving)  การเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า (Moving) การจัดเก็บ (Storing) 
การเบิกจ่ายหรือการเลือกหยิบ (Picking)  และการจัดส่ง (Shipping)  
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 ประเภทของคลังสินค้าจ าแนกคลังสินค้าตามลกัษณะกายภาพประกอบด้วยคลังสนิค้าที่มดิชิด 
คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา คลังสินค้ากลางแจ้ง คลังสินค้าที่เป็นถังหรือในลักษณะอื่น คลังสินค้าเคลื่อนที่
ได้  และคลังเก็บสินค้าที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะธุรกิจ 

แบ่งได้ 2 ประเภทคือ คลังสาธารณะและคลังส่วนตัวหรือคลังเอกชน หากจ าแนกคลังสินค้าตาม
ลักษณะงาน แบ่งได้ 3 ประเภทคือ คลังสินค้าส าหรับเก็บรักษาสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า  

 ตัวอย่างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในคลังสินค้า เช่น พาเลท แฮนด์ลิฟต์ รถยก สายพานล าเลียง 
ลิฟต์ขนสินค้า เครน / ปั้นจั่น และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. จงอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างคลงัสินค้ากบักิจกรรมโลจสิติกส์ 

2. จงอธิบายกจิกรรมในคลังสินค้า 

3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคลังสินค้าสาธารณะกบัคลังเอกชน พร้อมทั้งข้อดี-ข้อเสีย 

4. จงวาดแผนภาพการด าเนินการภายในของศูนย์กระจายสนิค้า : DC และอธิบายกระบวนการ 

5. จงวาดแผนภาพการด าเนินการภายในของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า: Cross Dock และ
อธิบายกระบวนการ 

6. ศูนย์กระจายสินค้า DC และ Cross Dock ท าให้ต้นทุนขนส่งลดลงได้อย่างไร วาดแผนภาพและ
อธิบาย 

7. จงอธิบายการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 7 

การวางแผนอุปสงค์และการจดัการค าส ัง่ซื้ อ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การวางแผนอุปสงค์ 

2. อุปสงค์ของลูกค้า 
3. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่ออุปสงค์ 

4. กรอบระยะเวลาในการพยากรณ์ 

5. การพยากรณ์อุปสงค์ 

6. การจัดการค าสัง่ซื้อและบริการ 
7. การจัดการซพัพลายเออร ์
8. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายการวางแผนอุปสงค์ ตัวแบบอุปสงค์ของลูกค้าและกรอบ
ระยะเวลาในการพยากรณ์ 

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถแสดงวิธีการหาค าตอบจากตัวแบบการพยากรณ์วิธีต่าง ๆ  
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายการจัดการค าสั่งซื้อและบริการ 

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายการจัดการซัพพลายเออร์ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการวางแผนอุปสงค์ อุปสงค์ของลูกค้า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ออุปสงค์ กรอบระยะเวลาในการพยากรณ์ การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการ
ค าสั่งซื้อและบริการและการจัดการซัพพลายเออร์ 

2. แสดงลักษณะและรูปร่างของข้อมูลด้วยกราฟ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ของข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์วิธีต่าง ๆ และแสดงวิธีการหาค าตอบบนกระดานอยา่ง
ละเอียด และเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
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3. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าวภายในช่ัวโมงเรียน ท าการสุ่มถามนักศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
รูปร่างของข้อมูลและการเลือกตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ หลังจากนั้นให้ตัวแทน
นักศึกษาออกมาแสดงวิธีการหาค าตอบ และเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัย อาจารย์จะท าหน้าที่เสริมในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม 

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการหาค าตอบและทบทวนบทเรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การตอบค าถามในช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็น 

3. แบบฝกึหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 7  
 การวางแผนอุปสงคแ์ละการจดัการค าส ัง่ซื้อ 

  

 

การจัดการอุปสงค์นี้จะเป็นกุญแจส าคัญต่อบริษัทในการจัดการโซ่อุปทาน การพัฒนาสินค้า 
การปรับปรุงเทคโนโลยี การสนับสนุนการให้บริการ และการออกแบบองค์กร การจัดการอุปสงค์
เกี่ยวข้องกับการเลือกเครื่องมือทางการตลาดอย่างระมัดระวัง และการท างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า
ของตน เมื่อเป็นเช่นน้ันท าให้อุปสงค์ที่หลัง่ไหลเข้ามาที่บรษัิท และโซ่อุปทานจะเป็นตัวยกระดับคุณค่า
แก่สมาชิกทุกคนในโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานจะเป็นด้านซื้อ (Buy-Side) ของบริษัท ส่วนการ
จัดการอุปสงค์จะเป็นด้านขาย (Sell-Side) ของบริษัท การด าเนินการเพียงด้านใดด้านหนึ่งย่อมไม่เกดิ
ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมที่สุด 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการวางแผนอุปสงค์ อุปสงค์ของลูกค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์
กรอบระยะเวลาในการพยากรณ์ การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการค าสั่งซื้อและบรกิาร และการจัดการ
ซัพพลายเออร์  

การวางแผนอุปสงค ์

การวางแผนอุปสงค์ประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ  ที่บริษัทใช้คาดคะเนความต้องการ
ของลูกค้า และการสร้างความมั่นใจว่าสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้เพียงพอ ในสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม โดยที่มีค่าใช้จ่ายของโซ่อุปทานที่ต่ าที่สุด ดังนั้นการวางแผนอุปสงค์จึงสัมพันธ์กันกับ
กิจกรรมในโซ่อุปทาน ได้แก่ การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การ
จัดตารางเวลา และการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 
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ภาพที่ 7.1 แสดงกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กันกบัการวางแผนอปุสงค์ 

อุปสงคข์องลกูคา้  

ในการจ าหน่ายสินค้า สามารถพิจารณาลกัษณะอุปสงค์ของลูกค้า จากยอดขายสินค้าใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อน าข้อมลูมาตัดสินใจในการวางแผนอปุสงค์ ลักษณะอุปสงค์ต่าง ๆ มีดังนี้ 

1.อุปสงค์ค่อนขา้งคงท่ี เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปลักษณะอุปสงค์ประเภทนี้จะไม่แตกต่างไป
จากเดิมมากนัก เกิดข้ึนในกรณีที่ธุรกิจอยู่ในช่วงอิม่ตัวที่มียอดขายไม่เปลี่ยนแปลงมาก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 แสดงอปุสงค์ที่ค่อนข้างคงที ่

คลังสินค้า 

ผู้ขายปัจจัย 

โรงงานผลิต 

คลังสินค้า 

ศูนย์กระจาย 

สินค้า 

คลังสินค้า 

คลังสินค้า 

ช่องทาง 
จัดจ าหน่าย 

ผู้บริโภค 

พยากรณ์อุปสงค์ บริหารสินค้าคงคลัง วางแผนการผลิต จัดตารางเวลา วางแผนการจัดหา 

อุปสงค์ 

เวลา 

300

400

500

600

700
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2.อุปสงค์ตามฤดูกาล ลักษณะอุปสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะเกิด
ซ้ าในช่วงเวลาเดิมในลักษณะฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 แสดงอุปสงค์ตามฤดูกาล 

3.อุปสงค์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ลักษณะอุปสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาที่
เพิ่มข้ึน อุปสงค์ประเภทนี้เกิดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงเติบโต หรือผลจากการกระตุ้นตลาดจาก
ฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4 แสดงอปุสงค์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน 
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4.อุปสงค์มีแนวโน้มลดลง ลักษณะอุปสงค์จะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่เพิ่มข้ึน อุปสงค์
ประเภทนี้เกิดข้ึนในช่วงผลิตภัณฑ์ถดถอยหรือเสื่อมความนิยม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 แสดงอุปสงค์ที่มีแนวโน้มเพิ่มลดลง 

ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่ออุปสงค ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ซึ่งท าให้อุปสงค์
เปลี่ยนไปประกอบไปด้วย 

 1.ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ ข้ึนกับสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ และสภาพการ
แข่งขัน ซึ่งองค์กรไม่สามารถเข้าไปจัดการมีดังนี้ 

- รายได้ของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และปริมาณการเสนอซื้อสินค้า
ข้ึนอยู่กับชนิดของ  สินค้า ในกรณีสินค้าปกติ (Normal Goods) และสินค้าฟุ่มเฟือย 

(Superior Goods) รายได้และปริมาณการเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทาง เดียวกัน ส่วนในสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) รายได้และปริมาณการเสนอ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง กันข้าม 

- ระดับราคาสินค้าชนิดอ่ืน ปริมาณการเสนอซื้อสินค้าถูกก าหนด โดยราคาสินค้า
ชนิดอื่นด้วย เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายในตลาดมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ สินค้าบางชนิด
สามารถใ ช้แทน  กัน ได้  (Substitute goods) หรื อสิ น ค้าบางชนิดต้ อ ง ใ ช้ร่ ว ม กั น 
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(complementary goods) ดังนั้น การที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งปริมาณเท่าใด
ต้องพิจารณาถึงราคา ของสินค้าชนิดอื่นที่สัมพันธ์กันด้วย 

- รสนิยมของผู้บริโภค รสนิยมของบุคคลโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตาม  อายุ 
อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับการศึกษา  และบุคลิกส่วนตัว  นอกจากนี้ยัง
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ยุคสมัย นอกจากนี้ความนิยมในแต่ละสินค้ายังเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
ช้าแตกต่างกันข้ึนอยู่ กับสินค้าที่พิจารณา  

- การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้อุปสงค์ของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ข้ึนอยู่กับการคาดคะเนของผู้บริโภคแต่ละคน  

- ขนาดและโครงสร้างของประชากร โดยปกติถ้าจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอุปสงค์
ของสินค้าแทบทุกชนิดย่อมเพิ่มข้ึน  แต่ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับลักษณะโครงสร้างประชากรด้วย 

ลักษณะโครงสร้างประชากรมีผลให้อุปสงค์ของสินค้าบางชนิดเพิ่มข้ึนและบางชนิดลดลง 

-ปัจจัยอ่ืน ๆ การที่ผู้บริโภคจะมีอุปสงค์ต่อสินค้ายังข้ึนอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น 
อุปนิสัยในการใช้จ่าย ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 2.ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถบริหารจัดการได้โดยตรง ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุปสงค์จะสัมพันธ์กันกับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทดังต่อไปนี้ 

- ผลิตภัณฑ์ (product) ผลิตภัณฑ์ที่มีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) 

จะส่งผลต่ออุปสงค์ที่เพิ่มข้ึน  พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ)  ของผลิตภัณฑ์ 
(product component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า เป็นต้น 

- ราคา (price) ราคาเป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (value) ผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งราคาจะแปรผกผันกับอุปสงค์เสมอ 
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- การจัดจ าหน่าย (place or distribution) ช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บรโิภค 
ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายข้ึน และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกิจกรรมโลจิสติกส์ 

- การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสรา้ง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการส่งเสริมการตลาดท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มข้ึน ส่งผลต่ออุปสงค์ที่เพิ่มข้ึน 

 ดังนั้นบริษัทจะต้องรับมือกับอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากการคาดการณ์อุปสงค์ที่มาก
เกินไปจะส่งผลต่อต้นทุนเก็บรักษา รวมทั้งต้นทุมจมไปกับสินค้า แต่หากคาดการณ์อุปสงค์น้อยเกินไป
จะส่งผลต่อต้นทุนเสียโอกาส เป้าหมายการจัดการอุปสงค์แสดงดังภาพที่ 7.6 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 แสดงเป้าหมายการจัดการอุปสงค์ 

กรอบระยะเวลาในการพยากรณ ์

การพยากรณ์ข้ึนกับกรอบเวลา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การพยากรณ์ระยะสั้น เป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาที่ต่ ากว่า 3 เดือน ใช้พยากรณ์
แต่ละสินค้าแยกเฉพาะ เพื่อใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิตสายการประกอบหรอื
การใช้แรงงานในช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
พยากรณ์ระยะสั้นใช้ในการวางแผนระยะสั้น 
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2. การพยากรณ์ระยะปานกลาง เป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาที่มากกว่า 3 เดือน 
จนถึง 2 ปี ใช้พยากรณ์ทั้งกลุ่มของสินค้าหรือยอดขายรวมขององค์การ เพื่อใช้ในการวางแผนด้าน
บุคลากร การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลติรวม การจัดซื้อและการกระจายสินค้า ระยะเวลา
ที่นิยมพยากรณ์คือ 1 ปี เพราะเป็นหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีพอดี การพยากรณ์ระยะปานกลางใช้ใน
การวางแผนระยะปานกลาง 

3. การพยากรณ์ระยะยาว เป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป ใช้พยากรณ์
ยอดขายรวมขององค์การ เพื่อใช้ในการเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานและสิ่งอ านวยความสะดวก การ
วางแผนก าลังการผลิต และการจัดการกระบวนการผลิตในระยะยาว การพยากรณ์ระยะยาวใช้ในการ
วางแผนระยะยาว 

การพยากรณอ์ุปสงค ์

ในการพยากรณ์อุปสงค์มีเทคนิคการพยากรณ์ 2 ประเภทได้แก่ 

 1. การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting) เป็นการพยากรณ์โดยใช้
วิจารณญาณ (Judgment Method) และประสบการณ์ของผู้พยากรณ์ โดยแบ่งการพยากรณ์ออก
เป็นได้ดังนี้ 

1.1 การพยากรณ์ โดยอาศัยความคิดเห็นของพนักงานขาย  (Sale force 

Composite) วิธีการพยากรณ์โดยวิธีนี้เป็นวิธีการพยากรณ์ที่อาศัยความคิดเห็นของพนักงาน
ขาย ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่เกิดจากความต้องการของตลาดโดยตรง โดยท าการรวบรวม
ความคิดเห็นของพนักงานขายในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและกลั่นกรองโดยวิจารณญาณ
อีกข้ันหนึ่ง เพื่อพยากรณ์ความต้องการของตลาด 

1.2 ความคิดเห็นของผู้บริหาร (Executive Opinion) วิธีการพยากรณ์โดยวิธีนี้
จะอาศัยความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเป็นเกณฑ์ ซึ่งใช้ในการตัดสินใจที่ไม่สามารถ
ทราบถึงข้อมูลในอดีต เช่นการตัดสินใจน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด (ซึ่งไม่เคยมีผลิตภัณฑ์นี้
มาก่อน) ซึ่งวิธีการพยากรณ์วิธีนี้จะมีความเสี่ยงสูง หากผู้พยากรณ์ไม่มีประสบการณ์ 
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1.3 การส ารวจตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Survey) วิธีการพยากรณ์
โดยวิธีนี้จะท าการส ารวจความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ไม่ว่าจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
หรือใช้แบบสอบถาม ซึ่งวิธีการนี้จะมีความน่าเช่ือถือสูง แต่ก็ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง 

1.4 วิธีเดลฟาย (Delphi Method) วิธีการพยากรณ์โดยวิธีนี้จะอาศัยข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ บริษัทที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งวิธีการนี้สะดวก 
รวดเร็ว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง 

2. การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting) เป็นการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูล
ในอดีตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการวางแผนอุปสงค์นิยมใช้รอบระยะเวลา 1 ปี ตามการรายงานทาง
บัญชีมาใช้ในการพยากรณ์ โดยน ามาวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตัวแบบใหญ่ ได้แก่ ตัวแบบอนุกรมเวลา และตัวแบบความสัมพันธ์ โดยเล่มนี้จะอธิบาย
เฉพาะตัวแบบอนุกรมเวลาซึ่งใช้หลกัการทีว่่าอดีตเป็นตัวช้ีอนาคต การพยากรณ์ในอนาคตไม่ว่าจะเปน็
ยอดขาย จ านวนลูกค้า ต้นทุน ฯลฯ จะน าข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์ โดยที่ในการพยากรณ์สิ่งใด จะใช้
ข้อมูลในอดีตในสิ่งนั้นมาท าการวิเคราะห์ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวอื่น การพยากรณ์ต้องพิจารณาจาก
ลักษณะอุปสงค์ดังต่อไปนี้ 

2.1 อุปสงค์ค่อนข้างคงท่ี การพยากรณ์ใช้วิธีนาอีฟ (naive Approach) เป็นวิธีการ
โดยใช้ค่าพยากรณ์ที่ต้องการทราบ เท่ากับข้อมูลสุดท้ายในอดีตที่ผ่านมา 

ตัวอย่าง 7.1 จากการเก็บข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่งในรอบ 12 เดือนได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ยอดสั่งซื้อ 220 225 218 222 220 217 224 221 220 225 

 

บริษัทควรวางแผนอุปสงค์ในเดือนที่ 11 เท่ากับเท่าใด 
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วิธีท า พิจารณาลักษณะข้อมูลจากการสร้างกราฟ 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะกราฟข้อมูลค่อนข้างคงที่ ใช้วิธีนาอีฟ นั่นคือเดือนที่ 11 ใช้ค่า
พยากรณ์ตามเดือนที่ 10 เท่ากับ 225 หน่วย 

ตอบ ค่าพยากรณ์เดือนที่ 11 เท่ากับ 225 หน่วย 

2.2 อุปสงค์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลง การพยากรณ์สามารถใช้วิธีแนวโน้ม 
สมการถดถอย (Linear Regression) และ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) 

ในเล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีก าลังสอยน้อยที่สุด 

วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด  (Least Squares Method) วิ ธีนี้ เป็นวิธีที่ ใ ช้เทคนิค
แคลคูลัสเข้าช่วยเพื่อหาค่าคงที่ในสมการที่ท าให้ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่าง
ระหว่างค่าจริงกับค่าที่ประมาณข้ึนมีค่าน้อยทีสุด ซึ่งคล้าย ๆ กับ  Linear Regression มี
สมการดังนี้ (Heizer and Render, 2011: 151) 

 สมการพยากรณ์                  7.1) 

          7.2) 

     

          7.3) 

 

อุปสงค์ 

เวลา 

Y     =    bX+a


 2

XY
b     =    

X

Y
a     =    Y    =  

n
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 โดยที่ Y = อุปสงค์ที่พยากรณ์ 

  X = เวลา 
  a = จุดตัดแกน Y 

  b = ความชันกราฟ 

ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลที่ได้จะมีความสัมพันธ์ กับเวลาเช่น เดือน ปี  ซึ่งไม่สะดวก
ในการน ามาค านวณหาสมการแนวโน้ม ดังนั้นจึงต้องก าหนดค่าบางค่าข้ึนมาเพื่อเป็นตัวแทนของเวลา
นั้น ๆ  โดยปกติจะให้ X แทนเวลาโดยทั่วไปแล้วจะให้ผลรวมของ X มีค่าเท่ากับศูนย์ และช่วงห่างของ
แต่ละปีจะมีค่าเท่ากัน ซึ่งมีหลักการในการก าหนดค่า X ดังนี ้

1.กรณีที่จ านวนข้อมูลเป็นเลขค่ี จะก าหนดเวลาตรงกลางเท่ากับ ศูนย์ เวลาก่อนหน้าจะเป็น 
ลบ และเวลาหลังจุดตรงกลางจะเป็น บวก เช่น 

เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 

2.กรณีข้อมูลเป็นเลขคู่ จะก าหนดให้คู่เวลาตรงกลาง เป็น 1 และ –1 และเดือนถัดไปจะมีช่วง
ห่างเดือนละ 2 เช่น 

เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 

 

ตัวอย่าง 7.2  จากการเก็บข้อมูลยอดขายของบริษัทแห่งหนึ่งในปี 2556 ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ยอดสั่งซื้อ 110 135 142 154 169 174 189 199 220 232 
 

บริษัทควรวางแผนอุปสงค์ในเดือนที่ 11 เท่ากับเท่าใด 
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วิธีท า พิจารณาลักษณะข้อมูลจากการสร้างกราฟ 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาลักษณะกราฟพบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึน เลือกใช้วิธีวิธีก าลังสอยน้อยที่สุด 

เดือนท่ี Y X X*Y X2 

1 110 -9 -990 81 

2 135 -7 -945 49 

3 142 -5 -710 25 

4 154 -3 -462 9 

5 169 -1 -169 1 

6 174 1 174 1 

7 189 3 567 9 

8 199 5 995 25 

9 220 7 1,540 49 

10 232 9 2,088 81 

ผลรวม 1,724 0 2,088 330 

 

 

 

เดือน 

ยอดส่ังซื้อ 
(หน่วย)
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จาก  

 

 

 และ 

 

 

 สมการพยากรณ์ 

 พยากรณ์เดือนที่ 11 แทน X = 11 จะได ้

         หน่วย 

ตอบ ค่าพยากรณ์เดือนที่ 11 เท่ากับ 242 หน่วย 

2.3 อุปสงค์ตามฤดูกาล การพยากรณ์มีตัวแบบในการพยากรณ์หลายวิธีเช่น การใช้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีค่าปรับเรียบ (Exponential Smoothing) และวิธี
ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) ในเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีดัชนีฤดูกาล (Seasonal index) 

ดังต่อไปนี ้

ข้ันที่ 1 หาสมการแนวโน้มจาก   

ข้ันที่ 2 หาค่าอัตราส่วนยอดขายจริงและจากสมการแนวโน้ม 

ข้ันที่ 3 สร้างตารางสัดส่วนต่อค่าแนวโน้ม หาผลรวมแยกตามฤดูกาล, หาค่าเฉลี่ยแต่
ละฤดูกาล ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นไตรมาส 

ข้ันที่ 4 ปรับแก้ค่าดัชนีฤดูกาล (S) ให้ผลรวมของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 400 

ข้ันที่ 5 หาค่าพยากรณ์จาก 

Y
a     =    Y    =  

n
1,724

a     =       =  17.24
10


 2

XY
b     =    

X

2,038
b     =      =  6.327

330

Y     =    6.327X+17.24

Y     =    6.327(11)+17.24 = 242

FY   =  bX+a

F(Y / Y )x100

F(Y xS) / 100
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ตัวอย่าง 7.3 จากการเก็บข้อมูลยอดขายของบริษัทแห่งหนึ่งในปี 2552-2554 ได้ข้อมูลดังนี้ 

  

ปี Q1 Q2 Q3 Q4 

2552 (ตัน) 132 215 154 127 

2553 (ตัน) 148 240 169 135 

2554 (ตัน) 160 255 175 143 

 

วิธีท า พิจารณาลักษณะข้อมูลจากการสร้างกราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟจะเห็นว่า ลักษณะยอดขายเป็นแบบฤดูกาลและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี สามารถใช้
ดัชนีฤดูกาล (Seasonal index) ในการพยากรณ์ดังนี้ 

1. หาสมการแนวโน้มจาก                      และ หาค่าอัตราส่วนยอดขายจริงและจาก
สมการแนวโน้มจาก  

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Q1 Q2 Q3 Q4

2552 (ตัน) 2553 (ตัน) 2554 (ตัน)

FY   =  bX+a

F(Y / Y )x100
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ปี Q Y X X*Y X2   

2552 1 132 -11 -1,452 121 161.07 81.95 

 2 215 -9 -1,935 81 162.89 131.99 

 3 154 -7 -1,078 49 164.71 93.50 

  4 127 -5 -635 25 166.53 76.26 

2553 1 148 -3 -444 9 168.35 87.91 

 2 240 -1 -240 1 170.17 141.04 

 3 169 1 169 1 171.99 98.26 

  4 135 3 405 9 173.81 77.67 

2554 1 160 5 800 25 175.63 91.10 

 2 255 7 1,785 49 177.45 143.70 

 3 175 9 1,575 81 179.27 97.62 

  4 143 11 1,573 121 181.09 78.97 

รวม 2,053 0 523 572 - - 

 

 จาก 

 

 และ 

 

 จะได ้       

ตัวอย่างน าไปแทนค่า เช่น Q3 ของ ปี 2553 จะได้  

        หน่วย 

 หา           ตัวอย่างน าไปแทนค่า เช่น Q3 ของ ปี 2553  

จะได ้(169/171.99) x 100 = 98.26 

 

FY F(Y / Y )x100


 2

XY 523
b      =        =    =  0.91

X 572

Y 2,053
a      =          =    =  171.08

n 12

FY      =    0.91X+171.08

FY      =    0.91(1)+171.08 = 171.99

F(Y / Y )x100
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2. สร้างตารางสัดส่วนต่อค่าแนวโน้ม หาผลรวมแยกตามฤดูกาล, หาค่าเฉลี่ยแต่ละฤดูกาล 

ปี 
สัดส่วน  

Q1 Q2 Q3 Q4 

2552 81.95 131.99 93.50 76.26 

2553 87.91 141.04 98.26 77.67 

2554 91.10 143.70 97.62 78.97 

รวม 260.96 416.73 289.38 232.90 

เฉลี่ย 86.99 138.91 96.46 77.63 

ดัชนีฤดูกาล (S) 86.99 138.91 96.46 77.64 
 

ค่าเฉลี่ยรวม = (86.99+138.91+96.46+77.63) / 4  = 399.99 

 หาค่าดัชนีฤดูกาล (S) โดยการปรับแก้ค่าเฉลี่ยรวมให้เป็น 400 ดังนี้ 

  ปรับค่า  399.99  เป็น  400 

  Q1  86.99 เป็น (86.99*400)/399.99 = 86.99 

  Q2  138.91 เป็น (138.91*400)/399.99 = 138.91 

  Q3  96.46 เป็น (96.46*400)/399.99 = 96.46 

Q4  77.63 เป็น (77.63*400)/399.99 = 77.64 

 ท าการพยากรณ์ปี 2555 ไตรมาศที่ 1-4 ได้โดย หาค่า                    ได้ดังนี้ 

ป ี2555 Q1 Q2 Q3 Q4 

X 13 15 17 19 

YF= 171.08 + 0.91X 182.91 184.73 186.55 188.37 

S 86.99 138.91 96.46 77.64 

 159.11 256.61 179.95 146.24 
 

 

ตอบ ค่าพยากรณ์ปี 2555 Q1 ถึง Q4 เท่ากับ 159.11, 256.61, 179.95 และ 146.24 ตันตามล าดับ 

  

 

F(Y / Y )x100

F(Y xS) / 100

F(Y xS) / 100
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การจดัการค าส ัง่ซื้อและบริการ 

การจัดการค าสั่งซื้อและบริการ เป็นการจัดการข้อมูลที่เกิดจากค าสั่งซื้อของลูกค้า โดยท า
หน้าที่ประสานข้อมูลกิจกรรมโลจิสติกส์ ข้อมูลจากลูกค้าจะถูกส่งมายังกิจกรรมกระจายสินค้า ส่ง
ต่อมายังกิจกรรมการผลิต และ กิจกรรมจัดซื้อจัดหา เพื่อประสานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพภายในโซ่
อุปทาน เป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาการด าเนินการค าสั่งซื้อ ( Inbound Order) สามารถตอบวันที่ส่ง
สินค้าได้ทันที และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขายว่าไม่มีการตอบรับค าสั่งซื้อเกินก าลังความ สามารถใน
การผลิตและสามารถส่งมอบสนิค้าได้ตามที่ก าหนดโดยเมื่อมีการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า และสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้าในการส่งมอบ 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของ ลูกค้าที่
แท้จริงเป็นเท่าใด ท าให้เกิดความเข้าใจค าสั่งซื้อของลูกค้าตนเองผิดไป ปัญหาที่เกิดข้ึนนี้เรียกว่า 
ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) (Jacobs, et. al., 2009: 361) 

โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจจะมีการเก็บสินค้าอยู่จ านวนหนึ่งนอกเหนือจากปริมาณสินค้าคงคลัง
ตามปกติ เรียกว่า safety stock เป็น ความพยายามลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดภาวะสินค้าขาดมือหากอปุ
สงค์ของลูกค้าต่าง ไปจากปกติ เมื่อผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ปลายน้ ามีการจ าหน่ายบางส่วนของ safety stock 

ไป ก็จะท าการเติมสนิค้าตรงสว่นน้ีที่อยู่นอกเหนือไปจากอุปสงค์ปกติ ซึ่งน าไปสู่การตีความอุปสงค์ของ
ลูกค้าอย่างผิด ๆ ส าหรับพลายเออร์ และตามมาด้วยการเก็บสินค้าคงคลังมากข้ึน และส่งค าสั่งซื้อ
จ านวนยิ่งมากข้ึนไปสู่ผู้เกี่ยวข้องต้นน้ า เมื่อมองทั้งห่วงโซ่อุปทาน การตีความอุปสงค์ที่แท้จริงของ
ลูกค้าบิดเบือนไปจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมาก ข้ึนเรื่อยๆ จากปลายน้ าถึงผู้ผลิต ณ ต้นน้ า น าไปสู่การ
เกิดภาวะสินค้าขาดมือ ตามมาด้วยการผลิตจ านวนมาก และสุดท้ายคือการมีจ านวนสินค้าคงคลังมาก
เกินความจ าเป็น 
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สาเหตุของปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คือการไม่รู้ข้อมูลอุปสงค์ที่แท้จริงของ
ลูกค้า ณ ปลายน้ า อาจเกิดจากสาเหตุประกอบดังนี้ 

- การพยากรณ์ผิดพลาดหรือขาดการอัพเดทข้อมูล ท าให้ซัพพลายเออร์เข้าใจอุปสงค์ของ
ลูกค้าผิดตามไปด้วย 

- ระยะเวลาน าไม่แน่นอน (Lead time variability) ท าให้ลูกค้ากลัวว่าจะไม่ได้รับสินค้าใน
เวลาที่ต้องการ จึงมีการสั่งสินค้าเผื่อไว้แล้วเก็บเป็นสินค้าคงคลัง  

- Order Batching อุปสงค์ของลูกค้าอาจะไม่ได้มีมากครบตามจ านวน batch ที่ตกลงไว้
กับซัพพลายเออร์ แต่เนื่องจากเป็นข้อก าหนดว่าต้องสั่งสินค้าทีละ batch จึงท าให้อุปสงค์
ของลูกค้าที่แท้จริงดูมากข้ึน  

- ความแปรปรวนของราคาท าให้เกิดการซื้อเพื่อกักตุนสินค้า 

- การจัดส่วนส่งเสริมการขาย ท าให้เกิดการซื้อเพื่อกักตุนสินค้าหรือซื้อมากกว่าความ
ต้องการที่แท้จริง หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันว่ามีการท าโปรโมช่ัน
ลักษณะ นี ้จะน าไปสู่ความเข้าใจอุปสงค์ลูกค้าผิดพลาดอย่างมากต่อๆ ไปในทางต้นน้ า 

  การลดความรุนแรงของปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) เนื่องจาก Bullwhip 

Effect เกิด จากการขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นการร่วมมือ
กัน สื่อสารกันมากขึ้น มีความเข้าใจอุปสงค์ของลูกค้า ณ ปลายน้ าตรงกัน จะช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของ Bullwhip Effect ได้ เช่น การเป็น สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ระบบผลิตแบบทันเวลา 
(Just in time) การที่ซัพพลายเออร์เข้าไปบริหารระบบจัดการสินค้าคงคลังให้ลูกค้าของตน (VMI) 

เพื่อตนเองจะได้ทราบจ านวนสินค้าที่แท้จริง และลูกค้าของตนก็ยินดีกับระบบการบริหารที่เป็นระบบ
ระเบียบ 

ลักษณะค าสั่งซื้อก็มีส่วนท าให้เกิด Bullwhip Effect ดังนั้น การลดขนาดค าสั่งซื้อ ลง การ
สร้างข้อตกลงเรื่องกฎระเบียบการยกเลิกค าสั่งซื้อหรือนโยบายคืนของระหว่างผู้ซื้อกับผูข้ายให้เข้มงวด
มากข้ึน และการเติมสินค้าบ่อยครั้งข้ึนจะช่วยท าให้การเก็บสินค้าคงคลังลดลง นอกจากนี้ ควรมีการ
ขจัดแรงจูงใจที่จะบิดเบือนอุปสงค์ของลูกค้าไปด้วยการใช้นโยบายราคาเดียว เป็นต้น 
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การจดัการซพัพลายเออร ์

เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีความส าคัญมากในการจัดหา องค์กรควรจะมีซัพพลายเออร์กี่ราย จะ
ประเมินสมรรถนะของพวกเขาอย่างไร และควรจะผลติหรอืควรจะซื้อสว่นประกอบช้ินน้ีหรอืไม่ค าถาม
ทุกข้อล้วนเป็นค าถามส าคัญที่ต้องหาค าตอบถ้าจะให้ยุทธศาสตร์ของการจัดหามีประโยชน์ต่อธุรกิจ 

ขั้นตอนในการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

ระยะท่ี 1 ระยะเริ่มต้น ก าหนดความต้องการในการจัดซื้อ ก าหนดคณะท างานในการ
ประสานงานกับซัพพลายเออร์ 

ระยะท่ี 2 ก าหนดซัพพลายเออร์ พิจารณาแนวทาง/ปัจจัยในการคัดเลือก คุณสมบัติ ก าหนด
ซัพพลายเออร์ที่เป็นไปได้ 

ระยะท่ี 3 กลั่นกรองและคัดเลือก ติดต่อซัพพลายเออร์ที่คาดไว้ ประเมินซัพพลายเออร์แต่ละ
รายและคัดเลือก 

ระยะท่ี 4 ก าหนดความสัมพันธ์ ก าหนดเอกสาร ก าหนดระดับความสนใจ และข้อมูลที่สนใจ 

ระยะท่ี 5 ประเมินความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกับซัพพลายเออร์ ความต่อเนื่องของ
ความสัมพันธ์ในปัจจุบันเพื่อวางแผน ขยาย/เสริมสร้าง/ลด/เลิก ความสัมพันธ์ 

การบริหารสัญญา (Contract management) 

- พิจารณาข้อตกลงระหว่างบริษัทและคู่ค้า (ซัพพลายเออร์) 
- พิจารณาองค์ประกอบของการจัดซื้อ เช่น ชนิด ปริมาณ บรรจุภัณฑ์ ความถ่ีของการส่ง

มอบ ความถ่ีของการ ช าระเงิน เงื่อนไขคุณภาพสินค้า ระยะเวลาของสัญญา การปรับเงิน
หรือมูลค่าสินค้า  

- การประเมินผลการด าเนินงานตามสัญญา 

- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา 

- เอกสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ อ านาจในการต่อรอง 
- ผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับ (mutual benefits) 
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การสร้างพันธมิตร คือ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่ปรับแต่งเฉพาะ ที่เกิดข้ึนจากความไว้วางใจ 

ความเปิดเผย รับรู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนร่วมกัน ที่จะน ามาซึ่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ส่งผล
ให้เกิดสมรรถนะธุรกิจที่ดีข้ึนกว่าเดิม ที่ไม่สามารถได้มาด้วยองค์กรเดียว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(Harrison and Hoek, 2002) 

- เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการบูรณาการแนวดิ่ง  (vertical integration) ในขณะที่รักษา
ความเป็นอิสระขององค์กร 

- เพื่อใช้ข้อได้เปรียบของความเช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 

- เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระดับการให้บริการ 

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

- เพื่อตอบโต้ต่อการแข่งขัน 

 การเลือกซัพพลายเออร์ พิจารณาความสัมพันธ์ในอดีตหรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ความซื่อสัตย์ 

(Honesty) ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial viability) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน 

(Reciprocity) สมรรถนะที่ประเมินได้  ราคา ความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการร้องขอ 

การส่งมอบตรงเวลา การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพ  ความ
เหมาะสมในเรื่องข้อมูลสารสนเทศ ความเหมาะสมในด้านกายภาพ (ลักษณะผลิตภัณฑ์ วัสดุ ท าเล
ที่ตั้ง ฯลฯ) เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ประมูลแบบเปิดแต่เป็นซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้ (selective 

tendering) ซัพพลายเออร์รายย่อย การใช้ประมูลราคาต่ าสุด และการจัดซื้อภายในประเทศ 

การจัดการสินค้าคงคลังผ่านซัพพลายเออร์ (Vendor-Managed Inventory: VMI) เมื่อ
มีการใช้ VMI ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ในสถานที่ของลูกค้าซัพพลาย
เออร์จะคอยติดตามระดับสินค้าคงคลังและจัดการเติมเต็มสินค้าคงคลังเอง  ความเป็นเจ้าของของ
สินค้าคงคลังนั้นจะถูกถ่ายโอนให้กับลูกค้าเมื่อสินค้าคงคลังนั้นถูกใช้ เพื่อที่จะให้ VMI มีประสิทธิภาพ 

การจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญมาก ซัพพลายเออร์และลูกค้าจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่
เช่ือมโยงกัน โดยมากจะใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ระบบนี้จะช่วยให้ซัพ
พลายเออร์สามารถติดตามระดับสินค้าคงคลังได้และสามารถส่งใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้และรายการ
สินค้าระหว่างคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ayer and Odegaard, 2008: 338) 
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ข้อดีของ VMI คือมันสามารถช่วยลดระดับสินค้าคงคลังรวมในคลังสินค้าของลูกค้าได้  ซัพ
พลายเออร์สามารถที่จะวางแผนการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าสามารถเห็นความต้องการ
ของลูกค้าได้ดีข้ึน และสามารถน าความต้องการนี้มาใช้สร้างแผนการผลิตของตัวเองได้ตั้งแต่ช่วงแรก 
ด้วย เพื่อที่จะให้กระบวนการนี้ประสบความส าเร็จ บริษัทคู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะต้องมีระดับความเช่ือมั่น
ต่อกันและกันสูงมาก ระดับความเช่ือมั่นน้ีมักจะเกิดมาจากความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมของทั้งสองบ
ริษัทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคู่ค้าทั้งสองก็ต้องเข้ากันได้ด้วยเช่นกันในกรณีที่ ลูกค้ายังมีส่วน
ร่วมในการจัดการสินค้าคงคลังของซัพพลายเออร์ ระบบแบบนี้จะมีช่ือว่า การร่วมกันจัดการสินค้าคง
คลัง (co-managed inventory, CMI) 

บทสรปุ 

การวางแผนอุปสงค์ประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ  ที่บริษัทใช้คาดคะเนความต้องการ
ของลูกค้า และการสร้างความมั่นใจว่าสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้เพียงพอ ในสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม โดยที่มีค่าใช้จ่ายของโซ่อุปทานที่ต่ าที่สุด 

 การพิจารณาลักษณะอุปสงค์ของลูกค้าแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่ อุปสงค์ค่อนข้างคงที่ 
อุปสงค์ลักษณะฤดูกาล อุปสงค์แนวโน้มเพิ่มข้ึนและอุปสงค์แนวโน้มลดลง ในการคาดคะเนอุปสงค์จะ
ใช้วิธีการพยากรณ์ซึ่งแบ่งออกเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพ 

 การพยากรณ์เชิงปริมาณพิจารณาลักษณะอุปสงค์ลูกค้ามีเทคนิคในการพยากรณ์ดังนี้ อุปสงค์
ค่อนข้างคงที่ ใช้เทคนิคนาอีฟ (naive Approach) อุปสงค์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนหรือลดลง การใช้วิธี
แนวโน้ม สมการถดถอย (Linear Regression) และ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Method) อุปสงค์ตามฤดูกาลใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีค่าปรับเรียบ (Exponential 

Smoothing) และวิธีดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index)  

 การจัดการค าสั่งซื้อและบริการ เป็นการจัดการข้อมูลที่เกิดจากค าสั่งซื้อของลูกค้า โดยท า
หน้าที่ประสานข้อมูลกิจกรรมโลจิสติกส์ การจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดปรากฏการณ์
แส้ม้า (Bullwhip Effect) ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถใช้วิธีการจัดการซัพพลายเออร์ และการ
จัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อให้กิจกรรมโลจิสติกส์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1.จงวาดแผนภาพลกัษณะอุปสงค์ของลูกค้า พรอ้มอธิบาย 

2.จงอธิบายปัจจัยทีม่ีผลต่ออปุสงค์ 

3.จากข้อมลูต่อไปนี้ จงพยากรณ์ยอดขายเดือนที่ 9 ใช้วิธีการใดค านวณ เหตุใดจึงใช้วิธีการนั้น 

เดือนท่ี Y 

1 98 

2 118 

3 136 

4 142 

5 169 

 

4 จากข้อมูลต่อไปนี้ จงพยากรณ์ยอดจ าหน่ายในปี 2557 

ปี Q1 Q2 Q3 Q4 

2553 (ตัน) 123 248 166 277 

2554 (ตัน) 196 267 175 288 

2555 (ตัน) 179 255 184 276 

 

5.จากข้อมลูต่อไปนี้ จงพยากรณ์ยอดขายปี 2556  

ปี Q1 Q2 Q3 Q4 

2552 (ตัน) 92 48 66 29 

2553 (ตัน) 114 55 75 43 

2554 (ตัน) 104 66 87 55 

2555 (ตัน) 84 42 96 64 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 8 

โครงสรา้งระบบเครือข่ายและการเลือกท าเลท่ีต ัง้ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. โครงสร้างและคุณลักษณะของระบบเครือข่ายโลจิสติกส์  
2. การเลือกท าเลที่ตั้ง 
3. รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง  
4. การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิงคุณภาพ  
5. การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 

6. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างและคุณลักษณะของระบบเครือข่ายโลจิสติกส์  
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายการเลอืกท าเลที่ตั้งและรปูแบบการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง  
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถแสดงวิธีการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิงคุณภาพ  
4. เพื่อใหผู้้ศึกษาสามารถแสดงวิธีการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งดว้ยวิธีเชิงปริมาณ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณลักษณะของระบบเครือข่าย          
โลจิสติกส์ การเลือกท าเลที่ตั้ง รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง การตัดสินใจเลือก
ท าเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิงคุณภาพ และการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 

2. แสดงวิธีการหาผลลัพธ์ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิงคุณภาพ และการ
ตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีการเชิงปริมาณบนกระดานอย่างละเอียด และเปิดโอกาส
ให้ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 

3. ยกตัวอย่างแผนภาพท าเลที่ตั้งของบริษัทช้ันน าในประเทศไทย ท าเลที่ตั้งของคลังสินค้า
ประเภทต่าง ๆ และท าเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งอธิบายการเช่ือมโยง
ระหว่างเส้นทางและการขนส่ง 



 

172 บทที่ 8 | โครงสร้างระบบเครอืข่ายและการเลือกท าเลที่ตัง้ 

 

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าวภายในช่ัวโมงเรียน หลังจากนั้นให้ตัวแทนนักศึกษาออกมาแสดงวิธีการหา
ค าตอบ และเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัย อาจารย์จะท า
หน้าที่เสริมในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม 

5. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการหาค าตอบและทบทวนบทเรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การตอบค าถามในช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็น 

3. แบบฝกึหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 8  
 โครงสรา้งระบบเครอืข่ายและการเลอืกท าเลที่ต ัง้ 

  

 

ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในกระบวนการผลิตและการตลาด ส าหรับองค์กรต่าง ๆ ที่ขยายการด าเนินงานข้ึนเป็น
องค์กรระดับโลก จะพบว่าการวางแผนการระบบโลจิสติกส์และปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจจะ
ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม มีค าถาม 3 ค าถาม ที่ทุกหน่วยงานที่ต้องการขยายการปฏิบัติการข้ึน
สู่ระดับโลกต้องสามารถตอบค าถามให้ได้ คือ 

1. ควรจะออกแบบหรือสร้างลักษณะเครือข่ายระบบโลจิสติกส์อย่างไรส าหรับการปฏิบัติงาน 

2. ควรจะเลือกและจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอย่างไร ตามกลไกตลาด 
ตามประเภทของสินค้า หรือตามประเภทของกระบวนการ 

3. ควรจะใช้สิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้างส าหรับการขยายขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานที่ขยายข้ึนสู่ระดับโลก และส าหรับรับมือการเกิดข้ึนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง โครงสร้างและคุณลักษณะของระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การเลือก
ท าเลที่ตั้ง รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิงคุณภาพ และ
การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีการเชิงปริมาณ เพื่อการวางแผนตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
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โครงสรา้งและคุณลกัษณะของระบบเครือข่ายโลจสิติกส ์

สืบเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันได้ใน
ระดับสากลหรือระดับโลก ซึ่งการขยายกระบวนการด าเนินธุรกิจไปสู่ระดับโลกนั้น บริษัทต่างต้อง
เผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ  มากมาย จึงจ าเป็นต้องปรบัตัวและพยายามเสาะหาเทคนิคต่าง ๆ  ที่สามารถ
จัดการกับโซ่อุปทานและเครือข่ายโลจิสติกส์ของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทหรือองค์กร
เหล่าน้ันจ าเป็นต้องเริ่มจากการปรับปรุงหรือพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ของตนให้เสียก่อน 

 เมื่อศึกษาลึกลงไปถึงรายละเอียดของการจัดโครงสร้างของเครือข่ายโลจิสติกสจ์ะพบว่ากรอบ
แนวคิดเรื่องโครงสร้างของโซ่อุปทานและเครือข่ายของโลจิสติกส์ จะสามารถแบ่งได้อย่างละเอียดเป็น 

4 แบบ คือ เครือข่ายแบบเข้มงวด (rigid) เครือข่ายแบบส่วนประกอบย่อย (modularized) เครือข่าย
แบบชะลอเวลา (postponed) และ และเครือข่ายแบบผ่อนปรน flexible ดังภาพที่ 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 แสดงลักษณะเครือข่ายโลจสิติกส ์

(ที่มา: นันทิ  สุทธิการนฤนัย, 2551: 2) 
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ลักษณะของโครงสร้างแต่ละแบบนั้น แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 8.1 ดังนี ้

ตารางที่ 8.1 แสดงคุณสมบัติเครือข่ายแต่ละประเภท 

ประเภทของเครือข่าย  คุณสมบัต ิ

   แบบเข้มงวด    

(Rigid) 

• เป็นโครงสร้างแบบแนวดิ่งโดยสมบูรณ์ 

• ไม่ทราบปริมาณและความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า 
• เน้นการผลิตในปรมิาณการผลิตที่ประหยัด (Economies of Scale) 

• มีปริมาณสินค้าคงคลังสูง 

แบบผ่อนปรน 
(Flexible) 

• มีการ outsource subcontractor เพื่อผลิตวัตถุดิบหรือสว่นประกอบ
ป้อนสูก่ระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก 

• ค านึงถึงความต้องการที่แทจ้รงิของลูกค้า 
• จะท าการผลิตเมื่อได้รบัค าสัง่ผลิตเท่านั้น 

• ไม่มีการเกบ็สินค้าคงคลังโดยเฉพาะสินค้าส าเร็จรูป จะเน้นการเกบ็
วัตถุดิบคงคลังในขนาดการเก็บที่ประหยัดที่สุด 

แบบส่วนประกอบย่อย
(Modularized) 

• มีการ outsource subcontractor เพื่อผลิตวัตถุดิบหรือสว่นประกอบ
ป้อนเข้าสูก่ระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก 

• ท าการผลิตสินค้า โดยไม่ทราบปริมาณและความต้องการทีแ่ท้จรงิของ
ลูกค้า 
• มีการเกบ็สินค้าส าเรจ็รปูไว้ในคลังสินค้า เพื่อรอการขายใหแ้ก่ลูกค้า 

แบบชะลอเวลา 
(Postponed) 

• มีช้ินส่วนเพื่อการผลิตเป็นจ านวนมาก แต่ไม่เน้นการoutsource 

subcontractor เพื่อช่วยผลิตช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ 

• เน้นการผลิตตามค าสัง่ผลิตของลูกค้าเท่านั้น 

 

จากลักษณะเครือข่ายแบบต่าง ๆ ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบใดดีที่สุด ข้ึนอยู่กับการบริหาร
และกลยุทธ์ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรที่จะเลือกสร้าง
เครือข่ายโลจิสติกส์รูปแบบใด 
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การเลอืกท าเลท่ีต ัง้ 

สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง (2547) ได้ให้ความหมายของท าเลและที่ตั้งดังนี้ 

ท าเล (Location) หมายถึง พื้นที่กว้าง ๆ ณ ย่านใดย่านหนึ่ง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและ
ลักษณะความเป็นไปคล้ายคลึงกันทั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น อยู่ทางทิศใต้ของเมือง อยู่ในย่าน
อุตสาหกรรมเดียวกัน อาศัยเส้นทางเดียวกัน ความสะดวกสบาย และคล่องตัวในการเดินทางขนส่ง
ใกล้เคียงกัน และด้านอื่นๆ   

ท่ีตั้ง (Site) หมายถึง สถานที่ที่เป็นกิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะมีเครื่องก าหนดที่หมายชัดเจน  
เช่น บ้านเลขที่ ฝั่งถนน สภาพที่ข้างเคียง หรือสามารถบอกอย่างคร่าว ๆ   ได้ว่าเป็นจุดใด ตรงข้าม
ส านักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ปากซอยลือชา เป็นต้น   

ปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้ง มีดังนี ้ 

1. ปัจจัยด้านตลาด เป็นปัจจัยที่ค านึงถึงโอกาสการใช้บริการของลูกค้า บางครั้งจะเรียกว่า
ย่านธุรกิจ ซึ่งท าให้ลูกค้ามีโอกาสมาใช้บริการมาก 

2. ปัจจัยด้านธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ค านึงถึงวัตถุดิบเป็นหลัก เช่น โรงงานขุดแร่ โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์แถวจังหวัดสระบุรี โรงโม่หิน อ.หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นต้น เพื่อ อ านวยความ
สะดวกในการผลิตสินค้า 

 3. ปัจจัยด้านค่าขนส่ง เป็นปัจจัยที่ค านึงถึงค่าขนส่งไม่ว่าจะเป็น ค่าขนส่งจากผู้ขายวัตถุดิบ
มายังโรงงาน หรือการกระจายสินค้าส าเร็จรูปไปยังลูกค้า 

 4. ปัจจัยด้านแรงงาน เป็นปัจจัยที่พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ
แรงงาน ฝีมือแรงงาน รวมถึงทัศนคติ ลักษณะนิสัยของแรงงาน 

 5.  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่พิจารณาถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ประปา การจราจร เป็นต้น  

 6.  ภาษี ถ้าตั้งโรงงานในเขตที่ได้รับการส่งเสริม จะท าให้ได้ประโยชน์ในด้านภาษี  จะช่วย
ประหยัดค่าภาษีได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่ า ก าไรสูง  
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 7.  สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นการพิจารณาถึงสภาพดินฟ้า อากาศที่ส่งผลต่อธุรกิจ เช่น 
อุณหภูมิ ความช้ืน รวมไปถึง อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย เป็นต้น   

รปูแบบการตดัสนิใจเลอืกท าเลท่ีต ัง้ 

ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งจะมีรูปแบบการตัดสินใจอยู่ 2 ประเภทได้แก่ 

1. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ (qualitative factors) เป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถจะ
ประเมินค่าในรูปของตัวเลขได้อย่างชัดเจน ส าหรับปัจจัยเชิงคุณภาพที่ควรพิจารณาอาทิ เช่น  

- สิ่งแวดล้อม พิจารณาในแง่ของสภาพอากาศที่ดี การระบายน้ า อุณหภูมิ แสง เสียงที่
พอเหมาะ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

- ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการต่อต้านหรือยอมรับของชุมชน 

- สถานบริการด้านสังคม เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถาบันการศึกษา สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นต้น สถานบริการสังคมต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลในด้านต่าง ๆ เช่น ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แหล่งค้นคว้าหาความรู้ หรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นต้น 

 2. การตัดสินใจเชิงปริมาณ (quantitative factors) เป็นการตัดสินใจที่สามารถประเมิน
ค่าเป็นตัวเลขได้ ตัวอย่างของปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น 

- การขนส่ง จะพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยพิจารณาทั้งการขนส่งวัตถุดิบ
และเช้ือเพลิง ไปยังโรงงาน และการขนส่งสินค้าไปยังตลาด 

- ที่ดินและอาคารโรงงาน จะพิจารณาในแง่ของการได้มาซึ่งที่ดินและอาคารโรงงานซึ่ง
อาจจะเป็นการเช่าหรือการซื้อ โดยที่แต่ละวิธีนั้นจะต้องท าการเปรียบเทียบถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพราะการซื้อจะดีในแง่ของกรรมสิทธ์ิ แต่จะใช้เงินลงทุนสูงกว่า
การเช่า 

- แรงงาน เป็นปัจจัยที่พิจารณาในด้านของอัตราค่าจ้างซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจจะมีค่าจ้าง
แรงงานที่ต่างกันไป ซึ่งข้ึนอยู่กับอัตราค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ 

- พลังงานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม จ าเป็นต้อง
ใช้พลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการผลิตและช่วยในการอ านวยความสะดวกใน
การผลิตต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ น้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น 
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การตดัสนิใจเลอืกท าเลท่ีต ัง้ดว้ยวิธีเชิงคุณภาพ 

เป็นเทคนิคการตัดสินใจ จากปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบด้วยวิธีการเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน โดยมีเทคนิคในการเลือกท าเลที่ตั้งดังต่อไปนี้ 

1. การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย (ranking technique) โดยการใช้วิจารณญาณ
ของประเมินในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งของกิจการ เปรียบเทียบ
คุณสมบัติของแต่ละปัจจัยกับในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเลือกท าเลที่เหมาะสมที่สุด (ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล, 2550: 159) 

ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจของเขาในการประเมินปัจจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องในแต่ท าเลเรียง
ตามความส าคัญ  ปัจจัยใดส าคัญมากกว่าก็เขียนไว้ในล าดับต้น แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน ท าเลใด
ได้เปรียบท าเลอื่น ๆ ก็จะได้รับการคัดเลือก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ 8.2 แสดงการเรียงล าลบัความส าคัญของปจัจัย 

ปัจจัย ท าเล ก. ท าเล ข. ท าเล ค. 
1.การใกล้แหล่งชุมชน ใกล ้ ปานกลาง ไกล 

2.การใกล้แหล่งวัตถุดิบ ไกล ปานกลาง ใกล ้

3.การหาแรงงานได้ง่าย   ยาก ง่าย ยาก 

4.การขนสง่สะดวก ดีมาก ดี ดีมาก 

5.การมีน้ าประปาสะดวก  ไม่ดี ปานกลาง ดี 

6.การมีไฟฟ้าสะดวก ปานกลาง ปานกลาง ไม่ดี 
7.การระบายสิ่งโสโครก ไม่ดี ปานกลาง ปานกลาง 
8.สิ่งแวดล้อม   ไม่ดี พอใช้ ไม่ดี 

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าท าเล ข. มีความสม่ าเสมอที่สุดคือ ไม่
โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนัก ส่วนท าที่ ก. กับท าเล ค. แม้จะมีปัจจัยที่ดีหลายอย่างแต่ก็มีปัจจัย
บกพร่องหลายอย่างเช่นกัน จึงไม่ควรเลือก           
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2. วิธีการให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Factor Rating System) เป็นวิธีการที่ให้ความส าคัญกบั
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากน้ าหนักในแต่ละปัจจัย ซึ่งได้จากการศึกษาหรือท าวิจัย แล้ว
ตัดสินใจให้คะแนนในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก พื้นที่ใดมีคะแนนมาก
ที่สุดจึงตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งไปยังพื้นที่นั้น 

ตารางที่ 8.3 แสดงวิธีการเลือกท าเลที่ตัง้โดยวิธีการให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ปัจจัย น้ าหนัก 
คะแนน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

อุดรธาน ี ขอนแก่น อุดรธาน ี ขอนแก่น 

แหล่งวัตถุดิบ 0.20 90 80 =(90x0.2)   =18.00 =(80x0.2)   =16.00 

ฝีมือแรงงาน 0.30 80 90 =(80x0.3)   =24.00 =(90x0.3)   =27.00 

การคมนาคม 0.10 70 85 =(70x0.1)   =  7.00 =(85x0.1)   = 8.50 

ตลาด 0.15 85 80 =(85x0.15) = 12.75 =(80x0.15) =12.00 

สาธารณูปโภค 0.25 80 70 =(80x0.25) = 20.00 =(70x0.25) =17.50 

รวม 1.00 - - 81.75 81.00 

 

จากตาราง เลือกขยายโรงงานที่ อุดรธานีเพราะมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 81.75 

คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ขอนแก่น 

การตดัสนิใจเลอืกท าเลท่ีต ัง้ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ 

เป็นเทคนิคการตัดสินใจโดยใช้ตัวเลขต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของแต่ละท าเลและ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละท าเล โดยเลือกท าเลที่เสียค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ าสุด มาพิจารณาเลือก
เส้นทางและพื้นที่ที่มีต้นทุนต่ าที่สุด วิธีการเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีการเชิงปริมาณได้แก่ 

1. การเปรียบเทียบต้นทุน (Cost Comparison) เป็นการน าเอาต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ของแต่ละท าเลน ามาเปรียบเทียบระหว่างกัน โดยทั่วไปในข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งนั้น
จะมีการก าหนดแหล่งท าเลที่ตั้งที่จะพิจารณาเลือกประมาณ 3- 5 แหล่ง เพื่อให้มีแหล่งเปรียบเทียบที่
จะท าให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 8.4  
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ตารางที่ 8.4 แสดงวิธีการเลือกท าเลที่ตั้งด้วยวิธีเปรียบเทียบต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย ( พันบาท ) ท าเล ก. ท าเล  ข. ท าเล ค. 
1.       ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคลังสินค้า       

-    ค่าที่ดิน 2,000 1,200 1,000 

-    ค่าอาคารและก่อสร้าง 6,000 5,800 5,000 

-    ค่าติดต้ังระบบสาธารณูปโภค 800 1,000 1,000 

-    ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินการ 100 100 100 

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคลังสินค้า 8,900 8,100 7,100 

2.       ค่าใช้จ่ายรายปี       

-    ค่าแรงงาน 500 600 700 

-    ค่าขนส่งเข้า 400 600 800 

-    ค่าขนส่งออก 300 500 700 

-    ค่าพลังงาน 600 650 750 

-    ค่าโสหุ้ย 300 400 450 

-    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  40 50 60 

รวมค่าใช้จ่ายรายปี 2,140 2,800 3,460 

ค่าแฟคเตอร ์ 8,514 8,514 8,514 

มูลค่าปจัจบุัน 18,220 23,839 29,458 

บวก   ค่าใช้จ่ายการจัดต้ังคลังสินค้า 8,900 8,100 7,100 

มูลค่ารวม 27,120 31,939 36,558 

        

 

จากการเปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละท าเลที่ตั้งทั้ง 3 แห่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง
คลังสินค้านั้น ท าเล ค. มีค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด แต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรายปี พบว่า 
ท าเล ค. มีค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด และเมื่อพิจารณามูลค่ารวมทั้งหมดของทั้ง 3 ท าเลพบว่าควรเลือกท าเล 
ก. ในการจัดต้ังคลังสินค้า 
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2. การวิเคราะห์ระยะทางการขนส่งด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity Method) 

วิธีนี้เป็นการพิจารณาปัจจัยในการขนส่งเป็นหลัก เนื่องจากแนวโน้มการข้ึนราคาน้ ามันที่สูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าหลักการที่ว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะต่ าที่สุด เมื่อระยะทางขนส่งสั้นที่สุด โดยจะ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระยะทางที่ขนส่ง ดังภาพ  (Russell & Taylor, 2011: 304) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 แสดงลักษณะท าเลที่ตัง้ทัง้ 3 แห่ง 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก พิกัด  

 

พิกัด      (8.1) 

 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก พิกัด 

  

    พิกัด      (8.2) 
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ตัวอย่างที่ 8.1 โรงงานรีไซเคิลพลาสติกก าลังพิจารณาขยายสาขา โดยคาดว่าจะรับซื้อพลาสติกเก่า 
จากบริษัทต่าง ๆ ดังตารางที่ 8.5 

ตารางที่ 8.5 แสดงปริมาณยอดรับซื้อจากสถานที่ต่าง ๆ  
บริษัท ปริมาณท่ีรับซื้อท้ังป ี (ตัน) 

A 10,000 

B 8,000 

C 11,000 

D 5,000 
 

 โดยเริ่มต้นจะต้องด าเนินการสร้างกราฟเพื่อก าหนดพิกัดของสถานที่ตั้งบริษัทต่าง ๆ แสดงดัง
ภาพที่ 8.2 
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ค าตอบ (6.26,5.62) 
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จากภาพ สามารถค านวณหาพิกัดท าเลที่ตั้งได้ดังนี้ 

  

 จากสมการที่ 8.3 พิกัด 

 

    พิกัด  

 

    พิกัด 

  

 จากสมการที่ 8.4 พิกัด  

 

   พิกัด  

 

   พิกัด 

ตอบ เลือกท าเลที่ตั้งที่พิกัด (6.26,5.62) 
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การหาระยะทางขนส่ง สามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อค านวณหาระยะทาง ก าหนดให้
ระยะห่างระหว่างจุด 2 จุดเป็นเส้นตรง ดังภาพที่ 8.3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.3 แสดงระยะทางระหว่างจุด A และ จุด B 

จากภาพที่ 8.3 สามารถหาระยะทาง (dAB) จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ดังนี้ 

          (8.4) 

 เนื่องจากเป็นการยกก าลังสอง การหาระยะทางไม่ได้ค านึงถึงทิศทาง จึงไม่พิจารณาค่าที่เป็น
ลบและสามารถสลับที่ระหว่าง Y1 , Y2 และ X1 , X2 ได้ ดังนั้น 

          (8.5) 

 

ตัวอย่างที่ 8.2 จากตัวอย่างที่ 8.1 หากต้นทุนการขนส่ง 0.5 บาทต่อตันต่อกิโลเมตร บริษัทจะมีต้นทนุ
ขนส่งทั้งหมดเท่าใด ก าหนดให้มาตราส่วนของแผนที่ 1 หน่วย: 50 กิโลเมตร 

 ในการค านวณก าหนดให้แหล่งที่ตั้ง S มีค่าพิกัดเป็น (X2,Y2) สามารถค านวณระยะทางได้ดังนี้ 

1. ระยะทางจาก A มาที่ตั้งใหม่       หน่วย 

         ก.ม.  

 

Y 

X 

A (X1,Y1) 

B (X2,Y2) 

Y1-Y2 

X2-X1 

dAB 

2 2 2
AB 1 2 2 1d   =   (Y -Y )  + (X -X )

2 2
AB 2 1 2 1d   =   (X -X )  + (Y -Y )

2 2  = (6.26-4)  + (5.62-3)  = 3.46

  = 3.46 x 50 = 172.92
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ต้นทุนขนส่งจาก A 

          บาท 

2. ระยะทางจาก B มาที่ตั้งใหม่       หน่วย 

          ก.ม.  

ต้นทุนขนส่งจาก B        

          บาท  

3. ระยะทางจาก C มาที่ตั้งใหม่       หน่วย 

          ก.ม.  

ต้นทุนขนส่งจาก C        

          บาท 

4. ระยะทางจาก D มาที่ตั้งใหม่       หน่วย 

          ก.ม.  

ต้นทุนขนส่งจาก D        

          บาท 

 ดังนั้นต้นทุนขนส่งรวม      

          บาท 

ตอบ ต้นทุนขนส่งรวมเท่ากับ 3,024,400 บาท      

   

 

 

  = 4.04 x 50 = 201.80

2 2  = (6.26-3)  + (5.62-8)  = 4.04

  = 3.07 x 50 = 153.30

2 2  = (6.26-9)  + (5.62-7)  = 3.07

  = 4.08 x 50 = 203.78

2 2  = (6.26-10)  + (5.62-4)  = 4.08

  = 172.92 x 10,000 x 0.5

  = 864,600

  = 201.80 x 8,000 x 0.5

  = 807,200

  = 153.30 x 11,000 x 0.5

  = 843,150

  = 203.78 x 5,000 x 0.5

  = 509,450

  = 864,600+807,200+843,150+509,450

  = 3,024,400
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3.  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลท่ีตั้ง (Location Break – even Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิต รายได้จากการขายและต้นทุนคงที่กับต้นทุนผัน
แปรที่ท าให้ผลก าไรมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
 

 หรือ         (8.6) 

 และ         (8.7) 

 จะได ้         (8.8) 

 โดยที่ TC = ต้นทุนรวม 

  FC = ต้นทุนคงที่รวม 

  VC = ต้นทุนผันแปรรวม 

  Q = จ านวนที่ผลิต 

  R = รายได้จากการขาย 

  V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

  P = ราคาขายต่อหน่วย 

  Z = ก าไร 

ดังนั้นถ้าก าไรเป็นศูนย์หรอื  Z  =  0 จากสมการที่ 8.8 จะได ้

   

 

 

 

 

 

 

 

จะได้จุดคุ้มทุนหรือ             (8.9) 

 

 

TC           =        FC + VC

TC           =        FC + (QxV)

R             =        QxP

Z             =        R - TC

0             =        R - TC

R             =        TC

QxP          =        FC + (QxV)

(QxP)-(QxV) =        FC

Q(P-V)       =        FC

FC
Q         =        

P V
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ตัวอย่างที่ 8.3 บริษัท สมไทย จ ากัด ต้องการขยายโรงงาน โดยได้พิจารณาท าเลที่ตั้งทั้งหมด 3 ท าเล 
คือ ท าเล ก. ท าเล ข. และท าเล ค. แต่ละท าเลจะขายสินค้าราคาเท่ากันทั้งหมด คือ 300 บาทต่อ
หน่วย ส าหรับต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของแต่ละท าเลเป็นดังนี้ 
 

ท าเลท่ีตั้ง ต้นทุนคงท่ีต่อปี ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

ก 

ข 

ค 

2,000,000 

1,800,000 

1,600,000 

200 

150 

180 

  

 จากสมการที่ 8.9 จุดคุ้มทุน  
 

จะได ้ จุดคุ้มทุนท าเล  ก =   = 20,000  หน่วย 

 

จุดคุ้มทุนท าเล  ข =   = 12,000   หน่วย 

 

จุดคุ้มทุนท าเล  ค =   = 13,000  หน่วย 

จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้งทั้ง 3 แห่งพบว่าท าเล ข มีจุดคุ้มทุนที่ต่ าที่สุด แต่
อย่างไรก็ตามในการเลือกท าเลที่ตั้งนั้นจะต้องพิจารณาโอกาสในการขายสินค้าของแต่ละท าเลที่ตั้ง
ประกอบด้วย ดังนั้นตามตัวอย่างข้างต้นจึงมีสมมติฐานว่าท าเลที่ตั้งแต่ละแห่งไม่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการขาย 

ตัวอย่างที่ 8.4 โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ก าลังพจิารณาเลือกท าเลที่ตั้งเพื่อขยายสาขาใน 3 จังหวัดโดย
มีข้อมูลดงันี ้

 

 

 

FC
Q         =        

P V
2,000,000

300-200

1,800,000

300-150

1,600,000

300-180
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ท่ีตั้ง ต้นทุนคงท่ี (บาท) ต้นทุนผันแปร (บาท/ชิ้น) 
พิษณุโลก 30,000 75 

นครราชสีมา 60,000 45 

ปราจีนบุร ี 110,000 25 
 

 จาก TC  = FC  +  VC    

 TC พิษณุโลก  = 30,000   + 75Q 

 TC นครราชสีมา  = 60,000   + 45Q 

 TC ปราจีนบรุ ี  = 110,000 + 25Q 

 สามารถน ามาสร้างกราฟความสมัพันธ์ระหว่างต้นทุน และปริมาณ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ ที่ Q1   TC พิษณุโลก   = TC นครราชสมีา   
 นั่นคือ  30,000 + 75Q  = 60,000 + 45Q 

   75Q - 45Q  = 60,000 - 30,000 

   30Q   = 30,000 

   Q   = 1,000   ช้ิน 

ต้นทุน / ปี ( TC) 

0 

110,000 

60,000 

30,000 

2,500 2,000 1,500 1,000 50 3,000 

TC พิษณุโลก TC นครราชสีมา 

TC ปราจีนบรุ ี

พิษณุโลก นครราชสีมา ปราจีนบุร ี

Q1 Q2 
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 จากกราฟ ที่ Q2   TC นครราชสมีา  = TC ปราจีนบรุ ี  

 นั่นคือ  60,000 + 45Q  = 110,000 + 25Q 

   45Q - 25Q  = 110,000 - 60,000 

   20Q   = 50,000  

   Q   = 2,500  ช้ิน 

 

พิจารณาจากกราฟ  
 -ปริมาณ 0 – 1,000 ช้ิน เส้นกราฟพิษณุโลกต่ าทีสุ่ด นั่นคือจะมีต้นทุนต่ าที่สุด 

 -ปริมาณ 1,000 – 2,500 ช้ิน เส้นกราฟ นครราชสมีา ต่ าทีสุ่ด นั่นคือจะมีต้นทุนต่ าที่สุด 

 -ปริมาณ 2,500 ช้ินข้ึนไป เส้นกราฟ ปราจีนบรุี ต่ าที่สุด นั่นคือจะมีต้นทุนต่ าที่สุด 

นั่นคือ การพิจารณาเลอืกท าเลที่ตั้ง ข้ึนกับ ปริมาณความต้องการของลูกค้านั่นเอง 
 

ตอบ  หากปริมาณความต้องการของลูกค้า 0 – 1,000 ช้ิน  เลือกท าเลที่ตัง้ที่  พิษณุโลก 

 ปริมาณความต้องการของลูกค้า1,000 – 2,500 ช้ิน  เลือกท าเลที่ตัง้ที่  นครราชสมีา 

 ปริมาณความต้องการของลูกค้า 2,500 ช้ินข้ึนไป  เลือกท าเลที่ตัง้ที่  ปราจีนบรุ ี

 

บทสรปุ 

ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ แบ่งได้ 4 แบบ คือ เครือข่ายแบบเข้มงวด (Rigid) เครือข่ายแบบ
ส่วนประกอบย่อย (Modularized) เครือข่ายแบบชะลอเวลา (Postponed) และ และเครือข่ายแบบ
ผ่อนปรน (Flexible) ซึ่งลักษณะเครือข่ายแบบต่าง ๆ  ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบใดดีที่สุด ข้ึนอยู่กับ
การบริหารและกลยุทธ์ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรที่จะเลือก
สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์รูปแบบใด 

 การเลือกท าเลที่ตั้งมีรูปแบบการตัดสินใจ 2 รูปแบบคือ 1) การตัดสินใจเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
วิธีการตัดสินใจด้วยวิธีการให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Factor Rating System) และการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัย (Ranking Technique) และ 2) การตัดสินใจเชิงปริมาณ ได้แก่ วิธีการ
เปรียบเทียบต้นทนุ (Cost Comparison) การวิเคราะห์ระยะทางการขนส่งด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล (Center 

of Gravity Method)และ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้ง (Location Break – even Analysis)  
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

8.1 จงอธิบายเครือข่ายแต่ละประเภท พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 

8.2 บริษัทแห่งหนึ่งก าลังพิจารณาจัดตั้งคลังสินค้า โดยคาดว่าจะรับวัตถุดิบจากบริษัทต่าง ๆ โดยมี
ต้นทุนขนส่ง 0.5 บาท /ตัน/กม. บริษัทควรเลือกตั้งคลังสินค้าที่ใด และมีต้นทุนขนส่งทั้งหมดเท่าใด 
ก าหนดให้มาตราส่วนแผนที่ 1 หน่วย :  10 กม. 

บริษัท ปริมาณท่ีรับซื้อท้ังปี  (ตัน) พิกัด 

A 6,000 (2,4) 

B 8,000 (4,9) 

C 11,000 (7,5) 

D 7,500 (5,2) 
 

8.3 บริษัทแห่งหนึ่งก าลังพิจารณาจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อรับซื้อวัตถุดิบ (หน่วย:ตัน) โดยมีต้นทุนขนส่ง 
0.5 บาท /ตัน/กม. บริษัทควรเลือกตั้งคลังสินค้าที่อ าเภอใด และมีต้นทุนขนส่งทั้งหมดเท่าใด 
ก าหนดให้มาตราส่วนแผนที่ 1 หน่วย :  10 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3,000 ตัน 

B 2,000 ตัน 

C 4,000 ตัน 

D 3,000 ตัน 
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8.4 บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนโลจิสติกส์ จงเลือกท าเลที่ตั้งในการจัดต้ังคลังสินค้าเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย
ผู้ผลิต และ ท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเช่ือมโยงลูกค้าเข้าด้วยกัน ก าหนดให้ 

 -เครือข่ายผูผ้ลิตและเครือข่ายลกูค้าใช้รถเลก็ในการขนส่งมีต้นทุนค่าขนส่ง 0.7 บาท/ตัน/กม. 
 -เส้นทางเช่ือมโยงระหว่างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ขนส่งด้วยรถพ่วง มีต้นทุนค่า
ขนส่ง 0.5 บาท/ตัน/กม. ข้อมลูปริมาณซื้อและส่งดงัตารางข้างล่าง 

เครือข่ายผู้ขายวัตถุดิบ ปริมาณท่ีซื้อ (ตัน) เครือข่ายลูกค้า ปริมาณท่ีส่ง (ตัน) 
S1 200 C1 170 

S2 150 C2 240 

S3 250 C3 220 

S4 200 C4 170 

รวม 800 รวม 800 

มาตราส่วน 1 : 10 กม. 

 จุดที่ต้ังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าคือพิกัดใดและมีระยะทางขนสง่แต่ละจุดเท่าใด 
พร้อมทั้งค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 9 

การจดัการสินคา้คงคลงัในโซ่อุปทาน 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. บทบาทของสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน 

2. ความส าคัญของสินค้าคงคลัง 
3. ต้นทุนสินค้าคงคลงั 
4. ระบบการควบคุมสินค้าคงคลงั 
5. ตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลัง 
6. ระบบการจัดซือ้จัดหา 
7. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและความส าคัญของสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน 

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจ าแนกประเภทและต้นทุนของสินค้าคงคลัง 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลังและหาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 

4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดซื้อจัดหาและการจัดการ
สินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับบทบาทของสนิค้าคงคลังในโซอุ่ปทาน ความส าคัญของ
สินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ตัวแบบพื้นฐานสินค้า
คงคลัง และระบบการจัดซื้อจัดหา 

2. แสดงวิธีการหาค าตอบและวิธีการสร้างตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลังบนกระดานอย่าง
ละเอียด และเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 

3. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน
ดังกล่าวภายในช่ัวโมงเรียน หลังจากนั้นจะท าการเฉลยวิธีการหาค าตอบ 
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4. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อเพิ่มทักษะในการหาค าตอบและทบทวนบทเรียน
เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. แบบฝกึหัดที่มอบหมาย   
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 บทท่ี 9  
 การจดัการสนิคา้คงคลงัในโซ่อุปทาน 

  

 

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ               
ซึ่งโดยธรรมชาติของการด าเนินธุรกิจนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีสินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงคลัง               
ประเภทวัตถุดิบมีไว้เพื่อให้มีเพียงพอและทันเวลาต่อการป้อนเข้าสู่ระบบผลิต เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
ได้ทันเวลา หากมีไม่เพียงพอจะท าให้ระบบการผลิตหยุดชะงัก ส าหรับสินค้าคงคลังประเภทสินค้า
ส าเร็จรูปมีไว้เพื่อรอการจ าหน่าย หากมีไม่เพียงพอก็จะท าให้เสียโอกาสในการขาย เป็นต้น  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปก็
ส่งผลเสีย ในด้านของต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการเก็บรักษา และต้นทุนสินค้าคงคลัง เกิดการเผื่อสินค้าคง
คลังส ารองต่อเนื่องจากธุรกิจต้นน้ าหรือเครือขายลูกค้า ย้อนกลับมาที่ธุรกิจต้นน้ าหรือเครือข่ายผู้ผลิต 
ท าให้เกิดสินค้าคงคลังในภาพรวมทั้งโซ่อุปทานมากเกินความจ าเป็น 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงบทบาทของสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน ความส าคัญของสินค้าคง
คลัง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลัง และระบบการ
จัดซื้อจัดหา เพื่อให้สามารถวางแผนการตัดสินใจให้มีสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพียงพอต่อ
การผลิตหรือจ าหน่ายตลอดทั้งโซ่อุปทาน และมีต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ต่ าที่สุด 

บทบาทของสนิคา้คงคลงัในโซ่อุปทาน 

สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในโซ่อุปทาน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลัง
ต่ าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยน าเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ช้ินส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่
ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด นอกจากนี้การมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการ
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ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าจากการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมี
ความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสทิธิภาพจึงสง่ผล
กระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรงและในปัจจุบันนี้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มา
ช่วยจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อ
สินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่
ต้องการโดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และน าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด เป็น
จุดเริ่มต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการใหญ่ คือ  

 1.สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลกูค้าในปรมิาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของ
ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรกัษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 

 2.สามารถลดระดับการลงทุนในสนิค้าคงคลังต่ าทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ เพื่อท าให้ต้นทุนการผลิต
ต่ าลงด้วย 

 แต่วัตถุประสงค์สองข้อนี้จะขัดแย้งกันเอง เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดมักจะต้อง
ใช้วิธีลดระดับสินค้าคงคลังให้เหลือแค่เพียงพอใช้ป้อนกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ผลิตได้โดยไม่หยุดชะงัก แต่ระดับสินค้าคงคลังที่ต่ าเกินไปก็ท าให้บริการลูกค้าไม่เพียงพอหรือไม่ทันใจ
ลูกค้า ในทางตรงกันข้ามการถือสินค้าคงคลังไว้มากเพื่อผลิตหรือส่งให้ลูกค้าได้เพียงพอและทันเวลา
เสมอท าให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูงข้ึน  

ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังโดยรักษาความสมดุลของวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้จึงไม่ใช่เรื่อง
ง่าย และเนื่องจากการจัดการธุรกิจในปัจจุบันจะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นหลักส าคัญ ซึ่งการบริการ
ลูกค้าที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพที่ดี ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด จึงดูเหมือนว่าการ
มีสินค้าคงคลังในระดับสูงจะเป็นประโยชน์กับกิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกค้าและ
ส่วนแบ่งตลาดได้ดี  แต่อันที่จริงแล้วต้นทุนสินค้าคงคลังที่สูง ซึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงด้วยมีผลด้วยมี
ผลให้ไม่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในด้านราคาได้  จึงต้องท าให้ต้นทุนต่ า คุณภาพดี และบริการที่ดีด้วยใน
ขณะเดียวกัน 
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ความส าคญัของสนิคา้คงคลงั 

สินค้าคงคลัง ( Inventory) จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งองค์กรต้องมีไว้เพื่อ
จ าหน่ายหรือผลิต สินค้าคงคลังสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้ คือ (Saxena, 2009: 24) 

1) วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ (Raw Materials and Components) คือสิ่งของหรือ
ช้ินส่วนที่จัดซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิต 

2) เครื่องมือและชิ้นส่วนเพ่ือการบ ารุงรักษา (Maintenance Repair and Tooling 

Inventories) คือ ช้ินส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อช้ินส่วนเดิมเสียหายหรือ
หมดอายุการใช้งาน 

3) งานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in Process) เป็นช้ินงานที่อยู่ในข้ันตอนการผลิต
หรือรอคอยที่จะผลิตในข้ันตอนต่อไปโดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกข้ันตอน 

4) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Finished Product) คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการ
ผลิตครบถ้วน พร้อมที่จะน าไปจ าหน่ายหรือส่งมอบให้กับลูกค้า 

 บทบาทที่ส าคัญของสินค้าคงคลังในมิติการด าเนินงานภายในองค์กร มีไว้เพื่อให้เกิดความ
สมดุลและความต่อเนื่องในการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อพิจารณาในมิติที่กว้างมาก
ข้ึน เมื่อสินค้าคงคลังไม่สมดุลกับการส่งมอบ การพิจารณาเผื่อหรือส ารองสินค้าคงคลังมากเกินไป จะ
ท าให้เกิดปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ซึ่งสินค้าคงคลังจะเพิ่มสูงข้ึนตลอดโซ่อุปทาน แต่ถ้า
หากสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า จะเกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจและเสีย
โอกาสในการท าก าไรและการแข่งขัน ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งโซ่อุปทานเช่นเดียวกัน 
ความส าคัญของสินค้าคงคลังสามารถสรุปได้ดังนี้ (Bowersox, Closs and Cooper, 2009: 286) 

 1)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่องค์กรพยากรณ์ไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอก
ฤดูกาลได้อย่างเพียงพอ โดยองค์กรต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า 

 2)  รักษาระดับการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การ
ท างานของเครื่องจักรให้สม่ าเสมอ ในช่วงที่สินค้าจ าหน่ายไม่หมดจะเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง และน า
ออกจ าหน่ายในช่วงที่ปริมาณความต้องการสูง 



 

198 บทที่ 9 | การจดัการสินค้าคงคลังในโซ่อปุทาน 

 

 3)  ท าให้องค์กรมีอ านาจต่อรองหรือได้ส่วนลดในการจัดซื้อจ านวนมาก 

 4)  ป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงนิเฟ้อหรอือัตราแลกเปลีย่น เมื่อสินค้า
ในท้องตลาดมีราคาสูงข้ึน หรือเพื่อการเก็งก าไรในอนาคต 

 5)  ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักจนเกดิ
ความเสียหายแก่กระบวนการผลิต 

ตน้ทุนสนิคา้คงคลงั 

สินค้าคงคลังมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ดังที่ ได้กล่าวไปแล้วนั้น แต่การมี                       
สินค้าคงคลังก็จะท าให้เกิดต้นทุนข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม           
ของระดับของปริมาณสินค้าคงคลัง เราสามารถจ าแนกต้นทุนของสินค้าคงคลัง ได้ดังนี้ 

 1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) เป็นต้นทุนหรือราคาของสินค้าคงคลังนั้น ๆ เ ช่น            
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจะคิดเป็นต้นทุนของการผลิต หรือวัตถุดิบที่ซื้อมาจะคิดจากราคาที่จัดซื้อ เป็นต้น 

 2. ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Service Costs หรือ Ordering Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าซึ่งจะแปรผันตามจ านวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรผันตาม
ปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเทา่ใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงที่ แต่
ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงข้ึน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการและการ
ออกค าสั่งซื้อหรือผลิต ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลหรือเก็บหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการปรับตั้งเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายในการทดลองผลิต เป็นต้น 

 3. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Holding Costs หรือ Carrying Costs) เป็น
ค่าใช้จ่ายจากการมีสินค้าคงคลังและการรักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปร
ตามปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ได้แก่ ค่า
สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง ค่าดูแลรักษาสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าดอกเบี้ยหรือค่า
เสียโอกาสจากเงินลงทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ค่าเสื่อมสภาพ สูญหาย หรือล้าสมัย และค่า
ประกันภัย เป็นต้น 
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ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษานิยมแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าเฉลี่ย เช่น กิจการแห่ง
หนึ่งมี พสัดุคงคลงัเฉลี่ยเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังตารางที่ 9.1  

 

ตารางที่ 9.1 ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษาสินค้า 
รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) % ของมูลค่าสินคา้เฉลี่ย 

ดอกเบี้ยเงินลงทุน 78,000 7.8 

ค่าเช่าโกดัง 35,000 3.5 

เงินเดือนพนักงาน 36,000 3.6 

ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า 15,000 1.5 

ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้า 12,000 1.2 

ค่าประกันสินค้า 20,000 2.0 

ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย สญูหาย 18,000 1.8 

รวม 214,000 21.4 
 

4. ต้นทุนเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Costs หรือ Stock out Costs) เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย ท าให้ลูกค้ายกเลิกค า
สั่งซื้อ ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียช่ือเสียง กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดการว่างงานของ
เครื่องจักรและคนงาน ค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้ นั่นคือถ้าถือสินค้าไว้
มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือสินค้าคงคลังไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนได้
มากกว่า และมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนน้ีข้ึนอยู่กับปริมาณการขาดแคลนรวมทั้งระยะเวลา
ที่เกิดการขาดแคลนข้ึนด้วย ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนได้แก่ ค่าสั่งซื้อแบบพิเศษเพื่อน ามาใช้
แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า ค่าเสียโอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการ
เสียค่าความนิยม เป็นต้น 
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ระบบการควบคุมสนิคา้คงคลงั 

ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการจัดการสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับ
สินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีความหลากหลาย เช่น 
ขนาดรูปถ่าย สีผ้า ซึ่งท าให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจ านวนมาก เพื่อให้ได้จ านวนที่
ถูกต้องภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อที่จะได้ทราบว่าชนิดสินค้าคงคลังที่เริ่มขาดมือ ต้องซื้อมาเพิ่ม 
และปริมาณการซื้อที่เหมาะสม ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่  3 วิธี คือ 

 1 ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System Perpetual 

System) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า ท าให้บัญชีคุม
ยอดแสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมสินค้าคง
คลังรายการที่ส าคัญที่ปล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารค่อนข้างสงู 
และต้องใช้พนักงานจ านวนมากจึงดูแลการรับจ่ายได้ทั่วถึง ในปัจจุบันการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับงานส านักงานและบัญชีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อนี้ โดยการใช้รหัสแท่ง (Bar 

Code) หรือรหัสสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ (EAN13) ติดบนสินค้าแล้วใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Laser 

Scan) ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะมีความถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรงแล้ว ยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของการ
บริหารสินค้าคงคลังในโซ่อุปทานของสินค้าได้อีกด้วย ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องได้แก่ 

- มีสินค้าคงคลังเผื่อขาดมือน้อย โดยจะเผื่อสินค้าคงคลังไว้เฉพาะช่วงเวลารอคอยเท่านั้น 
แต่ละระบบเมื่อสิ้นงวดต้องเผื่อสินค้าไว้ทั้งช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่างการสั่งซื้อแต่
ละครั้ง 

- ใช้จ านวนการสั่งซื้อคงที่ซึ่งจะท าให้ได้ส่วนลดปริมาณได้ง่าย 

- สามารถตรวจสินค้าคงคลังแต่ละตัวอย่างอิสระ และเจาะจงเข้มงวดเฉพาะรายการที่มี
ราคาแพงได้ 

2. ระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้าคง
คลังที่มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น เช่นตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาห์
หรือปลายเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามาเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะเหมาะกับ
สินค้าที่มีการสั่งซื้อและเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น ร้านขายหนังสือของซีเอ็ดจะมีการส ารวจ
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ยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน เพื่อดูปริมาณหนังสือคงค้างในร้านและคลังสินค้า 
ยอดหนังสือที่ต้องเตรียมจัดส่งให้แก่ร้านตามที่ต้องการสั่งซื้อ ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด
ได้แก่ 

- ใช้เวลาน้อยและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเนื่อง 
- เหมาะกับการสั่งซื้อของจากผู้ขายรายเดียวกันหลาย ๆ ชนิด เพราะจะได้ลดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และสะดวกต่อการตรวจนับยิ่งข้ึน 

- ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ ากว่า 

3. ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) ระบบนี้เป็นวิธีการจ าแนกสินค้า
คงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็น
เกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าควบคุมทุก
รายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น เพราะในบรรดา
สินค้าคงคลังทั้งหลายของแต่ละธุรกิจจะมักเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 A เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณน้อย (5-15% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวม
ค่อนข้างสูง (70-80% ของมูลค่าทั้งหมด) 

 B เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณปานกลาง (30% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด) และมีมูลค่ารวม
ปานกลาง (15% ของมูลค่าทั้งหมด) 

 C เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก (50-60% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวม
ค่อนข้างต่ า (5-10% ของมูลค่าทั้งหมด) (Lun, Lai and Cheng, 2010: 158) 

 ในการด าเนินการควบคุมสินค้าคงคลังแต่ละประเภทมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

A ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับจ่าย และมีการตรวจนับ
จ านวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนในบัญชีอยู่บ่อยๆ (เช่น ทุกสัปดาห์) การควบคุมจึงควรใช้ระบบ
สินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บของไว้ในที่ปลอดภัย ในด้านการจัดซื้อก็ควรหาผู้ขายไว้หลาย
รายเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้าและสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ 



 

202 บทที่ 9 | การจดัการสินค้าคงคลังในโซ่อปุทาน 

 

B ควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง ด้วยการลงบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอเช่นเดียวกับ A ควรมี
การเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหาย การตรวจนับจ านวนจริงก็ท าเช่นเดียวกับ A แต่
ความถ่ีน้อยกว่า (เช่น ทุกสิ้นเดือน) และการควบคุม B จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับ A 

C ไม่มีการจดบันทึกหรือมีก็เพียงเล็กน้อย สินค้าคงคลังประเภทนี้จะวางให้หยิบใช้ได้ตาม
สะดวกเนื่องจากเป็นของราคาถูกและปริมาณมาก ถ้าท าการควบคุมอย่างเข้มงวด จะท าให้มีค่าใช้จาย
มากซึ่งไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ป้องกันไม่ให้สูญหาย การตรวจนับ C จะใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบ
สิ้นงวดคือเว้นสักระยะจะมาตรวจนับดูว่าพร่องไปเท่าใดแล้วก็ซื้อมาเติม หรืออาจใช้ระบบสองกล่อง 
ซึ่งมีกล่องวัสดุอยู่ 2 กล่องเป็นการเผื่อไว้ พอใช้ของในกล่องแรกหมดก็น าเอากล่องส ารองมาใช้แล้วรีบ
ซื้อของเติมใส่กล่องส ารองแทน ซึ่งจะท าให้ไม่มีการขาดมือเกิดข้ึน 

ตัวอย่างที่ 9.1 จงจ าแนกประเภทสินค้าคงคลงัเป็นหมวดเอบซีี (ABC) โดยมีราคาต่อหน่วยและปริมาณ
ที่ใช้ดังตาราง 

รายการ ราคา/หน่วย ปริมาณท่ีใช ้

1 25 150 

2 15 200 

3 1.5 300 

4 150 150 

5 2 350 

 

วิธีท า ข้ันที่ 1 ค านวณ %ปริมาณ มูลค่า และ % มูลค่าในแต่ละรายการดังตาราง 
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โจทย์ วิธีท า 

รายการ ราคา/หน่วย ปริมาณท่ีใช ้ % ปริมาณ มูลค่า(บาท) % มูลค่า 

1 25 150 13.04 3,749 12.34 

2 15 200 17.39 3,000 9.87 

3 1.5 300 26.09 450 1.48 

4 150 150 13.04 22,500 74.01 

5 2 350 30.43 700 2.3 

รวม 1,150 100 30,400 100 

 

ข้ันที่ 2 พิจารณารายการที่มีราคาต่อหน่วยมากที่สุดในการจัดก่อน จะเห็นว่ารายการที่ 4 มี
ราคาต่อหน่วย 150 บาท ซึ่งแพงที่สุด เมื่อพิจารณา % ปริมาณ และ % มูลค่า ยังอยู่ในเงื่อนไข ระดับ
ความส าคัญ A จึงจัดรายการที่ 3 อยู่ในระดับ A 

 ข้ันที่ 3 พิจารณารายการที่มีราคาต่อหน่วยรองลงมา นั่นคือรายการที่ 1 มีราคาต่อหน่วย 25 
บาท พิจารณาว่าจะอยู่ในระดับ A หรือไม่ 

 % มูลค่ารวม รายการที่ 1 และ 4   = 74.01+12.34  = 86.35 % 

 % ปริมาณรวม รายการที่ 1 และ 4 = 13.04+13.04 = 26.08 % 

 จะเห็นว่าเกินเงื่อนไขในระดับ A จึงจัดรายการที่ 1 อยู่ในระดับ B แล้วท าการพิจารณา
เช่นเดิมจนจัดสินค้าคงคลังให้ครบทุกรายการจะได้ค าตอบดังตาราง 
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รายการ % ปริมาณ มูลค่า(บาท) % มูลค่า ระดับ 

1 13.04 3,749 12.34 B 

2 17.39 3,000 9.87 B 

3 26.09 450 1.48 C 

4 13.04 22,500 74.01 A 

5 30.43 700 2.3 C 

รวม 100 30,400 100   

 

ตอบ สินค้าระดับ A ได้แก่ รายการที่ 4, ระดับ B ได้แก่ รายการที่ 1 และ 2, ระดับ C ได้แก่รายการที่ 
3 และ 5  

ตวัแบบพื้นฐานสนิคา้คงคลงั 

 จากต้นทุนสินค้าคงคลังประกอบไปด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนเก็บรักษา
ต้นทุนสั่งซื้อ และต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ นั่นคือหากสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก ๆ จะมีต้นทุนสั่งซื้อน้อย 
แต่ต้นทุนเก็บรักษามาก หากสั่งซื้อปริมาณน้อย ๆ  จะต้องท าการสั่งซื้อบ่อยครั้งท าให้ต้นทุนสั่งซื้อสูง 
แต่ต้นทุนการเก็บรักษาต่ า และอาจจะเกิดโอกาสสินค้าขาดมือ ดังนั้นจึ งจะต้องท าการค านวณหา
ปริมาณสั่งซื้อที่ท าให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุด ซึ่งเรียกว่าจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order 

Quantity: EOQ)  

 ตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลังในการก าหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) มีข้อก าหนด
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1) ปริมาณที่สั่งซื้อในแต่ละครั้งต้องเท่ากัน 

2) ระยะเวลาท าการสั่งซื้อในแต่ละครั้งต้องเท่ากัน 

3) ยอดขายสินค้าในแต่ละวันต้องเท่ากัน 

4) จะต้องสั่งซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า นั่นคือไม่เกิดต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ 
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น ามาพิจารณาเพื่อหาต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการสั่งซื้อเพื่อหาจุด
สั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดได้ดังนี้ 

 1. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Carrying Costs หรือ Holding Costs: TCH) 

สามารถค านวณได้จากผลคูณของปริมาณที่เก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Q) กับต้นทุนในการเก็บรักษาต่อ
หน่วย (H) โดยที่ 

 ปริมาณที่เก็บรักษาสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ย =     

 

 

 ดังนั้น         (9.1) 

 ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังท าการประมาณค่าได้ยาก มักหาจากร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บของต้นทุนสินค้าโดยที่       (9.2)  

 ดังนั้นแทนค่า H จะได้       (9.3)  

 น ามาแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน (TC) และปริมาณ (Q) ดังภาพที่ 9.1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการเก็บรักษาและปริมาณสินค้าคงคลัง 

สินค้าคงคลังต้นงวด + สินค้าคงคลงัปลายงวด 

2 
Q 0

=  
2



H

Q
TC     =     x H

2

H    =    C x I

H

Q
TC     =     x C X I

2

ปริมาณ (Q) 

ต้นทุน (TC) 

H

Q
TC     =     x C X I

2
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 2. ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Service Costs หรือ Ordering Costs: TCS) สามารถ
ค านวณได้จาก ผลคูณของจ านวนครั้งที่สั่งซื้อ (n) กับ ต้นทุนการสั่งซื้อต่อครั้ง (S)  

          (9.4) 

 จ านวนครั้งที่สั่งซื้อ (n) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างยอดที่สั่งซื้อรวมทั้งหมดซึ่ง
มาจากค่าพยากรณ์ยอดขายในรอบปี (D) กับปริมาณที่สั่งซื้อในแต่ละครั้ง (Q) จะได้ 

          (9.5) 

 แทนค่า n ลงในสมการ 11.4 จะได้ 

          (9.6) 

 

 น ามาแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน (TC) และปริมาณ (Q) ดังภาพที่ 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการสั่งซือ้และปริมาณสินค้าคงคลัง 

 

 

STC     =    n x S

D
n    =    

Q

S

D
TC     =     x S

Q

ปริมาณ (Q) 

ต้นทุน (TC) 

S

D
TC     =     x S

Q
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 เมื่อพิจารณาน าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการสั่งซื้อมารวมกัน เพื่อหา
ผลรวมต้นทุนทั้งสองที่ต่ าที่สุด ได้ดังภาพที่ 9.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.3 แสดงต้นทุนรวมระหว่างต้นทุนเกบ็รกัษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการสั่งซือ้ 

 จุดที่ผลรวมของต้นทุนทั้งสองที่ต่ าที่สดุ คือจุดที่ความลาดเอียง (Slope) เป็น 0 ได้จากการหา
อนุพันธ์เทียบกับปริมาณ (Q) น าไปเท่ากับ 0 จะได้ 

 

 

 

 

 

 ซึ่งปริมาณ Q ที่จุดน้ีเป็นจุดสั่งซื้อที่ท าให้ต้นทุนรวมระหว่างต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังและ
ต้นทุนการสั่งซื้อต่ าที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่าง TCH และ TCS 

จัดรูปสมการใหม่ได้ 

          (9.7) 

STC

HTC
H STC = TC  + TC

ปริมาณ (Q) 

ต้นทุน (TC) 

ปริมาณสั่งซ้ือที่ประหยัดที่สุด (EOQ) 

d

d
2

(TC) D x O C x I
 = -  +  = 0

(Q) Q 2

2 2 x D x S
Q   =  

C x I

2 x D x S
Q   =  

C x I

2DS
EOQ   =  

CI



 

208 บทที่ 9 | การจดัการสินค้าคงคลังในโซ่อปุทาน 

 

 รอบในการสั่งซื้อ (Order Cycle time: t) คือระยะเวลาที่ด าเนินการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนของระยะเวลารวมหรือระยะเวลาท างานทั้งหมด (T) กับ จ านวนครั้ง
ในการสั่งซื้อ (n) ได้ดังนี้ 
          (9.8) 

 

 จุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point: ROP) ในทางปฏิบัติกระบวนการสั่งซื้อ ไปจนถึงส่งมอบ
ไม่สามารถท าได้ทันที จะเกิดการรอคอยสินค้าหรือระยะเวลาส่งมอบ (Lead Time: L) ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้สินค้ามาส่งได้ทันพอดี จุดสั่งซื้อใหม่จึงเป็นจุดที่สินค้าคงคลังเหลืออยู่
ดังภาพที่ 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.4 แสดงจุดสัง่ซื้อใหม่ทีเ่กิดจากระยะเวลาในการส่งมอบ (Lead Time) 

 จากภาพที่ 9.4 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) กับ ระยะเวลารอคอย
หรือส่งมอบ (L) จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) กับรอบในการสั่งซื้อ (t) 
เนื่องจากพิจารณาตามหลักพีชคณิต (Algebraic Approach) เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่คล้ายกัน 
ดังนั้น 

 

 

          (9.9) 

จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

t t t t 

ปริมาณ (Q) 

เวลารวม (T) 

ปริมาณสั่งซ้ือที่ประหยัดที่สุด (EOQ) 

1 2 3 n 

L L L L 

ROP EOQ
  =  

L t

T
t   =   

n

EOQ
ROP  =   x L

t
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ตัวอย่างที่ 9.2  บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนจดัจ าหน่ายสินค้าโดยพยากรณ์ความต้องการทั้งป ีจ านวน 960 

หน่วย โดยมีต้นทุนสั่งซื้อ 160 บาทต่อครั้ง และต้นทุนการเก็บรักษา 75 บาทต่อหน่วย บริษัทด าเนิน
กิจการ 300 วันต่อปี และมีระยะเวลาส่งมอบ 5 วัน จงหาปริมาณสั่งซื้อที่ท าให้เกิดต้นทุนรวมต่ าที่สุด 
(EOQ) พร้อมทั้งสร้างตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลัง 

วิธีท า  จาก     

 

 

       หน่วย/ครั้ง 

  หาจ านวนครั้งในการสั่งซื้อ (n) 

  จาก 

   

 

       ครั้ง 

  หารอบในการสั่งซื้อ (t) 

  จาก 

 

 

       วัน 

 

 

2x960x160
EOQ   =  

75

EOQ   =   64     

D
n    =    

Q

960
n    =    

64

n    =    15

T
t   =   

n

300
t   =   

15

t   =   20

2DS
EOQ   =  

H
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  หาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

  จาก   

 

 

       หน่วย 

ตอบ บริษัทควรสั่งซื้อครั้งละ 64 หน่วย จะมีต้นทุนเก็บรักษาและต้นทุนการสั่งซื้อรวมต่ าที่สุด จะต้อง
ท าการสั่งซื้อ 15 ครั้ง รอบการสั่งซื้อเท่ากับ 20 วัน โดยเหลือสินค้า 16 หน่วยจึงจะท าการสั่งซื้อใหม่ 
สามารถแสดงด้วยกราฟดังภาพที่ 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.5 แสดงรายละเอียดตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลัง 

 

 

 

 

 

EOQ
ROP  =   x L

t

64
ROP  =   x 5

20

ROP  =  16

ROP=16 หน่วย 

20 20 20 20 

ปริมาณ (Q) 

เวลารวม (T) 

EOQ=64 หน่วย 

5 5 5 5 

1 2 3 15 



 

การจัดการการจดัส่งทางธุรกิจ | Business Logistics Management 211 

 

ระบบการจดัซื้อจดัหา 

การจัดซื้อจัดหา หรือที่เป็นที่รู้จักในช่ือของการจัดหา (Procurement) เป็นจุดเช่ือมโยงที่
ส าคัญในโซ่อุปทาน สามารถมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมขององค์กรได้มาก สิ่งส าคัญของงาน
จัดซื้อจัดหาก็คือ จะต้องมีอุปทานของวัตถุดิบที่พอเพียง ในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพตามที่ต้องการ 
ในสถานที่ที่ถูกต้อง และในเวลาที่ถูกต้องมีความส าคัญต่อโรงงานผลิตใด ๆ ก็ตาม กระบวนการนี้มี
ความส าคัญมากที่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายๆ องค์กรได้สร้างหน่วยงานและฝ่ายที่มีขนาด
ใหญ่ เพื่อจัดการกับธุรกรรมกับซัพพลายเออร์หรือผู้ส่งมอบเพื่อให้การจัดการสินค้าคงคลังมี
ประสิทธิภาพ 

 นอกเหนือจากการบริหารจ านวนซัพพลายเออร์แล้ว ยังมีบริษัทอีกจ านวนมากที่พยายามจะ
เปลี่ยนจากความสัมพันธ์ในอดีตแบบแข่งขันกับซัพพลายเออร์ มาสู่ความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นพันธมิตรกันมากขึ้น ความสัมพันธ์รูปแบบนี้มุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน แม้ว่าทั้งสองฝ่ายต้อง
สร้างผลก าไรเพื่อจะอยู่รอดแต่ก็อาจมีสว่นต่างๆ ที่การร่วมมือกันจะท าให้ลดต้นทุนออกจากโซ่อุปทาน
ได้ วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดหาได้แก่ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2547) 

- การจัดซื้อที่ดีน้ันสามารถเพิ่มผลก าไรให้แก่กิจการได้ 
- กิจกรรมที่ต้องด าเนินการในหน้าที่การจัดซื้อ 

- ผลกระทบของการผลิตที่มีต่อการจัดซื้อ 

- บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

      พันธกิจของการจัดซื้อจัดหา คือ การให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และการบริการ ที่ต้องการโดย
ฝ่ายผลิต ฝ่ายกระจายสินค้า และองค์กรบริการ ณ เวลาที่ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้อง สถานที่ที่ถูกต้อง 
ปริมาณ และคุณภาพที่ถูกต้อง ในปัจจุบันระบบการจัดซื้อจัดหา ได้มีการน าเอาระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการด าเนินงาน ได้แก่ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (EDI) ระหว่างคู่ค้าและซัพพลายเออร์ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (E-Tendering) ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ์(E-Auction)  และระบบการ
จัดซื้อ (E-Purchasing) ซึ่งผนวกเอาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ช่วยให้การวางแผนจัดหา จัดซื้อ รวมทั้งสินค้าคงคลัง ถูกต้อง แม่นย า
มากขึ้น (วิศิษฎ์ วัฒนานุกูล, 2552) 
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บทสรปุ 

 การจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อเป้าหมายในโซ่อุปทานทั้งในด้านปริมาณ ด้าน
คุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการส่งมอบ  ซึ่งสินค้าคงคลัง มีความส าคัญอยู่หลายประการ คือ 1) ช่วย
ให้ระบบการผลิตในโซ่อุปทานเป็นไปอย่างสม่ าเสมอไม่หยุดชะงักจากการต้องรอวัตถุดิบหรือรอ
ช้ินส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซม 2) ท าให้มีสินค้าส าเร็จรูปเพียงพอต่อการจ าหน่าย 
3) ช่วยลดต้นทุนในการผลิตที่เกิดจากการผลิตจ านวนมากหรือสั่งซื้อจ านวนมาก 4) ช่วยลดต้นทุนการ
ขนส่ง สินค้าคงคลังสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภทคือ 1) วัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบ (Raw Materials 

and Components) 2) เครื่ องมือและ ช้ินส่วนเพื่ อการซ่อมแซม (Maintenance Repair and 

Tooling Inventories) 3) งานระหว่างท า (Work in Process) 4) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Finished 

Product) ส าหรับต้นทุนของสินค้าคงคลัง ( Inventory Cost) แบ่งออกได้เป็น  4  ประเภทดังนี้ 1) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) 2) ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Procurement or Ordering 

Costs) 3) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Carrying Costs) และ4) ต้นทุนสินค้าขาดแคลน 
(Shortage Costs) 

 การจัดการสินค้าคงคลังเป็นการพิจารณาต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีต้นทุนรวมของ
สินค้าคงคลังต่ าที่สุด ซึ่งต้นทุนจะผกผันกันระหว่างต้นทุนการสั่งซื้อกับต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคง
คลัง ดังนั้นจึงต้องหาปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ท าให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุดโดยมีตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity : EOQ )    
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. จงอธิบายความแตกต่างสินค้าคงคลังแต่ละประเภท 

2. จงอธิบายต้นทุนสินค้าคงคลัง 

3. .ร้านขายของช าแห่งหนึ่งสั่งซื้อสินค้าทุก ๆ 1 เดือน โดยมีสินค้าต่าง ๆ ดังนี้  

ท่ี รายการ ราคา/ชิ้น จ านวน 

1 เหล้า 300 120 

2 เบียร ์ 45 200 

3 บุหรี ่ 50 200 

4 น้ าอัดลม 10 600 

5 ขนมขบเค้ียว 5 600 

6 สบู ่ 5 300 

7 ยาสระผม 25 200 

8 ยาสีฟัน 10 200 

9 ปลากระปอ๋ง 6 200 

10 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 4 600 
 

 จงจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) 

4.บริษัทผลิตกล้องถ่ายรูป พยากรณ์ความต้องการเลนส์ที่ใช้ผลิตจ านวน 500 ช้ินต่อปี ค่าสั่งซื้อต่อครั้ง
เท่ากับ 720 บาท ต้นทุนการเก็บรักษาเลนส์ประมาณ 800 บาทต่อช้ิน/ปี จงหา 

 4.1 ปริมาณในการสั่งต่อครั้ง ที่ท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด (EOQ) 

 4.2 จ านวนครั้งที่จะต้องสั่ง และระยะเวลาของการสั่งซื้อ 

4.3 หากทั้งปีท างาน 300 วัน มีระยะเวลาส่งมอบ 6 วัน จงหาจุดสั่งซื้อใหม่ 
4.4 จงสร้างตัวแบบพื้นฐานสินค้าคงคลัง 
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5. จงค านวณหาต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อช้ิน ของบริษัทแห่งหนึ่ง หากมีอัตราหมุนเวียนมูลค่า
สินค้าคงคลังปีละ 2,000,000 บาท ต้นทุนสินค้าช้ินละ 1,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังตาราง 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) ดอกเบี้ยเงินลงทุน 200,000 

ค่าเช่าโกดัง 50,000 

เงินเดือนพนักงาน 40,000 

ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า 20,000 

ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้า 20,000 

ค่าประกันสินค้า 50,000 

ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย สญูหาย 20,000 

รวม 400,000 
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แผนบรหิารการสอนประจ าวิชาบทที่ 10 

การลดตน้ทุนในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุ ปทาน 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ต้นทุนโลจิสติกส ์

2. แนวทางการลดต้นทุนขนสง่ 
3. แนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 
4. แนวทางการลดต้นทุนคลงัสินค้า 
5. แนวทางการลดต้นทุนโดยการใช้ระบบสารสนเทศ 

6. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ 
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ง 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า 

5. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางการลดต้นทุนโดยใช้ระบบสารสนเทศ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกส์ แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง แนว
ทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง แนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า และแนวทางการลด
ต้นทุนโดยการใช้ระบบสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือ
สงสัย 

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน มอบหมายกรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน โดยให้นักศึกษาส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวังอุดรธานี 
และใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแสดงแผนภาพโซ่อุปทานธุรกิจการน าเที่ยวและธุรกิจของ



 

216 บทที่ 10 | การลดตน้ทุนในระบบโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน 

 

ฝาก วิธีการบริหารยอดจองน าเที่ยว วิธีการจัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทาง ยานพาหนะ
และที่พัก การเช่ือมโยงธุรกิจต่าง ๆ  ภายในเครือข่ายโซ่อุปทาน การลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
รวมถึงการน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

4. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานในช้ันเรียนในคาบสุดท้าย เปิดโอกาสให้นักศึกษาห้องอื่น
สามารถเข้ามารับฟังการน าเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการจัดส่งทางธุรกจิ 

2. เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดปุระกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

2. การซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

3. การน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน   

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดการการจดัส่งทางธุรกิจ | Business Logistics Management 217 

 

 

 

 บทท่ี 10  
 การลดตน้ทุนในระบบโลจสิติกส ์

  

 

ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจยัหลักส าคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น 
การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ จึงต้องอาศัยการ
ก าหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การด าเนินการเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจ าเป็นต้องมีบคุลากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ลด
คุณภาพของสินค้าและบริการลง เพื่อเป็นการสรา้งความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิม่ผลก าไรใหก้บั
องค์กรอย่างชัดเจน 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงต้นทุนโลจิสติกส์ แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง แนวทางการลด
ต้นทุนสินค้าคงคลัง แนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า และแนวทางการลดต้นทุนโดยการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ตน้ทุนโลจสิติกส ์

การก าหนดต้นทุนโลจิสติกส์มีจุดเริ่มต้นจากการน าแนวคิดด้านการตลาดที่กล่าว  ว่า 
“ความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับการประเมินความจ าเป็น  และความต้องการของตลาด
เป้าหมาย รวมทั้งส่งมอบความพึงพอใจเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือ คู่แข่ง” 
มาใช้กับหลายองค์กร จนท าให้องค์กรเหล่านั้น สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างโดดเด่น ซึ่งการ
ตอบสนองที่เกิดข้ึนดังกล่าวก่อให้เกิดความหลากหลายโดยข้ึนอยู่กับ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ส่งผลให้ต้นทุนในการตอบสนองลูกค้า (Cost to Serve) แตกต่างกันไปด้วย  
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 ในการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์จะพิจารณาจากกิจกรรมที่ส าคัญของโลจิสติกส์ ซึ่ง
กิจกรรมโลจิสติกส์ประกอบด้วยโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบ และ การผลิตสินค้ากึ่งส าเร็จรูป และโลจสิติกส์ขาออก (Outbound Logistics) 

จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งสามารถสรุป
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการการขนส่ง (Transport Management) 

2. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 

3. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 

4. การจัดการวัสดุ (Materials Management) 

5. การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง (Purchasing and Negotiation) 

6. การเคลื่อนย้ายสินค้า (Materials Handling) 

7. การให้บริการลูกค้า (Customer Services) 

8. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

9. สารสนเทศ (Information Technology) 

จากข้อมลูต้นโลจสิติกส์ในประเทศไทยปี 2553 (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2555) ประกอบไป
ด้วยต้นทุนส าคัญดังตารางที่ 10.1 

ตารางที่ 10.1 แสดงต้นทุนโลจิสติกส์ในประเทศไทย ปี 2552 และ 2553 

ต้นทุนโลจิสติกส ์ 2552 2553 % 

(พันล้านบาท)     การเติบโต 

ค่าขนส่ง 675.2 776.4 15.0 

ค่าสินค้าคงคลัง 636.5 722.5 13.5 

ค่าบริหารจัดการ 131.2 145.1 10.6 

รวม 1,442.9 1,644.0 13.9 
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ภาพที่ 10.1 แสดงสัดส่วนต้นทุนโลจสิติกส์ปี 2553 

เมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ในปี 2553 ระหว่างประเทศไทย จีน และ
สหรัฐอเมริกา ดังภาพที่ 10.3 (สศช., 2555) 

ภาพที่ 10.2 แสดงสัดส่วนต้นทุนโลจสิติกส์ ประเทศ อเมรกิา ไทย และจีน ปี 2553 

จากภาพที่ 10.2 เมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ จะเห็นว่าอเมริกามีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ าที่สุด 
ส่วนจีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก แต่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าประเทศไทย 
เมื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนต่าง ๆ จึงน ามาหาแนวทางพิจารณาในการลดต้นทุนรวมของโลจิสติกส์
ลง ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนรวมของธุรกิจ 
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แนวทางการลดตน้ทุนขนส่ง 

ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหา  วัตถุดิบ การ
ผลิตการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ  ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส าคัญ และ
กระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง 
ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 

1) ต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
การขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 

2) ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตาม
ปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 

        3) ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผัน
แปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ  

ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 

- ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุก                 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายข้ึนและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการ
รอคอย 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง 
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

แนวทางในการลดต้นทุนขนส่งจากต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 

1.กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก เมื่อแนวโน้มราคาน้ ามันเพิ่มสูงข้ึนท าให้ผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงข้ึน ดังนั้นผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลด
ต้นทุนในการขนส่ง เมื่อพิจารณาต้นทุนพลังงานต่าง ๆ ดังตารางที่ 10.2 (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล, 

2553: 39) 
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ตารางที่ 10.2 แสดงต้นทุนเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ  
เชื้อเพลิง ราคาเชื้อเพลิง อัตราสิ้นเปลือง ต้นทุน 

น้ ามันเบนซิน 91 43.55 บ./ลิตร 15.00 กม./ลิตร 2.90 บ./กม. 
น้ ามันดีเซล 29.79 บ./ลิตร 15.00 กม./ลิตร 1.99 บ./กม. 
LPG 12.90 บ./ลิตร 12.50 กม./ลิตร 1.03 บ./กม. 
CNG 10.50 บ./กก. 16.70 กม./กก. 0.63 บ./กม. 
* ประมาณการจากรถ 4 ล้อ ราคาเช้ือเพลิงวันที่ 27 ต.ค. 2555 

 

โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ 
CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้ง
ระบบ NGV/CNG ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่ละเอียดถ่ีถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ 
NGV/CNG ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้งผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเครือ่งยนต์ พิจารณาสถานีบริการ NGV/CNG และเส้นทางในการ
ขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งการพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่าน้ี จะท า
ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งในด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 

 นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาถึงนโยบายของภาครัฐที่มีแนวโน้มจะลอยตัวราคา LPG/CNG 

ถึงแม้จะลอยตัว แนวโน้มราคาก็ยังถูกกว่าน้ ามันดีเซล CNG จึงเป็นทางเลือกแก่ผู้ประกอบการที่หนัมา
ใช้มากขึ้น 

2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 
รูปแบบข้ึนไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง 
สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 

2.1 การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด ส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 
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2.2 การขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการ
ขนส่งต่ า และสามารถบรรทุกสินค้า ได้ครั้งละมากๆ 

2.3 การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุด 
และเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 

2.4 การขนส่งทางอากาศ ใช้ส าหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็ว
สูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและปริมาตรน้อย 

2.5 การขนส่งทางท่อ ต้องมีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสิน ค้าที่
แน่นอน 

ประเภทการขนส่ง ต้นทุน (เท่า) 
ทางน้ า 1.00 

ทางราง 1.52 

ทางถนน 5.00 

ทางอากาศ 83.33 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.3 สัดส่วนต้นทุนการขนสง่สินค้าในประเทศ 

(ที่มา : ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ, 2553) 
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ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้า
โดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้เอื้ออ านวยให้สามารถ
ขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางรางยังคงมีข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้น
จึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่ง เพื่อให้สามารถทันกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอน
เทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่งสินค้าระยะไกลจะใช้การขนส่ง
โดยรถไฟ และใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้าระหว่างจุดต้นทางสินค้า กับสถานีต้นทางและ
ระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วนระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน 

        นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) เพื่อ
ประหยัดต้นทุนการขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 5 เท่า หรือทางรางซึ่ง
ประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการ
แก้ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดได้อีกด้วย 

3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 

ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มี
การจัดระบบการขนถ่ายสินคาการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด /สายพาน
ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้าที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน 
(Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า 

การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า จะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจาก
การขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้าตามต่างจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือส่งสิน ค้าไม่เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ท าได้โดยการมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ท าหน้าที่
รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจ านวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบ
สินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวมสินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัด
พลังงานอีกด้วย 
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ภาพที่ 10.4 แนวคิดลดเที่ยวขนส่งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 

นอกจากนี้การเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ  เข้าด้วยกันสามารถลดเที่ยวขนส่ง และต้นทุนขนส่ง
ลงได ้(Sbihi and Eglese, 2007). 

 

ภาพที่ 10.5 แนวคิด Hub and Spoke Model ในการเช่ือมโยงเครือข่ายเพือ่ลดต้นทุนขนส่ง 
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4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้าท้ังเท่ียวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลด
การว่ิงเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการการขนสง่ที่มเีป้าหมายให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ จะตีรถว่ิง
เที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงข้ึนโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่
เกิดข้ึนมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และผู้ประกอบการต้อง
แบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการประกอบการสูงข้ึน แต่อย่างไรก็
ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับในปัจจบุันยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนกั
เนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่
ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน 

 

ภาพที่ 10.6 แนวคิดการลดเที่ยวเปล่าเพือ่ลดต้นทุนขนส่ง 
(ที่มา: http://www.ourfutureontrack.com, สืบค้น 26 พ.ย. 2556) 

 

5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสิน ค้า (Transportation 

Management System: TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การ
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บริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation Manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงาน
ขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation Optimizer) 

มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ (วิศิษฎ์ วัฒนานุกูล, 2552: 54) 

การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่
ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ 
(Scheduling) การจัดสินค้าข้ึนรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ
วางแผนค่อนข้างมากหากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้นระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า จึงเข้า
มาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสิน ค้าได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากระบบ
ติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง (Automatic Vehicle Location 

System: AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          TMS จะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 

1) เส้นทางการว่ิงรถบรรทกุ เช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตราย การจราจร เป็นต้น 

2) กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้ เช้ือเพลิง ระยะทางว่ิงที่เหมาะสม 
ส าหรับรถแต่ละคัน แต่ละประเภท เป็นต้น 

3) พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับข่ีเส้นทางที่ช านาญ ช่วงเวลาที่ท างานได้ อัตราค่าจ้าง 
เป็นต้น 

4) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการส าหรับสินค้า/รถบางประเภท เส้นทางบาง
เส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับข่ี เป็นต้น 

5) จุดหลักและสถานที่แวะรับและส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า ของลูกค้า 
ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็นต้น 

6) ระบบการรับค าสั่งจากลกูค้า เช่น ประเภทสินค้า จ านวนต้นทาง-ปลายทาง เวลานัดหมาย
เป็นต้น 
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การเลือกใช้ระบบ TMS ต้องค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย เวลาในการเดินทาง 
และความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องพิจารณารวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบงานอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วยเพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริง ดังนั้นการ
เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับงานโลจิสติกส์ (E-logistics) ปัจจัยที่บริษัทควรใช้ในการ
พิจารณาในการตัดสินใจลงทุนซอฟแวร์นั้นควรพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1) สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error) 

2) ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผลข้อมูลต่างๆ 

3) ท าให้งานเร็วข้ึน สะดวกขึ้น และง่ายข้ึน 

4) การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจจากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความถูกต้อง
ของข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน 

5) ความสามารถการแก้ไขซอฟแวร์ด้วยตนเอง 
6) ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
7) ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) ความเข้ากันได้ของซอฟแวร์กับระบบการท างานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.7 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการขนส่ง 
(ที่มา: http:// http://www.td.gov.hk, สืบค้น 26 พ.ย. 2556) 
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แนวทางการลดตน้ทุนสนิคา้คงคลงั 

ปัจจัยที่ส าคัญในการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังคือ การวัดประสิทธิภาพด้านการบริหาร
สินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและค้นหาวิธีการในการปรับปรุงอยู่เสมอ นายราลฟ คอกซ (Ralph Cox) 

ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการบริษัท Tompkins Associates ซึ่งไดอ้ธิบายเทคนิคในการลดต้นทุนและ
ปริมาณสินค้าคงคลังไวในหนังสือ The Supply Chain Handbook (Tompkins and Harmelink, 

2004: 95-98 ) ซึ่งสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1. สร้างวัฏจักรของสินค้าคงคลังบนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ (Base Cycle Stock on 

Economics) ส าหรับสินค้าที่ท าการจัดซื้อ ให้ท าการบริหารต้นทุนการจัดซื้อให้ต่ าลง โดยการวาง
แผนการจัดซื้อด้วยปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและการรับสินค้า หรือ
สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยได ้

ส าหรับสินค้าที่ท าการผลิตน้ันหากต้นทุนการติดตั้งหรือการเปลี่ยนเครื่องมือมีมูลค่าสูง การ
แกไขให้กิจกรรมนี้ให้มีเวลาการเปลี่ยนเครื่องมือที่สั้นลงจะสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังได้ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 

2. ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อ (Control Order Transaction Costs) ในการสั่งซื้อนั้นควร
ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศในการสร้างค าสั่งซื้อ (Purchase Orders: PO) การใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ในการส่งผ่านข้อมูล
ค าสั่งซื้อ (PO) การใช้ระบบแจ้งการขนส่งล่วงหน้า (Advance Shipping Notices: ASNs) การใช้
ระบบการประเมินซัพพลายเออร์ในการจัดล าดับความส าคัญเพื่อท าให้การลดต้นทุนการจัดซื้อใน
โรงงานอุตสาหกรรม การวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบหรือช้ินส่วนล่วงหน้า การใช้เครื่องมือชนิด
พิเศษ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรอืแม่พิมพ์ล่วงหน้าก่อนที่การผลิตล็อตเดิมจะสิ้นสดุ การท างานเป็น
ทีม การบ ารุงรักษาเครื่องมือจะสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังได ้
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3. ลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง (Lower Inventory Costs) โดยการเพิ่มการใช้       
ประโยชนของพื้นที่ โดยการให้เช่าพื้นที่ที่มีอยู่หรือลดการการขยายพื้นที่คลังสินค้าโดยใช้ เครื่องมือที่ 
สามารถขนถ่ายสินค้าในช่องแคบ การใช้ช้ันลอย หรือวิธีการเก็บสินค้าที่เหมาะสมมากข้ึน 

4. การตั้งระดับปริมาณสินค้าเผื่อขาดบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของลูกค้า (Base 

Safety Stock on Customer Service) การตั้งระดับปรมิาณสินค้าคงคลงัเผือ่ขาด (Safety stock) 

โดยแบ่งกลุ่มของสินค้า (Class) ให้มีความเหมาะสมและชัดเจน ตรวจสอบข้อมูลของระดับปริมาณ  
สินค้าเผื่อขาดอย่างต่อเนื่องและตั้งระดับความส าคัญของสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าในรูปแบบของเป้าหมายทางการเงิน เพื่อเป็นตัววัดในการลดปริมาณสินค้าคงคลังเผื่อขาด 
หรือลดเหตุการณที่สินค้าคงคลังขาดแคลนและเป็นการเพิ่มผลก าไร 

5.  พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ า เสมอ (Use Routine Demand 

Forecasting) การใช้ประสบการณแกไขสมการพยากรณ์ในการค านวณความต้องการของสินค้า
เพื่อที่ ลดความผิดพลาดจากการใช้สูตรพยากรณ์เพียงอย่างเดียวจะสามารถลดการเก็บสินค้าเกิน
ความจ าเป็น แก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนท าให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

6. ค านึงถึงผลกระทบของเหตุการณ์ (Forecast Events) เหตุการณ์บางเหตุการณ์ท าให้
เกิดความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้ต้องค านึงถึงเหตุการณ์นั้นในการจัดการ  
สินค้าคงคลัง อาทิ เทศกาลสงกรานต์ที่ท าให้ความต้องการตั๋วรถยนต์โดยสารประจ าทางหรือตั๋ว
เครื่องบินเพิ่มสูงข้ึน ท าให้ต้องมีการวางแผนสินค้าคงคลังรองรับเหตุการณดังกล่าว 

 7. วางแผนการประกอบไว้ส่วนท้าย (Think Postponement) ส าหรับสินค้าที่เป็น
ช้ินส่วนที่ สามารถน าไปผลิตสินค้าต่อเนื่องได้อีกหลายชนิด (Parent Products) ควรจะท าการเก็บ
สินค้าคงคลังไวในรูปแบบของสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished Product) เพื่อลดปริมาณสินค้าคง
คลังทั้งหมด เนื่องจากสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังของทุกรายการแตล่ะแบบได ้

 8. จัดรายการของสินค้าให้เหมาะสม (Rationalize SKUs) ท าการก าจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สร้างก าไรเพิ่มออกจากรายการสินค้าทั้งหมด โดยอาจท าการแบ่งประเภทสินค้า เป็นสินค้าที่สามารถ
สร้างผลก าไร สินค้าที่เท่าทุนและสินค้าที่ขาดทุน แล้วจัดรายการสินค้าให้มีแต่เฉพาะสินค้าที่มีก าไร
หรือสินค้าที่เท่าทุนเพื่อลดภาระจากต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง 
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 9. ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ (Reduce Lead Times for Product Acquisition) การ
ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือช้ินส่วนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า หรือระยะเวลาในการรับสินค้าจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการในการ
เก็บสินค้าคงคลังลดลง นอกจากนี้การลดความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการสั่งซื้อ จะสามารถลด
ความต้องการของการเก็บสินค้าได ้

 10. สร้างความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ในการสั่งซื้อสินค้า ( Implement 

Common Supplier Joint Procurement for Purchased Parts) สร้างความร่วมมือของซัพ
พลายเออร์หลักในการจัดซื้อสินค้าหลายรายการ (Multiple SKUs) เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อต่อหน่วย
ของสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถการจัดซื้อสินค้าได้ถ่ีข้ึน และลดความจ าเป็นในการเก็บสินค้า
คงคลัง นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือของซัพพลายเออร์หลักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน สามารถ
เพิ่มการใช้ประโยชน์ของรถบรรทุกขนส่งสินค้าให้สามารถขนสินค้าไดเ้ต็มน้ าหนักบรรทุกมากขึ้น  

 11. จัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึง (Cross-dock Customer Shipments) 

การจัดการจัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึง (Cross-dock) จะสามารถลดความต้องการใน
การเก็บสินค้าคงคลัง เนื่องจากสินค้าสามารถน าส่งต่อไปยังลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องท าการจัดเก็บ    
สินค้า นอกจากนี้การรวมความต้องการของสินค้าจากแหล่งวัตถุดิบหรือสินค้ามารวบรวมไวในค าสั่ง
ซื้อเดียวแล้วจัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าปลายทางหลายแห่งเมื่อสินค้ามาถึง  จะสามารถลดต้นทุนการ
จัดซื้อและลดปริมาณสินค้าคงคลังลง 

 12.  การให้ซัพพลายเออร์ เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลัง (Use Vendor-managed 

Inventory: VMI) สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้ซัพพลายเออร์เข้ามารับผิดชอบการบริหารสินค้าคง
คลัง เนื่องจากซัพพลายเออร์สามารถทราบปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิตสินค้าของฝ่าย
ตนเอง  และสามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของสินค้าพรอมกับปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า
ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งฝ่ายซัพพลายเออร์และลูกค้าลดลง 
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 13. รวมรายการสินค้าระหว่างการขนส่ง (Try Merge-in-Transit) กรณีที่ลูกค้ามีความ
ต้องการรับสินค้าหลายรายการในเวลาเดียวกัน ในระหว่างการขนส่งอาจจะมีการรวมบางรายการที่ 
มาจากสถานที่ต่างกันมาขนรวมกันเพื่อความสะดวกในการรับสินค้าของลูกค้าภายในครั้งเดียว ท าให้
การขนส่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังได้ ดีข้ึน 
เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าไดถ่ี้มากขึ้น ต้นทุนสินค้าคงคลังจะลดลง 

 14. เก็บสินค้าคงคลังเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น (Keep in Stock, but not Everywhere) ใน
สถานการณที่มีศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง ในแต่ละแห่งจะท าการเก็บสินค้าบางรายการที่ไม่
เหมือนกันในปริมาณน้อยเทา่นั้น  ไม่จ าเป็นที่ทุกแห่งจะต้องมีการเกบ็สนิค้าคงคลังทีเ่หมือนกนั  ดังนั้น
ปริมาณสินค้าคงคลังโดยรวมจะน้อยลง 

 15. เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง (Transfer Instead of Purchase) เมื่อสินค้าคงคลังของ  
สินค้าบางรายการ ณ คลังสินค้าแห่งหนึ่งมีมากเกินไป อย่างไรก็ตามได้มีความต้องการสินค้าประเภท
เดียวกัน ณ คลังสินค้าอีกที่หนึ่ง ดังนั้นระบบในการเกลี่ยปริมาณสินค้าคงคลังจากที่หนึ่งมาที่หนึ่ง ที่มี 
ประสิทธิภาพ จะส่งผลดตี่อการบรหิารสนิค้าคงคลังไดดี้ อย่างไรก็ตามต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้านี้
ต้องอยูใ่นระดับที่จูงใจด้วย 

แนวทางการลดตน้ทุนคลงัสนิคา้ 

 คลังสินค้าเป็นต้นทุนที่ส าคัญของระบบโลจสิติกสน์อกจากการจัดการสินค้าคงคลงัที่เหมาะสม 
การด าเนินการภายในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนลงได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1.ลดการสูญเสียโดยใช้ระบบผลิตแบบลีน (Lean Production System, LPS) แนวคิด
การผลิตแบบลีน (Lean Production System, LPS) จะให้ความส าคัญในการลดทรัพยากร รวมทั้ง
เวลาในกิจกรรมการผลิตในข้ันตอนต่าง ๆ  การผลิตแบบลีน นี้จะช้ีให้เห็นและท าการลดพฤติกรรมใด
ใดที่ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าในการผลิตหรือความสูญเสีย (waste) กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การผลิต ในแนวคิดของการผลิตแบบลีนดังกล่าวได้แก่ (ธนิต โสรัตน์, 2552: 53) 
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1. การผลิตสินค้ามากเกินไป (Overproduction) การผลิตสินค้ามากเกินความต้องการจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียในทกุกิจกรรมของการผลติ รวมถึงเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้าเหล่าน้ัน 

2. การหยุดรอ (Waiting) การที่จะต้องหยุดรอช้ินส่วนหรืองานต่าง ๆ  จากการกระบวนการ
ผลิตในข้ันก่อนหน้า จะท าให้เกิดความสูญเสียในด้านเวลาที่เสียไป 

3. การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า (Transport) การที่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าโดยไม่
จ าเป็น ท าให้เกิดความสูญเสียในกิจกรรมดังกล่าว 

4. กระบวนการท างานที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate Processing) กระบวนการท างานใน
ลักษณะนี้จะเกิดจากข้ันตอนการท างานที่มีความซับซ้อนเกินความจ าเป็น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ทั้งในด้านการขนส่ง และแรงงานที่ต้องท างานในกระบวนการดังกล่าว 

5. สินค้าคงเหลือที่ไม่จ าเป็น (Unnecessary Inventory) ประกอบด้วยองค์ประกอบการ
ผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายด้าน ได้แก่ ต้นทุนในการจัดเก็บ 

คุณภาพของสินค้าที่เสียไปตามระยะเวลาในการจัดเก็บ 

6. กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น (Unnecessary Motion) การที่คนท างานจ าเป็นต้อง
เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อท ากิจกรรมที่ไม่จ าเป็น 

7. สินค้ามีต าหนิ (Defect) การผลิตสินค้าที่มีต าหนิมีผลโดยตรงต่อความสูญเสีย ในด้าน
ต้นทุนการผลิต และต่อเนื่องไปถึงรายได้ที่จะได้รับ 

 ปัจจุบันการลดความสูญเสียได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้และก าลังได้รับความนิยม คือ
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID - Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการ
ระบุสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น บาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสง หรือการ
สแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น    
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ภาพที่ 10.8 การน าระบบ RFID มาใช้ในการบรหิารคลงัสินค้า 
(ที่มา: http://www.tractechsystems.com/, สืบค้น 27 พ.ย. 2556) 

 

 2. การออกแบบพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในคลังสินค้า การก าหนดที่ตั้งของช้ันวางสินค้าและการก าหนดทางเดินหรือทางรถว่ิงหรือ
การจราจรภายในคลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานที่ดีที่สุด เช่น มีการใช้พื้นที่ที่มาก
ที่สุด สินค้าหมุนเวียนเร็วควรอยู่ใกล้ทางออก มีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
นอกจากนี้การน าเอาระบบประหยัดพลังงานมาใช้ เช่น ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ สามารถช่วยลด
ต้นทุนคลังสินค้าลงได ้

 3.การจัดการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ การลดการเคลื่อนไหวโดยเปล่าประโยชน์ของ
แรงงาน ท าให้พนักงานท างานเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้การน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้ 
สามารถลดต้นทุนคลังสินค้าได้ แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว พนักงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมเครื่องจักร รวมไปถึงการแก้ปัญหา การซ่อม
บ ารุง ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งการจัดตารางงานอย่างเหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนการ
ด าเนินงานภายในคลังสินค้าลงได้มาก 
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 4.การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ สามารถด าเนินการดังต่อไปนี้  

  4.1 การลดต้นทุน ได้แก่ 

- ลดการขนถ่ายวัสดุที่ใช้แรงงาน แล้วใช้อุปกรณ์ท างานแทน  

- ลดแรงงานที่ท าการขนถ่ายโดยตรงแต่จะใช้คนมาควบคุมการใช้อุปกรณ์แทน  

- ลดแรงงานรองที่ใช้ในการขนถ่ายออกบ้าง เช่น พนักงานตรวจรับ -ส่งของ 
พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานตรวจสอบด้านคุณภาพ พนักงานซ่อมบ ารุง 
คือพวกที่ไม่ได้ท าการขนถ่ายโดยตรง  

- ลดปริมาณความสูญเสียหรือความเสียหายของวัสดุ โดยการขนถ่ายอย่าง
ระมัดระวัง  

- ลดพนักงานบัญชี เสมียน ที่เกี่ยวข้องและช่วยในระบบงานขนถ่ายวัสดุ ให้เหลือ
น้อยที่สุด  

- ลดจ านวนวัสดุที่ค้างอยู่ในระบบการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด โดยพยายามให้วัสดุ
ไหลผ่านไปเร็วที่สุด  

- ลดอุปกรณ์ช่วยบางอย่างออกบ้าง เช่น ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ป้องกัน ถาด ช้ัน 
นั่นคือการที่ใส่ของ ในภาชนะ บรรจุหลายๆ ที่ ต้องเสียเวลาการตรวจสอบหลาย
ครั้ง 

  4.2 การเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน  

- สามารถใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น พื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถวางของ
ซ้อนกันได้หลายๆ ช้ัน เป็นการใช้เนื้อที่ในแนวสูงด้วย  

- ปรับปรุงผังโรงงานเพื่อลดระยะทางการขนถ่ายวัสดุและลดความสูญเสียเนื้อที่
ด้วย  

- สามารถ ใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ให้สูงที่สุด เช่น รถบรรทุก ควรมีวัสดุ-สินค้า 
บรรทุกทั้งขาไปและขากลับ และไม่ควรเสียเวลาในการจอดรอคอยเพื่อการเอา
ของข้ึน-ลง นานเกินไป  

- การเอาของข้ึนและลงจากเครื่องกลขนถ่ายเร็วที่สุด 
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แนวทางการลดตน้ทุนโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 

 การบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถลดปัญหาจากปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip 

Effect) ที่ผู้ประกอบการมีการเผื่อสินค้าคงคลังเป็นทอด ๆ ท าให้เกิดสินค้าคงคลังส่วนเกินโดยไม่
จ าเป็น การบูรณาการเอาระบบสารสนเทศมาใช้สามารถช่วยลดต้นทุนได้ดังนี้ 

 1.ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange 

System: EDI) เป็นระบบเทคโนโลยี ที่มี การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า 2 ฝ่าย
ในรูปแบบมาตรฐานสากลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยจะมีการใช้
เอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาแทนเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่ง
ของ รายงาน เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เอกสารมีการแลกเปลี่ยนกันได้  

  ปัจจุบันองค์การหลายแห่งได้ใช้บริการของผู้ที่ให้บริการ EDI (EDI Service Provider)  มาก 
กว่าที่จะสร้างเครือข่ายข้ึนมาเอง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งผู้ที่ให้บริการ  EDI จะเป็นตัวกลาง
บริการเช่ือมโยงข้อมูล เรียกว่าเครือข่ายเพิ่มมูลค่า VAN  (Value Added Network: VAN) โดยจะมี
การเก็บค่าบริการเป็นการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถแสดงการส่งผ่านข้อมลูของผู้ให้บริการ EDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.9 การน าระบบ EDI เช่ือมโยงข้อมลูระหว่างองค์กร 

รหัสสินค้า ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล ส่งออก ขนส่ง จัดวาง ตรวจรับ 

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) 

โรงงานผลิต โรงงานประกอบ ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก 
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 2.ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งเป็นระบบบ่งช้ี ที่มีการน ามาใช้
งานมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ  เนื่องจากเป็นที่นิยมในการติดบนตัวสินค้า เพื่อต้องการทราบ
รหัสหมายเลขประจ าตัว อันจะส่งผลให้กิจการทราบข้อมูลอื่น ๆ  ของสินค้าได้รวดเร็ว เช่น ยอดขาย
จ านวนสินค้าที่ขาย จ านวนสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า เป็นต้น ประโยชน์ของบาร์โค้ดมีดังนี้ 

- ท าให้กระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสินค้าสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ซื้อ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สามารถใช้รหัส
บาร์โค้ดท าธุรกรรมร่วมกันได้ 

- คู่ค้าทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาและ
ปัญหาที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในบันทึกข้อมูลตัวสินค้าได ้

- สามารถต่อยอดขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ด้านอื่น ๆ เช่น ระบบบริหาร
คลังสินค้าระบบการจัดซื้อระบบขนส่งสินค้า เป็นต้น 

- สามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการโลจิสติกส์สมั ยใหม่ได้ เช่น Cross-Docking, 

Vendor Managed Inventory (VMI) เป็นต้น 

- สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของสินค้า (Traceability) ท าให้ทราบว่าสินค้าทราบ
นั้นมีแหล่งวัตถุดิบ หรือแหล่งผลิตจากที่ใดตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน 

 3.ระบบรหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: 

RFID) เป็นเทคโนโลยี ที่ระบุต าแหน่งของวัตถุ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุโดย
มีการติดป้าย (RFID Tag) ที่วัตถุเหล่าน้ัน นอกจากนี้ RFID จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่บารโ์ค้ดใน
อนาคต เนื่องจากมีความสะดวกและประสิทธิภาพการใช้งานดีกว่า แต่เนื่องจาก RFID ยังมีราคาสูงจึง
ท าให้บาร์โค้ดยังได้รับความนิยมอยู่ 
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 4.ระบบ GPS Tracking เป็นระบบติดตามผ่านดาวเทียมที่ออกแบบมาในการบริหารการใช้
รถ โดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

- ติดตามการจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน การจอด/หยุดพักรถที่นานเกิน
ควร สามารถวัดปริมาณการใช้น้ ามัน 

- ค านวณค่าใช้จ่ายน้ ามัน / ระยะทาง ป้องกันการลักลอบทุจริตน้ ามัน 

- ตรวจสอบการใช้อัตราความเร็วที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ ามัน  
- สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดความผิดปกติ/อุบัติเหตุ  คุณสมบัติพื้นฐาน 

สามารถเรียกดูรถได้หลายคันพร้อมๆ กัน แบบ Real Time ติดตามและค้นหาต าแหน่งรถ
โดยระบุทะเบียนรถ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานเป็นรายบุคคล แสดง
อัตราความเร็วในการใช้รถว่าเกินก าหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  การขับรถ
ออกนอกเส้นทางที่ก าหนด 

- เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม  

 5. ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: 

ERP) ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่น าแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาท าให้
เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core 

business process) ต่าง ๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการ
บริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเช่ือมโยงกันทันที (real time)  ท าให้
การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทสรปุ 

 ต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบไปด้วยต้นทุนกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมได้แก่ 1) การจัดการการ
ขนส่ง (Transport Management) 2) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 3) การ
จัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 4) การจัดการวัสดุ (Materials Management) 5)

การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง (Purchasing and Negotiation) 6) การเคลื่อนย้ายสินค้า (Materials 

Handling) 7) การให้บริการลกูค้า (Customer Services) 8) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และ 9) ระบบ
สารสนเทศ (Information Technology) 

 แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง ได้แก่ กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งแบบใหม่ กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ 

และกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ได้แก่ สร้างวัฏจักรของสินค้าคงคลังบนฐานด้าน
เศรษฐศาสตร์ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อ ลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง การตั้งระดับปริมาณสินค้าเผื่อ
ขาดบนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ ค านึงถึง
ผลกระทบของเหตุการณ วางแผนการประกอบไว้ส่วนท้ายจัดรายการของสินค้าให้เหมาะสม ลด
ระยะเวลาในการสั่งซื้อสร้างความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออรในการสั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้าต่อไป
ให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึง การให้ซัพพลายเออร์เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลัง รวมรายการสินค้าระหว่าง
การขนส่ง เก็บสินค้าคงคลังเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง  

 แนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า ได้แก่ ลดการสูญเสียโดยใช้ระบบผลติแบบลีน การออกแบบ
พื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม การจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การขนถ่ายวัสดุ 

 แนวทางการลดต้นโดยการใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) ระบบรหัสบ่งช้ีโดยใช้ความถ่ีของคลื่นวิทยุ (Radio 

Frequency Identification: RFID) ระบบ GPS Tracking และระบบการวางแผนจัดการทรพัยากรใน
องค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)  
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กรณศีึกษาการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

 

“ธุรกิจน าเท่ียว และของฝาก ในเขตภาคอีสานตอนบน” 

 ภาคอีสานตอนบนประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู 
และสกลนคร ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือการท่องเที่ยวทางศาสนา แต่ปัญหาจากธุรกิจน าเที่ยวพบว่า 
ธุรกิจน าเที่ยวแต่ละบริษัทมียอดนักท่องเที่ยวไม่แน่นอน บางบริษัทมียอดจองน าเที่ยวเยอะ บางบริษัท
มียอดจองน าเที่ยวน้อย และนักท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกัน 

ตารางที่แสดงยอดจองน าเที่ยว (คน) ของบริษัทต่าง ๆ ระหว่างเดือน ม.ค. ถึง พ.ค. 

บริษัท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
A 12 24 17 21 25 

B 26 34 24 19 18 

C 17 36 21 11 22 

D 9 21 12 15 18 

E 34 39 41 21 25 

F 11 17 19 14 17 

 

 เมื่อยอดจองน าเที่ยวน้อยท าให้มัคคุเทศก์ ไม่อยากจะรับงานเท่าใดนัก หรือบ่อยครั้งที่มียอด
จองน าเที่ยวน้อยมาก จนไม่คุ้มต้นทุน บริษัทจึงต้องยกเลิกทัวร์ไป ในส่วนของโปรแกรมน าเที่ยวแต่ละ
บริษัท มักจัดตารางน าเที่ยวไว้คล้าย ๆ กัน เส้นทางน าเที่ยวแต่ละบริษัทจึงทับซ้อนกัน  บ่อยครั้งที่มี
ปัญหาเรื่องการจองรถ ร้านอาหาร หรือแม้แต่ที่พัก  

 ในส่วนของเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม มักไม่มีปัญหาในการเดินทาง แต่สถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ มักมีเส้นทางที่ไม่สะดวก โดยเฉพาะจุดที่อยู่สูงหลายสถานที่ รถขนาดใหญ่ ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ จะต้องใช้รถน าเที่ยวขนาดเล็กแทน 
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 ในส่วนของธุรกิจของฝาก แต่ละสถานที่จะผลิตและจัดจ าหน่ายของฝากกันเอง สินค้าไม่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากแต่ละจังหวัดไม่มีศูนย์จ าหน่ายของฝาก ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อของ
ฝากล าบาก ซึ่งของฝากที่ข้ึนช่ือมีทั้งที่เป็นอาหาร งานฝีมือพื้นบ้าน รวมไปทั้งสินค้าที่บ่งบอกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นั้น ๆ  

 จากปัญหาข้างต้นให้นักศึกษาน าความรู้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

 1.จงเขียนแผนภาพโซ่อุปทานแสดงถึงธุรกิจการน าเที่ยว และธุรกิจของฝากในเขตภาคอีสาน
ตอนบน 

 2.จะมีวิธีการบริหารยอดจองน าเที่ยวอย่างไร เพื่อให้สามารถวางแผนน าเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสม จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง  
 3.จะมีวิธีการจัดสรร สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทาง ยานพาหนะและที่พัก อย่างไร จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง  
 4.จงยกตัวอย่างโปรแกรมน าเที่ยว ที่เช่ือมโยงเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว และที่ 
 5.จะมีวิธีการลดต้นทุนยานพาหนะ อย่างไรบ้าง ด้วยวิธีการใด  

 6.จะเช่ือมโยงธุรกิจน าเที่ยวกับธุรกิจของฝากอย่างไร เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุด มี
สินค้าของฝากที่หลากหลาย ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
 7.จะมีวิธีการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของฝากอย่างไร ด้วยวิธีการใด จง
อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง  
 8.จะน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจของฝาก
อย่างไร  
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