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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการจดัการโลจิสติกส์นาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จ.
ตาก มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ ขั้นตอนการจดัการโลจิสติกส์นาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่
สอด จ.ตาก และคุณภาพระบบโลจิสติกส์การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด โดยทาํ
การเกบ็ขอ้มูลกิจกรรมโลจิสติกส์จากผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ จาํนวน 3 ราย (หน่วยธุรกิจ 
A-C) ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2553- เดือน มิถุนายน 2554 

ผลการศึกษา พบว่า หน่วยธุรกิจท่ีนําเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด มี
ลกัษณะการดาํเนินงาน 2 ลกัษณะ โดยลกัษณะท่ี 1 คือ หน่วยธุรกิจจะรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ จากนั้น
ทาํการรวบรวมสินคา้ แลว้ทาํการแปรรูปและทาํการบรรจุสินคา้ให้ได้ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ 
ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจ B และลกัษณะท่ี 2 คือ หน่วยธุรกิจจะทาํการรวบรวมสินคา้ก่อน แลว้ทาํ
การเสนอสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้ตอบรับสินคา้ หน่วยธุรกิจจะทาํการแปรรูปสินคา้และบรรจุสินคา้
ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ประกอบไปดว้ยหน่วยธุรกิจ A และ C 

ในการวิเคราะห์ถึงคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ โดยอาศยัตวัช้ีวดัคุณภาพ พบว่าทั้ง 3 
หน่วยธุรกิจ (A, B และ C) พบว่า ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
หน่วยธุรกิจ A มีความสามารถในการจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ได ้ดงัน้ี ดา้นความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลาอยู่ท่ีร้อยละ 100 คือสามารถส่งสินคา้ไดดี้ท่ีสุด ดา้นความสมํ่าเสมอในการ
ส่งมอบสินคา้ พบว่าอยู่ท่ี 20 วนั 19 ชัว่โมง 25 นาที ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ไดถู้กตอ้งตาม
ใบสั่งซ้ือโดยไม่เกิดขอ้ผิดพลาด พบว่าอยู่ท่ี 0 คือมีความผิดพลาดน้อย ดา้นความสามารถในการ
บริหารสินคา้คงคลงัไม่ให้ขาดมือ อยู่ท่ี 0.18 แสดงถึงหน่วยธุรกิจไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้กบั
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ลูกคา้เน่ืองมาจากสินคา้คงคลงัไม่เพียงพอ ดา้นการดูแลสินคา้ไม่ให้เกิดความเสียหายขณะขนส่ง
หรือเคล่ือนยา้ย พบว่าอยูท่ี่ 0 คือมีความเสียหายนอ้ยมากซ่ึงเกิดข้ึนในปริมาณท่ีสมารถยอมรับได ้ 
ดา้นความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ แบ่งเป็น 2 ส่วน ผูจ้ดัส่งในประเทศหรือผูป้ระกอบการ และ
ผูจ้ดัส่งในพม่าหรือผูส่้งออกในพม่า พบว่า อยูท่ี่ร้อยละ 82.36 และ 57.89 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงถึง
ความน่าเช่ือของผูจ้ดัส่ง 

หน่วยธุรกิจ C สามารถจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ได ้ดงัน้ี ดา้นความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลา อยูท่ี่ร้อยละ 100 คือสามารถส่งสินคา้ไดดี้ท่ีสุด ดา้นการดูแลสินคา้ไม่ใหเ้กิด
ความเสียหายขณะขนส่งหรือเคล่ือนยา้ย พบวา่อยูท่ี่ 0 คือเกิดความเสียหายนอ้ยมากซ่ึงอยูใ่นปริมาณ
ท่ีรับได ้

หน่วยธุรกิจ B สามารถจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ได ้ดงัน้ี ดา้นการดูแลสินคา้ไม่ให้
เกิดความเสียหายขณะขนส่งหรือเคล่ือนยา้ย พบว่าอยู่ท่ี 0 คือเกิดความเสียหายนอ้ยมากซ่ึงอยู่ใน
ปริมาณท่ีรับได ้ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลคลงัสินคา้ อยู่ท่ีร้อยละ 99.98 แสดงถึงไม่เกิดการสูญ
หายขณะทาํการเกบ็รักษา  

จากผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมแลว้หน่วยธุรกิจ A สามารถดาํเนินกิจกรรมโลจิ
สติกส์ในดา้นของมิติเวลาไดดี้ท่ีสุด ตามดว้ยหน่วยธุรกิจ C และ B ตามลาํดบันอกจากน้ีกิจกรรม
ดา้นการตอบสนองต่อคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ จากการศึกษาพบว่าเวลาท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ 2 วนั คือหน่วย
ธุรกิจ A และ C ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการดาํเนินกิจการของหน่วยธุรกิจไดท้างหน่ึง 
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Abstract 

The study of logistics management of onion importing via Mae Sot Customs, Tak 
Province. has the objectives to understand the related logistics management procedures and to 
assess the performance of the logistics system for importing onions through this channel.  The 
pertinent information for the present investigation was compiled from three business firms (A, B, 
and C) concerning their operations during July 2010 – June 2011. 

The study found those business firms importing onions under the juristic supervision 
of Mae Sot custom checkpoint arranged their supply chains in two different formats.  The first 
format, adopted by firm B, began with the firm taking purchase orders from the clients, followed 
by the procurement of raw materials, processing, and packing activities before consigning the 
goods to fill the purchase orders.  The second format, taken by firms A and C, involved 
commodity procurement as the first activity followed by the sale offers to potential customers, the 
receipt and handling of purchase orders, the processing and packing activities, and finally the 
consignments of the goods according to the purchase orders. 
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The performance analysis of logistics management was based on a number of 
quality indicators of the firm’s capability to answer the needs of customers.  In the case of firm A, 
the evaluation results on the management quality of its various logistics activities were as follows:  
100 % on time for delivery of goods to its customers indicating the highest quality of shipment 
performance, 20 days 19 hours and 25 minutes speed of shipment and consignment,  0 mistake in 
purchase order processing indicating small error, 0.18 level of warehousing management for 
safety or buffer stock implying that the firm might not be able to deliver  goods upon customers’ 
demand due to the inadequate inventory of raw materials,  0 handling damage in goods  during 
the moving and transportation processes confirming no violation of minimum acceptable damage 
criteria,  82.36 % and 57.89 % reliability of domestic raw materials suppliers and 
suppliers/exporters in Myanmar, respectively. 

The findings on firm C were that the delivery of goods was 100 % on time meaning 
it could do the best in this activity, and its handling and transportation activities experienced 0 
damages reflecting the acceptable management standard. 

Firm B also appeared to be good in supervising the handling and transportation 
activities with 0 level of goods damages while its inventory information management was 99.98 
% accurate implying no storage losses. 

From the overall analysis, firm A performed the best in the time dimension of 
logistics activities followed by firm C and then firm B.  Firms A and C, in particular, were able to 
process the purchase orders within two days which is a way to help enhance the logistics 
operational efficiency of the firms. 
 
 


