บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทนี้ เนื้ อหาจะแสดงถึงรายละเอียดสาคัญ 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎี ที่ใ ช้ใ นการศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการโลจิ สติ กส์ กิ จกรรมหลัก
ของโลจิ สติ กส์ และการวัดคุ ณภาพโลจิ สติ กส์ ส่ วนที่ สองจะแสดงถึ งเอกสารและผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้
2.1. แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎี เป็ นพื้นฐานในการสร้างกรอบความเข้าใจในเรื่ องที่กาลังศึกษาภายใต้
การศึกษาครั้งนี้ จึงนาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1.1. การจัดการโลจิสติกส์
โลจิสติกส์ (logistics) เป็ นแนวคิดเรื่ องการกระจายสิ นค้ายุคใหม่ สมาคมผูเ้ ชี่ยวชาญ
การจัดการโซ่ อุปทานแห่ งสหรัฐอเมริ กา (The Council of Supply Chain Management Professional:
CSCMP) (2548) ได้นิยามความมายเป็ นทียอมรับกว้างขวางในปัจจุบนั ว่า การบริ หารการจัดการโลจิ
สติกส์เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการจัดการระบบโซ่อุปทานมีกระบวนการวางแผน การนาเสนอ
และการควบคุมการไหลทั้งไปและกลับอย่างมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการเก็บรักษาสิ นค้า
บริ การและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่จุดเริ่ มต้นจนถึงจุดของการบริ โภค โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่าสุ ด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างสู งสุ ด กิจกรรมของโลจิสติกส์ มีท้ งั หมด 13 กิ จกรรม
ประกอบด้วย การบริ การลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง การ
สื่ อสาร การจัดการวัตถุ ดิบ กระบวนการสั่งซื้ อสิ นค้า การบริ หารคลังสิ นค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์ การ
เลือกที่ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า การจัดซื้ อวัตถุดิบ การจัดการโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับ การขนส่ ง การ
สนับสนุนด้านอะไหล่และบริ การ (Stock and Lambert ,2001)
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จากการนิ ยามกระบวนการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นไปที่เรื่ องของกระบวนในการวางแผน
การควบคุมการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลจากจุดแรกถึงจุดสุ ดท้าย โดยที่การจัดการจะอยูภ่ ายใต้
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผู้บ ริ โ ภคและก่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล และในทางตรงกันข้ามความแตกต่างความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ การ
นาไปใช้และประเมินผลของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่ งในขณะเดียวกันการจัดการโลจิสติกส์ เป็ น
กลยุทธ์อย่างหนึ่งของการจัดหาและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
การไหลวัตถุดิบ
ผูจ้ ดั ส่ ง

ฝ่ าย

ดาเนิน

ฝ่ าย

วัตถุดิบ

จัดหา

การ

จัดส่ ง

ลูกค้า

การไหลของข้อมูลของลูกค้า

การจัดส่ งวัตถุดบิ
-การบริ หารการขนส่ง
-การบริ หารวัสดุคงคลัง
-การบริ หารการสัง่ ซื้อ
-การบริ หารข้อมูลการจัดการ
วัตถุดิบ

การบริหารการผลิต
-การวางแผนระบบการผลิต
-การบริ หารข้อมูลการผลิต

การบริหารการกระจายสินค้ า
-การบริ หารการขนส่ง, การขนย้าย
สิ นค้า
-การบริ หารคลังสิ นค้าสาเร็จรู ป,
การกาหนดที่ต้ งั คลังสิ นค้า
-การบริ หารจัดการด้านคาสัง่ ซื้อ
-การบริ หารข้อมูลด้านสภาวะ
ตลาดด้านผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 2.1. องค์ประกอบระบบโลจิสติกส์
ที่มา ทวีศกั ดิ์, 2550
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กล่ า วโดยสรุ ป โลจิ ส ติ ก ส์ คื อ การออกแบบและการจัด การระบบการควบคุ ม การ
เคลื่อนย้ายหรื อการไหลของสิ นค้าและข้อมูลจากต้นทางมายังบริ ษทั และออกจากบริ ษทั ไปยังลูกค้า
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ งจะเห็ น ว่ า โลจิ ส ติ ก ส์ น้ ัน จะครอบคลุ ม กิ จ กรรมและ
กระบวนการเคลื่ อนย้า ยสิ นค้าทั้งหมดทุก ระดับ และขั้นตอนปฏิ บตั ิ การโดยวิธี การเชิ งระบบ ซึ่ ง
บริ ษทั จะทาการเชื่ อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของระบบสิ นค้าภายในบริ ษทั ด้วยกัน แทนที่จะแยกปฏิบตั ิ
แต่ละกิจกรมอย่างที่เคยทากันมาและยอมรับการติดต่อและประสานงานระหว่างบริ ษทั และองค์กร
ภายนอก นอกจากนี้โลจิสติกส์จะถูกมองอย่างเป็ นระบบและเป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องหรื อ
ที่รู้จกั ในชื่ อแบบจาลองห่ วงโซ่ อุปทาน (supply chain modeling) ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงกระบวนการ
ไหลกันเป็ นลูกโซ่
2.1.2. กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
กิจกรรมหลักของโลจิสติกศ์ คือ กิจกรรมที่ใช้อานวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้าย
สิ นค้าจากจุดกาเนิดไปยังจุดบริ โภค (กมลชนก และคณะ, 2547) ได้แก่
1. การบริ การลูกค้า (customer service) เป็ นการส่ งมอบสิ นค้าไปยังลูกค้าตาม
สถานที่ที่กาหนด ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่เหมาะสม ความสาเร็ จของธุรกิจขึ้นอยูท่ ี่วา่ ธุรกิจสามารถ
ให้บริ การลูกค้าได้หรื อไม่ อย่างไร เป้ าหมายของลูกค้าที่เป็ นองค์กรธุ รกิจ คือ กาไร ส่ วนเป้ าหมาย
ของผูบ้ ริ โภคคือความพึงพอใจในการบริ การ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจึงมุ่งให้ได้มูลค่าเพิม่ จากการใช้
บริ การที่มีปะสิ ทธิ ภาพหรื อมีค่าใช้จ่ายต่า การบริ การลูกค้าที่ดีเยีย่ มจะเพิ่มมูลค่าให้กบั ทุกฝ่ ายใน
ระบบโลจิสติกส์
2. การพยากรณ์ ก ารวางแผนอุป สงค์ เป็ นการนามาใช้เพื่อเชื่ อมต่อกับการ
วางแผนทางด้านการผลิตและการตลาด โดยการอาศัยพื้นฐานการส่ งเสริ มการขาย การกาหนดราคา
คู่แข่งขัน และอื่ นๆ ซึ่ งมักเกี่ ยวข้องกับการพยากรณ์ ว่าจะซื้ อสิ นค้าในปริ มาณเท่าใด จากผูจ้ ดั ส่ ง
สิ น ค้า หรื อ วัต ถุ ดิ บ รายใด และจะให้มี ก ารส่ ง ไปยัง ตลาดในปริ ม าณเท่ า ใด หรื อในบางองค์ก ร
นามาใช้ในการวางแผนการผลิต
3. การบริ หารคลังสิ นค้า (inventory management) เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่าง
การวางแผนกับการปฏิบตั ิการ บทบาทการจัดการสิ นค้าคงคลังคือการวางแผนความต้องการสิ นค้าที่
จะเก็บไว้และจัดการสิ นค้าที่เก็บไว้ รวมถึงการจัดการส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประกอบด้วยว่าจะมีสินค้าคงคลังอยู่ ณ ที่ใดบ้าง เมื่อใดจะสั่งสิ นค้ามาเติมสิ นค้าคงคลังที่ลดลงและ
ปริ มาณเท่าใด เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงระดับสิ นค้าคงคลัง ซึ่ งมีตน้ ทุน การดูแลสิ นค้าคงคลัง
สู ง โดยเฉพาะในธุ รกิ จพาณิ ชยกรรมที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้า ที่มีเทคโนโลยีช้ นั สู ง รถยนต์และสิ นค้า
เหล่านี้จะมีความล้าสมัยได้รวดเร็ วมาก
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4. การติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์ เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงานและ
องค์กรอย่างกว้างขวาง เช่น การติดต่อระหว่างองค์กรกับผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า วัตถุดิบและลูกค้า การติดต่อ
ระหว่างกิ จกรรมทางด้านโลจิ สติ กส์ การติดต่อระหว่างหน่ วยงานหลักภายใต้องค์กร การติดต่อ
ระหว่างลูกค้าหรื อผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบซึ่ งไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับกิจการ
5. การจัดการวัตถุดิบ (procurement) เป็ นกิจกรรมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่ งอาจมีผจู ้ ดั ส่ งสิ นค้า (supplier) รายเดียวหรื อหลายราย เพื่อเป็ นทรัพยากรสาหรับ
การผลิตสิ นค้าและบริ การ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อลดระยะทางลดปั ญหาคอขวดของระดับสิ นค้าคงคลัง
ลดการสู ญเสี ยและการสู ญหายของวัตถุดิบ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของการ
ให้บริ การ การจัดหาวัตถุดิบจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ทั้งนี้ ธุรกิ จควรคานึงถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า เช่ น คุ ณภาพของวัตถุดิบ ความมัน่ ใจด้านแหล่งจัดหาและต้นทุนของวัตถุ ดิบ
เป็ นต้น การจัดหาเป็ นกระบวนการที่จดั หาแหล่งวัตถุ ดิบที่มีคุณภาพตรงความต้องการ ซึ่ งธุ รกิ จ
อาจจะเลือกผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น โฆษณา วารสาร และ หนังสื อ แล้วนาข้อมูล
ต่างๆ มาทาการเปรี ยบเทียบคุณภาพ ราคา และบริ การ
6. การจัดการประมวลคาสั่งซื้ อ (order processing) เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
กับบริ ษทั ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจาแนกขั้นตอนประมวลคาสั่งซื้ อ
ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าจัดทาคาสั่งซื้ อ (order preparation) การจัดส่ งคาสั่งซื้ อ (order transmission)
การรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า (order receiving) การตรวจสอบสถานะคาสั่งซื้ อ (order processing) การ
ติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้า การเปิ ดคาสั่งซื้อ การส่ งมอบสิ นค้าตามคาสั่งซื้อนั้น รวมถึง การตรวจสอบ
สิ นค้าคงคลัง เครดิ ตลูกค้า ใบส่ งสิ นค้าและยอดลูกหนี้ เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร ได้มีการนา
ระบบสั่งซื้ ออัตโนมัติมาใช้ เช่น ระบบ EDI (Electronic Data Interchange), EFT (Electronic Funds
Transfer) เป็ นต้น (ไชยยศ และ มยุขพันธ์, 2537)
7. การหี บห่ อและบรรจุภณ
ั ฑ์ (packaging) มีความสาคัญต่อระบบโลจิสติกส์
ด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยในตัวสิ นค้า ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนบรรจุหีบห่ อก็คือ วัสดุที่ใช้หีบห่ อ
และวิธีการบรรจุหีบห่อจะใช้เครื่ องจักรหรื อทาด้วยมือและการกาจัดวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนี้ การ
บรรจุหีบห่ อจะต้องมีการสื่ อสารหรื อการถ่ายทอดข้อมูล เช่น ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์ เลขหมายสิ นค้า ซึ่ ง
ใช้ทาการติดตามสิ นค้า อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดข้อมูลสาคัญไปยังผูบ้ ริ โภค และยังมีบทบาทใน
ระบบโลจิสติกส์ ที่บอกวิธีการเคลื่ อนย้ายและความเสี ยหายที่จะเกิดกับสิ นค้า เพื่อปกป้ องตัวสิ นค้า
เพื่อการจัดเก็บ และการขนส่ งสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย
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8. อะไหล่และการให้บริ การ เป็ นบทบาทการให้บริ การหลังการขาย ได้แก่การ
จัดการส่ งอะไหล่ไปยังผูแ้ ทนจาหน่ าย การจัดเก็บอะไหล่ไว้อย่างเพียงพอ การรับคืนสิ นค้าที่ชารุ ด
และการตอบสนองต่อความต้องการอะไหล่และบริ การอย่างรวดเร็ ว
9. การเลือกสถานที่ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า (facility location) การพิจารณา
เลือกทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะที่สุดของโรงงานเป็ นแผนงานที่สาคัญที่ส่งผกระทบต่อองค์กรธุ รกิจในระยะ
ยาว เนื่ องจากการสร้างโรงงานและสิ่ งอานวยความสะดวกในการผลิตต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก
และทาเลที่ต้ งั ของโรงงานจะมีผลต่อต้นทุนค่าขนส่ งวัตถุดิบและสิ นค้า ต้นทุนต่างๆ เช่น คลังสิ นค้า
การติดต่อสื่ อสาร ค่าแรงงาน ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน ฯลฯ รวมถึงระดับการบริ การ
เพื่อการตอบสนองลูกค้า โดยพิจารณาสถานที่ต้ งั ของลูกค้า ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุ ดิบ ผูใ้ ห้บริ การ
ขนส่ ง จานวน ค่าจ้างแรงงาน และการให้ความร่ วมมือจากภาครัฐ เป็ นต้น ดังนั้นการเลือกทาเล
ที่ต้ งั จึเป็ นกิจกรรมที่ผกู พันธุ รกิจอย่างมาก และต้องอาศัยการพยาการณ์ระยะยาวด้วย ดังนั้นจึงคสร
เลือกทาเลที่ต้ งั ด้วยความรอบคอบโดยใช้หลักการที่สอดคล้องกับประเภทและธรรมชาติของธุ รกิ จ
นั้น (คานาย, 2547)
10. การจัดหาสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ เป็ นการจัดซื้ อ การบริ หารอุปทาน การคัดเลือก
ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุ ดิบ การเจรจาการต่อรองราคา เงื่อนไข และปริ มาณการสั่งซื้ อ รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพของผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าและวัตถุดิบ ซึ่ งการซื้ อวัตถุดิบและการบริ การจากองค์กรภายนอก
เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานตัง่ แต่การผลิตไปจนถึงการตลาด การขาย และโลจิสติกส์
11. การจัดการรับคืนสิ นค้า เป็ นการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าที่รับคืนที่ รับจากลูกค้า
เนื่องจากปั ญหาสิ นค้าเองหรื อเปลี่ยนใจลูกค้า มีกระบวนการที่ซบั ซ้อนและสิ นค้าที่รับคื นมีจานวน
น้อย แต่เสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมาก
12. โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ เกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรื อทาลายขยะที่เกิดขึ้น จาก
การผลิ ต การจัดส่ ง หรื อกระบวนการบรรจุ ซึ่ งอาจมีการจัดเก็บไว้ชั่วคราว ขนส่ งไปยังสถานที่
ทาลายหรื อนากลับมาใช้ใหม่
13. การจราจรและการขนส่ ง เป็ นกิจกรรมที่สาคัญทั้งทางด้านต้นทุนและระดับ
บริ ก ารลู ก ค้า การจัดการขนส่ ง เกี่ ย วกับ การเลื อกรู ปแบบขนส่ ง การเลื อกเส้ นทางในการขนส่ ง
ประเภทต่างๆ เช่นทางอากาศ รถไฟ น้ า รถบรรทุก หรื อทางท่อ เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการขนส่ ง มี
ความถูกต้องตามกฎระเบียบของภูมิภาคที่สินค้าส่ งผ่าน และการเลือกผูข้ นส่ ง
14. คลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้า (warehouse management) คลังสิ นค้า
หมายถึง สถานที่อานวยความสะดวกทั้งด้านเวลาและสถานที่ ช่วยให้สินค้าที่ผลิตขึ้นได้พกั เพื่อรอ
การบริ โภค กิ จกรรมด้านคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับการวางโคลงสร้าง เพื่อให้
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เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสิ นค้าทาหน้าที่ใน
การเก็บสิ นค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิต การกระจายสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าที่
เก็บในคลังสิ นค้า สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท (ปรี ชา, 1993) ได้แก่
1. วัตถุดิบ (material) ซึ่ งอยู่ในรู ป วัตถุดิบ ส่ วนประกอบและชิ้นส่ วน
ต่างๆ
2. สิ นค้า สาเร็ จรู ปหรื อสิ นค้า จะนับรวมไปถึ งงานระหว่า งการผลิ ต
ตลอดจนสิ นค้าที่ตอ้ งการทิ้งและวัสดุที่นามาใช้
การจัดการคลังสิ นค้า (warehouse management) หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้าให้
ผูร้ ับเพื่อกิ จกรรมในการขาย เป้ าหมายหลักในการบริ หารการดาเนิ นธุ รกิ จ ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
คลังสิ นค้าเพื่อเกิดการดาเนินการเป็ นระบบให้คุม้ กับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การ
หยิบสิ นค้า การป้ องกัน เพื่อลดการสู ญเสี ยจากการดาเนิ นงาน เพื่อให้ตน้ ทุนในการดาเนิ นงานต่ า
ที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่
ความสัมพันธ์ของคลังสิ นค้าและกิจกรรมด้านอื่นๆ
-การจัดการคลังสิ นค้ากับการผลิต
การผลิตที่ผลิตเป็ นปริ มาณน้อยแต่ทาการผลิตบ่อยๆ หรื อการผลิตตามคาสั่งซื้ อ
ของลูกค้า หรื อที่เรี ยกว่าระบบการผลิตแบบตามคาสั่งซื้ อ (make to order) นั้นจะทาให้ตน้ ทุนด้าน
สิ นค้าคงคลังน้อย แต่ตน้ ทุนการตั้งสายการผลิตสู ง (setup cost) ซึ่ งอาจจะสู งมากจนทาให้ตน้ ทุน
รวมของการผลิตสู ง ในทางตรงกันข้ามในระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็ นปริ มาณมาก (make to
stock) ซึ่ งจะทาให้ตน้ ทุนการผลิ ตต่า แต่ตอ้ งมีตน้ ทุนสิ นค้าคงคลังสู ง ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องสร้ าง
คลังสิ นค้ารองรับและมีระบบการจัดการสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
-การจัดการคลังสิ นค้ากับการขนส่ ง
การคลังสิ นค้ากับการขนส่ งมีความสัมพันธ์กนั มาก กล่ าวคือ ในการขนส่ งที่
ต้องการรวบรวมสิ นค้าก่อนการขนส่ ง (consolidate) เพื่อประโยชน์ของการขนส่ งที่เป็ นปริ มาณมาก
นั้นจาเป็ นต้องใช้คลังสิ นค้าเป็ นจุดรวบรวมและกระจายสิ นค้า (consolidate point) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ประหยัดค่าขนส่ ง (transportation cost) ถึงแม้วา่ การขนส่ งบางประเภทจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ ง
ลงได้โดยไม่ตอ้ งใช้คลังสิ นค้าช่วย เช่น ระบบการขนส่ งแบบ Milk run แต่ก็ตอ้ งใช้ระบบการจัดการ
ผลิ ตที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพและต้องอาศัยการแบ่งปั นข้อมูลที่ม าก และยังต้องการระบบการจัดการที่
ประสิ ทธิภาพสู งด้วย
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-การจัดการคลังสิ นค้ากับการบริ การ
การคลังสิ นค้ากับการบริ การมีความสัมพันธ์กนั มาก กล่าวคือ ในกิ จการบาง
ประเภทต้องการระดับการตอบสนองต่อความต้องการของลุกค้าที่รวดเร็ วและแม่นยา เช่น ระบบใน
ธุ ร กิ จ สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภคนั้น จ าเป็ นต้อ งใช้ค ลัง สิ น ค้า และระบบการจัด การคลัง สิ น ค้า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ
2.1.3. การวัดคุณภาพโลจิสติกส์ (Measurement of Logistics-Quality)
โดยส่ ว นใหญ่ นัก โลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ค วามส าคัญ ในการวัด คุ ณ ภาพมาเป็ นอัน ดับ แรก
(Coyle, Bardi and Langle, 2003) คุณภาพของโลจิสติกส์ (logistics quality) คือ ความสามารถใน
การกระจายสิ นค้าและวัตถุ ดิบให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้และตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่ ง
การวัดผลทางโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่สามารถวัดผลได้ 2 ด้าน คือ ประสิ ทธิ ผล (effectiveness) และ
ประสิ ทธิภาพ (efficiency) ซึ่ งเป็ นพื้นฐานการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ (รุ ธีย,์ ไพฑูรย์ และปรัชญา,
2007) โลจิสติกส์ได้จดั ประเภทตัวชี้วดั เป็ น 4 มิติ คือ ตัวชี้วดั มิติคุณภาพ ตัวชี้ วดั ด้านมิติเวลา ตัวชี้ วดั
ในด้านมิติตน้ ทุน และตัวชี้ วดั ในด้านมิติดา้ นอื่นๆ (Keebler et al,1999) แนวคิดการวัดคุณภาพโลจิ
สติก ส์ โดยมี ขอบเขตปั จจัย 3 ประการเป็ นตัวบ่ง ชี้ ถึ งขอบเขตการศึก ษาคุ ณภาพการจัดการโลจิ
สติกส์ ได้แก่ สิ่ งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ (logistics facilities) กระบวนการโลจิสติกส์
และกระบวนการย่อยโลจิสติกส์ (logistics process and its subprocess) และปั จจัยทรัพยากรบุคคล
การจัดการและองค์กร (human factors, management and organization) (Legaza, 2002) คุณภาพ
ของโลจิสติกส์สามารถแบ่งได้ดงั นี้ (Read and Miller,1991)
1. ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งหมด (total
support of customer needs) ประกอบไปด้วย
1.1. ความสามารถในการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงตามเวลา (on-time delivery)
พิจารณาจากเปอร์ เซ็นต์การส่ งมอบว่าส่ งได้ตรงเวลาที่กาหนดไว้ เปอร์ เซ็นต์การส่ งมอบสู งจะทาให้
มัน่ ใจว่าผูส้ ่ งมอบนั้นมีความน่าเชื่อถือคานวณได้จาก
ความสามารถในการจัดส่ งสิ นค้า =

จานวนคาสัง่ ซื้ อที่สามารถส่ งได้
จานวนรวมของคาสัง่ ซื้ อทั้งหมด

× 100

(1)
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1.2. ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้าได้ถูกต้องตามใบสั่งโดยไม่
เกิดข้อผิดพลาด (error-free transactions) จานวนคาสั่งซื้อที่ถูกจัดส่ งให้กบั ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้า จานวนใบสัง่ งานที่ผดิ พลาด
=
(2)
ได้ถูกต้องตามใบสั่งโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด จานวนใบสัง่ งงานทั้งหมด
1.3. ความสามารถในการบริ หารสิ นค้าคงคลังไม่ให้ขาดมือ (no out-ofstock) ดัช นี วดั ความถี่ ห รื อ จานวนครั้ งที่ บ ริ ษ ทั ไม่ ส ามารถส่ ง มอบสิ น ค้า ให้ก ับ ลู ก ค้า ได้ อัน
เนื่องมาจากสิ นค้าคงคลังมีไม่พอ แสดงถึงความสามารถในการจัดการสิ นค้าของบริ ษทั โดยคานวน
ได้ดงั นี้
ความสามารถในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง จานวนคาสัง่ ซื้ อที่ขาดสิ นค้าคงคลัง
=
จานวนคาสัง่ ซื้ อทั้งหมด
ไม่ให้ขาดมือ

(3)

1.4. ความสามารถในการดู แ ลสิ น ค้า ไมให้เ สี ย หายขณะขนส่ ง และ
เคลื่อนย้ายสิ นค้า (no goods damaged handling or delivery) อัตราความเสี ยหายของสิ นค้าในจานวน
ชิ้น (damage rate by unit) เป็ นดัชนีใช้วดั ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต
จัดเก็บ จนกระทั้งเตรี ยมจัดส่ งโดยคิดตามจานวนครั้งความเสี ยหาย สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เกิ ด
จากความเสี ย และผลต่อความเชื่อหมัน่ ต่อลูกค้า โดยคานวณได้จาก
จานวนคาสัง่ ซื้ อที่พบว่าเกิด

ความสามารถในการดูแลสิ นค้าไม่ให้เสี ยหาย ความเสี ยหายต่อสิ นค้า
× 100 (4)
=
จานวนความสัง่ ซื้ อทั้งหมด
ขณะขนส่ งและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
1.5. ความสม่าเสมอในระยะรอบการส่ งมอบสิ นค้า (consistency of order
cycle time) ความสามารถที่บริ ษทั สามารถจัดส่ งสิ นค้าในระยะเวลาที่เท่ากันทุกครั้งของการสั่งซื้ อ
(วัน)
1.6. ความน่ าเชื่ อถือของผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (reliable suppliers) สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในด้านปริ มาณสิ นค้า เวลา และคุณภาพที่กาหนด ความถี่
สม่าเสมอ วงจรเวลาจัดซื้ อ การส่ งสิ นค้าถูกต้อง วัดได้จาก
1.6.1. อัตราการจัดส่ งสิ นค้าเต็มจานวนและตรงเวลา
ร้อยละการจัดส่ ง
ร้อยละการจัดส่ ง
อัตราการจัดส่ งสิ นค้าเต็มจานวน
=
×
(5)
ครบตามจานวน
ตรงตามเวลา
และตรงเวลา
1.6.2. อัตราการจัดส่ งสิ นค้าเต็มจานวนและตรงเวลาของผูข้ าย
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อัตราการจัดส่ งสิ นค้าเต็มจานวน ร้อยละการจัดส่ ง ร้อยละการจัดส่ งตรงเวลา
=
×
(6)
ตามจานวนผูช้ าย
ของผูข้ าย
และตรงเวลาของผูช้ าย
1.7. ความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล สิ น ค้า คงคลัง (accurate inventory
information) ดัชนีช้ ีวดั ความแม่นยาของสิ นค้าคงคลังที่แสดงถึงความแตกต่างของสิ นค้าคงคลังที่ได้
บันทึกไว้กบั จานวนสิ นค้าคงคลังที่ได้จากการนับจริ ง หาได้จาก
สิ นค้าคงคลังที่ได้ จานวนสิ นค้าคงคลัง
ความถูกต้องของข้อมูล
ที่นบั ได้จริ ง
ที่ได้บนั ทึกไว้
= 100 ×
จานวนสิ นค้าที่ได้จากการนับจริ ง
สิ นค้าคงคลัง

(7)

1.8. ความสามารถในการกาหนดขั้นตอนการท างานและคาสั่งที่ เป็ น
มาตรฐาน (defined procedure and works instructions) ดัชนี การพัฒนาคุณภาพสิ นค้า (quality
improvement) การพัฒนากระบวนการผลิต (productivity improvement) เวลาในการทางานในแต่
ละกระบวนการ
2.2.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่
จาการศึกษาการเปรี ยบการดาเนินงานส่ งเสริ มการปลูกและผลิตหอมหัวใหญ่ระหว่าง
ผูป้ ลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จากัด และสหกรณ์ผปู้ ลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จากัด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
มี ผ ลผลิ ต หอมหั ว ใหญ่ เ ฉลี่ ย ของสหกรณ์ ผู้ป ลู ก หอมหั ว ใหญ่ ฝ าง จ ากัด และสหกรณ์ ผู้ป ลู ก
หอมหัวใหญ่ แม่ วาง จากัด อยู่ที่ 6,658.20 และ 3,520.41 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ มี รายได้จากการขาย
หอมหัวใหญ่เฉลี่ย 122,461.54 และ 136,489.36 บาทต่อปี ตามลาดับ (จุฑาทิพย์, 2544) สอดคล้อง
กับการศึกษาเรื่ องการผลิตแลการตลาดหอมหัวใหญ่ของเกษตรกรในอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4,484.67 กิโลกรัมต่อไร่ มีกาไรเหนือต้นทุนทั้งหมด 10,224.27 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนผลตอบแทนทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายได้จากการจาหน่ ายหอมหัวใหญ่เปรี ยบเทียบกับ
ต้นทุนการผลิ ตทั้งหมดเท่ากับ 1.49 โดยราคาถูกกาหนดโดยพ่อค้าคน การตลาดของหอมหัวใหญ่
พบว่า ร้อยละ 88.33 ขายแก่ผลผลิตแก่พ่อค้าท้องถิ่นมากที่สุด ส่ วนใหญ่มีการขายแบบเหมาไร่ โดย
มีพ่อค้ามารับซื้ อถึ งไร่ ไม่มีการคัดเกรดก่อนจาหน่ าย การจาหน่ ายหอมหัวใหญ่จะแพงสุ ดในเดือน
ธันวาคมถึงมกราคม และต่าสุ ดในช่วงมีนาคมถึงเมษายน (กุสุมา, 2547)
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การจัดการโลจิสติกส์
จากการศึ ก ษาเรื่ องการนาระบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานในอุ ตสาหกรรมเสื้ อผ้า
พื้นเมือง โดยใช้ตวั แบบ SCOR Model เพื่อหาจุดดาเนิ นงานในสายโซ่ อุปทาน ตั้งแต่ตน้ สายไป
จนถึงปลายสาย เพื่อหาจุดบกพร่ องที่เกิดขึ้นจากการดเนินงาน แล้วดาเนินการปรับปรุ งจุดบกพร่ อง
ดังกล่ าว โดยใช้แนวคิด CPFR (Callaborative Planning Forecasting and Replenishment) ซึ่
ประกอบด้ว ย ความร่ ว มมื อ ในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติ ม เต็ ม สิ น ค้า ด าเนิ น การ
สนับสนุ นการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและแก้ไขจุดบกพร่ องดังกล่าว ผลจากการดาเนินการดังกล่าว
พบว่า สามารถลดช่ วงเวลาการนาของการรอคอยการจัดส่ ง วัตถุ ดิบ ลดลง (ผ้า ทอพื้ นเมื องและ
อุปกรณ์ตดั เย็บ) จากผูจ้ ดั ส่ งมายังลูกค้าจาก 14 วันเหลือ 0 และ 2-7 วันเหลือ 0 ตามลาดับ สัดส่ วน
พัสดุคงคลังลดลงต่อค่าใช้จ่ายการผลิตต่อเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม ลดลงเหลือ 0.46%
และ 0.8% เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และลดเวลาในการผลิตจากสายการผลิต
เดิม 22.5 วันเหลือ 8.5 วัน (ปรารถนา, 2547) เช่นเดียวกับการศึกษาการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
การจัดการห่ วงโซ่ อุป ทานของโรงงานปลารมควัน โดยได้นาเอาทฤษฎี เรื่ องการจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน (supply chain management) ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยทาการวิเคราะห์แผนผังธุ รกิจปลา
รมควัน เพื่อหาจุ ดทาการปรั บปรุ งแก้ไข ประเด็นการปรับปรุ ง 4 ประเด็น คือ การจัดเก็บวัตถุ ดิบ
ก่อนการผิต การจัดเก็บสิ นค้าหลังหารผลิ ต วิธีการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้า และตอบสนองความ
ต้องการสิ นค้าของลูกค้า เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่า ทั้ง 4 ประเด็นสามารถลด
ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 507,418 บาทต่อปี จากค่าใช้จ่ายก่อนทาการปรับปรุ ง 790,941 บาทต่อปี หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 41.9 เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุ ง และส่ งผลให้ไม่เกิดการรอสิ นค้าจากลูกค้าจากเดิมที่
ต้องรอ 1-2 วัน (ไกรสร, 2550) และการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ งมันฝรั่งสดใน
ระบบโลจิสติกส์ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตขนมขบเขี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ โดยใช้แนวคิดการจัดระบบงาน
และต้นทุ นการขนส่ ง แนวคิ ดการบริ หารสิ นค้า คงคลัง ในระบบโลจิส ติก ส์ และโซ่ อุปทาน และ
แนวคิ ดทฤษฎี ก ารผลิ ตและเพิ่ม ผลผลิ ต โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้อมูล แบบเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานและรายงานเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง พบว่า การนาเอาแนวคิดการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
ในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน และแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดีมาใช้ ทาให้สามารถ
ผลิตสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นการลดต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนในการจัดเก็บ และต้นทุน
ในการขนส่ ง พบว่า สามารถลดต้นทุนจากเดิม 1,111,094 บาทเหลือ 892,240 บาท คิดเป็ นร้อยละ
19.70 ของต้นทุนขนส่ งแบบเดิม (ประสาร, 2551) และการศึกษาเรื่ องการปรับปรุ งห่ วงโซ่ อุปทาน
สาหรั บ ผลิ ตไก่ ปรุ งสุ ก ส่ งออกไปประเทศญี่ปุ่ น โดยใช้กิจกรรมห่ วงอุปทานในการวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางการปรั บปรุ ง และวิเคราะห์กิจกรรมด้วยเครื่ องมือผังสายธารคุ ณค่า ปั ญหา 3
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ประเด็ น คื อ โรงงานไก่ แปรรู ป โรงงานอาหารสัตว์ และโรงฟั ก ไข่ โดยประยุกต์ใช้เทคนิ ค การ
จัดการด้วยสายตา (visual control) (การใช้ป้ายสี อย่างง่าย (color card) ป้ ายบ่งชี้ ตาแหน่งการจัดวาง
(position sign) และบอร์ ดควบคุมการทางาน (visual control board)) และปรับปรุ งระบบคัมบังใน
ของโรงงานไก่แปรรู ป (kanban card) พบว่าทาให้การจัดเก็บและการส่ งมอบมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
และสามารถลดระดับสิ นค้าคงคลังเหลือ เนื้ อไก่จาก 41.43 ตัน เหลือ 18.69 ตัน หรื อร้อยละ 54.88
จากกระบวนการเดิ ม ส าหรั บ โรงานอาหารสั ต ว์ล ดระดับ สิ น ค้า คงคลัง วัต ถุ ดิ บ ข้า วโพดจาก
79,946.25 ตัน เหลื อ 27,577.50 ตัน หรื อร้ อยละ 65.50 การพยากรณ์ ผลผลิ ตปรับปรุ งการวาง
แผนการผลิตระดับสิ นค้าคงคลังไข่ไก่จาก 887,000 ฟอง เหลือ 315,000 ฟอง หรื อร้อยละ 64.49 และ
ลดระยะเวลานารวมในโซ่อุปทานจาก 11,034 ชัว่ โมง เหลือ 10,219 ชัว่ โมง หรื อร้อยละ 7.39 (ภาชินี
, 2553)
การศึกษาเรื่ องการออกแบบเครื อข่ายโลจิสติกส์ สาหรับการขนส่ งขาออกในวิสาหกิจ
อาหารแช่ แข็งขนาดย่อมโดยใช้ตวั แบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่บูรณาการกิ จกรรมต่างๆ ในการกระจาย
สิ นค้าองระบบโลจิสติกส์รวมเข้ามาเป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อทาการศึกษาหาแนวทางระบบ
การกระจายสิ นค้าที่มีความเหมาะสมกับต้นทุนในการดาเนิ นงาน พบว่าการตั้งศูนย์กระจายสิ นค้า
สามารถลดต้นทุนการขนส่ งจากเดิ มร้อยละ 18.78 เหลือร้อยละ 10.31 หรื อลดลงจากเดิมประมาณ
ร้อยละ 8.42 คิดเป็ นมูลค่าต้นทุนการกระจายสิ นค้าลดลงต่อปี ประมาณ 3,020,770.08 บาทต่อปี
แทนการขนส่ งจากโรงงานไปสู่ ลูกค้าโดยตรง (สุ พรรณ, 2547)
นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิสติกส์ ส่งออกยางพาราไป
ยังจีนตอนใต้ผ่านทางท่าเรื อเชี ยงแสนของ โดยทาการเก็บข้อมูลต้นทุนกิ จกรรมโลจิสติกส์ จาก 15
คาสั่งซื้อ จากหน่วยธุ รกิจส่ งออกยางพารา 6 ราย รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหน่วยธุรกิจ และใช้
วิธีวิเคราะห์เชิ งพรรณนา ในการอธิ บายสภาพการดาเนินงานการค้าและการจัดการ โลจิสติกส์และ
วิเคราะห์เชิ งปริ มาณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเส้นห่ อหุ ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA)
พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นกิ จการที่ แตกต่างกันมี 4 ลักษณะ ด้านตัวชี้ วดั คุณภาพ พบว่า เวลานาที่
ตอบสนองเร็ วที่สุด 3 วัน เวลานารวมในการส่ งมอบน้อยที่สุด 47 วัน 4 ชัว่ โมง เวลานาในการรับ
มอบวัตถุดิบ เวลาเฉลี่ยในการแปรรู ปและเวลาสิ นค้าในคลัง และเวลานารวมในการส่ งมอบ เท่ากับ
3 วัน 38 วัน และ 47 วัน 7 ชัว่ โมง 2 นาที ตามลาดับ เวลานาเฉลี่ยในการขนส่ งสิ นค้าจากคลังสิ นค้า
ไปยังท่าเรื อเท่ากับ 3 ชัว่ โมง 25 นาที ด้านต้นทุน พบว่า กิจกรรมการจัดการวัตถุดิบและคลังสิ นค้า
หน่วยธุ รกิจมีตน้ ทุนน้อยที่สุดของยางพาราแผ่นรมควัน และยางแท่งเท่ากับ 3,542.68 และ 2,688.39
บาทต่อคาสั่งซื้ อ ด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์ยอ้ นกลับอยูท่ ี่ 83,818.00 และ 79,771.33 บาท ด้าน
การสื่ อสารโลจิสติกส์ต่อคาสั่งซื้ออยูท่ ี่ 836.25 และ 894.22 บาท ด้านค่าใช้จ่ายคาสั่งซื้ ออยูท่ ี่ 44 บาท
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ด้านค่าสนับสนุ นอะไหล่ 304.17 และ 396.81 บาท ด้านค่าบริ การจัดส่ งอยูท่ ี่ 100,968.60 และ
85,062.89 บาท และต้นทุนโดยรวม 227,322.00 และ 145,203.43 บาท ตามลาดับ นอกจากนี้ ระดับ
ความมี คุณภาพ สัดส่ วนต้นทุ น และความมีประสิ ทธิ ภาพของต้นทุนจะมีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับปริ มาณการส่ งออกยางพาราและระยะทางในการขนส่ ง รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตอบสนองคาสั่งซื้ อ (องอาจ, 2550) และจากการศึกษาการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนฐานกิจกรรมของโรงานผลิตกระดาษทราย โดยใช้แนวคิดต้นทุนฐานกิ จกรรมและนาเสนอ
แนวทางการลดต้น ทุ น โดยวิเ คราะห์ กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โลจิ ส ติ ก ส์ ท้ งั หมด โดยแบ่ ง กลุ่ ม
กิ จกรรมโลจิ สติ กส์ เป็ น 6 กิ จกรรมหลัก 50 กิ จกรรมย่อย พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อเดื อนอยู่ที่
2,460.15 บาท มีสัดส่ วนร้ อยละ 9.60 ต่อยอดขาย และวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิพาเรโต วิเตราะห์
ลาดับความสาคัญของกิ จกรรม พบว่ากิ จกรรมที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดและสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 80 คือ
กิจกรรมการจราจรและการขนส่ ง และกิจกรรมการบรรจุภณั ฑ์และหีบห่อ (วัลยา, 2553)

