
 

 

 

บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 บทน้ีเน้ือหาจะแสดงถึงรายละเอียดส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดการจดัการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลัก
ของโลจิสติกส์ และการวดัคุณภาพโลจิสติกส์ ส่วนท่ีสองจะแสดงถึงเอกสารและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1. แนวคิดทฤษฎ ี

 
แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบความเขา้ใจในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาภายใต้

การศึกษาคร้ังน้ี จึงน าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
2.1.1. การจัดการโลจิสติกส์ 
โลจิสติกส์ (logistics) เป็นแนวคิดเร่ืองการกระจายสินคา้ยุคใหม่ สมาคมผูเ้ช่ียวชาญ

การจดัการโซ่อุปทานแห่งสหรัฐอเมริกา (The Council of Supply Chain Management Professional: 
CSCMP) (2548) ไดนิ้ยามความมายเป็นทียอมรับกวา้งขวางในปัจจุบนัวา่ การบริหารการจดัการโลจิ
สติกส์เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการจดัการระบบโซ่อุปทานมีกระบวนการวางแผน การน าเสนอ 
และการควบคุมการไหลทั้งไปและกลบัอยา่งมประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเก็บรักษาสินคา้ 
บริการและขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงจุดของการบริโภค โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่าสุด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด กิจกรรมของโลจิสติกส์ มีทั้งหมด 13 กิจกรรม 
ประกอบดว้ย การบริการลูกคา้ การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ การจดัการสินคา้คงคลงั การ
ส่ือสาร การจดัการวตัถุดิบ กระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ การบริหารคลงัสินคา้ การบรรจุภณัฑ์ การ
เลือกท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ การจดัซ้ือวตัถุดิบ การจดัการโลจิสติกส์ยอ้นกลบั การขนส่ง การ
สนบัสนุนดา้นอะไหล่และบริการ (Stock and Lambert ,2001)  
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จากการนิยามกระบวนการโลจิสติกส์มุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองของกระบวนในการวางแผน 
การควบคุมการไหลของวตัถุดิบและขอ้มูลจากจุดแรกถึงจุดสุดทา้ย โดยท่ีการจดัการจะอยูภ่ายใต้
วตัถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภคและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และในทางตรงกนัขา้มความแตกต่างความหมายของการจดัการโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ การ
น าไปใชแ้ละประเมินผลของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซ่ึงในขณะเดียวกนัการจดัการโลจิสติกส์เป็น
กลยทุธ์อยา่งหน่ึงของการจดัหาและเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1. องคป์ระกอบระบบโลจิสติกส์ 
ท่ีมา ทวศีกัด์ิ, 2550 

 

 

การไหลวตัถุดิบ 

ผูจ้ดัส่ง 

วตัถุดิบ 

ลูกคา้ ฝ่าย

จดัหา 

ด าเนิน

การ 

ฝ่าย

จดัส่ง 

การไหลของขอ้มูลของลูกคา้ 

การจดัส่งวตัถุดบิ 

-การบริหารการขนส่ง 
-การบริหารวสัดุคงคลงั 
-การบริหารการสัง่ซ้ือ 
-การบริหารขอ้มูลการจดัการ
วตัถุดิบ 

การบริหารการผลติ 

-การวางแผนระบบการผลิต 
-การบริหารขอ้มูลการผลิต 

การบริหารการกระจายสินค้า 
-การบริหารการขนส่ง, การขนยา้ย
สินคา้ 
-การบริหารคลงัสินคา้ส าเร็จรูป, 
การก าหนดท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
-การบริหารจดัการดา้นค าสัง่ซ้ือ 
-การบริหารขอ้มูลดา้นสภาวะ
ตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
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กล่าวโดยสรุปโลจิสติกส์ คือการออกแบบและการจัดการระบบการควบคุมการ
เคล่ือนยา้ยหรือการไหลของสินคา้และขอ้มูลจากตน้ทางมายงับริษทั และออกจากบริษทัไปยงัลูกคา้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะเห็นว่าโลจิสติกส์นั้นจะครอบคลุมกิจกรรมและ
กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินค้าทั้งหมดทุกระดบัและขั้นตอนปฏิบติัการโดยวิธีการเชิงระบบ ซ่ึง
บริษทัจะท าการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ของระบบสินคา้ภายในบริษทัดว้ยกนั แทนท่ีจะแยกปฏิบติั
แต่ละกิจกรมอยา่งท่ีเคยท ากนัมาและยอมรับการติดต่อและประสานงานระหวา่งบริษทัและองคก์ร
ภายนอก นอกจากน้ีโลจิสติกส์จะถูกมองอยา่งเป็นระบบและเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองหรือ
ท่ีรู้จกัในช่ือแบบจ าลองห่วงโซ่อุปทาน (supply chain modeling) ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกระบวนการ
ไหลกนัเป็นลูกโซ่ 

2.1.2. กจิกรรมหลกัของโลจิสติกส์ 
กิจกรรมหลกัของโลจิสติกศ์ คือ กิจกรรมท่ีใชอ้  านวยความสะดวก ในการเคล่ือนยา้ย

สินคา้จากจุดก าเนิดไปยงัจุดบริโภค (กมลชนก และคณะ, 2547) ไดแ้ก่ 
1. การบริการลูกคา้ (customer service) เป็นการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ตาม

สถานท่ีท่ีก าหนด ภายใตเ้ง่ือนไขและเวลาท่ีเหมาะสม ความส าเร็จของธุรกิจข้ึนอยูท่ี่วา่ธุรกิจสามารถ
ใหบ้ริการลูกคา้ไดห้รือไม่ อยา่งไร เป้าหมายของลูกคา้ท่ีเป็นองคก์รธุรกิจ คือ ก าไร ส่วนเป้าหมาย
ของผูบ้ริโภคคือความพึงพอใจในการบริการ ดงันั้นลูกคา้แต่ละรายจึงมุ่งใหไ้ดมู้ลค่าเพิ่มจากการใช้
บริการท่ีมีปะสิทธิภาพหรือมีค่าใชจ่้ายต ่า การบริการลูกคา้ท่ีดีเยีย่มจะเพิ่มมูลค่าใหก้บัทุกฝ่ายใน
ระบบโลจิสติกส์ 

2. การพยากรณ์การวางแผนอุปสงค์ เป็นการน ามาใช้เพื่อเช่ือมต่อกับการ
วางแผนทางดา้นการผลิตและการตลาด โดยการอาศยัพื้นฐานการส่งเสริมการขาย การก าหนดราคา
คู่แข่งขนั และอ่ืนๆ ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ว่าจะซ้ือสินคา้ในปริมาณเท่าใด จากผูจ้ดัส่ง
สินค้าหรือวตัถุดิบรายใด และจะให้มีการส่งไปยงัตลาดในปริมาณเท่าใด หรือในบางองค์กร
น ามาใชใ้นการวางแผนการผลิต 

3. การบริหารคลงัสินคา้ (inventory management) เป็นการเช่ือมโยงระหว่าง
การวางแผนกบัการปฏิบติัการ บทบาทการจดัการสินคา้คงคลงัคือการวางแผนความตอ้งการสินคา้ท่ี
จะเก็บไวแ้ละจดัการสินคา้ท่ีเก็บไว ้รวมถึงการจดัการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ ขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกอบดว้ยวา่จะมีสินคา้คงคลงัอยู ่ณ ท่ีใดบา้ง เม่ือใดจะสั่งสินคา้มาเติมสินคา้คงคลงัท่ีลดลงและ
ปริมาณเท่าใด เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงระดบัสินคา้คงคลงั ซ่ึงมีตน้ทุน การดูแลสินคา้คงคลงั
สูง โดยเฉพาะในธุรกิจพาณิชยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง รถยนต์และสินคา้
เหล่าน้ีจะมีความลา้สมยัไดร้วดเร็วมาก 
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4. การติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละหน่วยงานและ
องคก์รอยา่งกวา้งขวาง เช่น การติดต่อระหวา่งองคก์รกบัผูจ้ดัส่งสินคา้ วตัถุดิบและลูกคา้ การติดต่อ
ระหว่างกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ การติดต่อระหว่างหน่วยงานหลกัภายใตอ้งค์กร การติดต่อ
ระหวา่งลูกคา้หรือผูจ้ดัส่งสินคา้หรือวตัถุดิบซ่ึงไม่ไดติ้ดต่อโดยตรงกบักิจการ 

5. การจดัการวตัถุดิบ (procurement) เป็นกิจกรรมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบทั้งใน
และต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีผูจ้ดัส่งสินคา้ (supplier) รายเดียวหรือหลายราย เพื่อเป็นทรัพยากรส าหรับ
การผลิตสินคา้และบริการ มีวตัถุประสงค ์เพื่อลดระยะทางลดปัญหาคอขวดของระดบัสินคา้คงคลงั 
ลดการสูญเสียและการสูญหายของวตัถุดิบ ท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ การจดัหาวตัถุดิบจึงตอ้งวางแผนอยา่งรอบคอบและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยูใ่น
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งน้ีธุรกิจควรค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัส่งสินคา้ เช่น คุณภาพของวตัถุดิบ ความมัน่ใจด้านแหล่งจดัหาและตน้ทุนของวตัถุดิบ 
เป็นตน้ การจดัหาเป็นกระบวนการท่ีจดัหาแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงความตอ้งการ ซ่ึงธุรกิจ
อาจจะเลือกผูจ้ดัส่งสินคา้ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น โฆษณา วารสาร และ หนงัสือ แลว้น าขอ้มูล
ต่างๆ มาท าการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และบริการ 

6. การจดัการประมวลค าสั่งซ้ือ (order processing) เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั
กบับริษทัในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ สามารถจ าแนกขั้นตอนประมวลค าสั่งซ้ือ 
ครอบคลุมตั้งแต่ลูกคา้จดัท าค าสั่งซ้ือ (order preparation) การจดัส่งค าสั่งซ้ือ (order transmission) 
การรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ (order receiving) การตรวจสอบสถานะค าสั่งซ้ือ (order processing) การ
ติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้ การเปิดค าสั่งซ้ือ การส่งมอบสินคา้ตามค าสั่งซ้ือนั้น รวมถึง การตรวจสอบ
สินคา้คงคลงั เครดิตลูกคา้ ใบส่งสินคา้และยอดลูกหน้ีเป็นการเช่ือมต่อระหวา่งองค์กร ไดมี้การน า
ระบบสั่งซ้ืออตัโนมติัมาใช ้เช่น ระบบ EDI (Electronic Data Interchange), EFT (Electronic Funds 
Transfer) เป็นตน้ (ไชยยศ และ มยขุพนัธ์, 2537) 

7. การหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ (packaging) มีความส าคญัต่อระบบโลจิสติกส์
ดา้นค่าใชจ่้ายและความปลอดภยัในตวัสินคา้ ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนบรรจุหีบห่อก็คือ วสัดุท่ีใชหี้บห่อ
และวธีิการบรรจุหีบห่อจะใชเ้คร่ืองจกัรหรือท าดว้ยมือและการก าจดัวสัดุบรรจุภณัฑ์ นอกจากน้ีการ
บรรจุหีบห่อจะตอ้งมีการส่ือสารหรือการถ่ายทอดขอ้มูล เช่น ผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์ เลขหมายสินคา้ ซ่ึง
ใช้ท าการติดตามสินคา้ อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดขอ้มูลส าคญัไปยงัผูบ้ริโภค และยงัมีบทบาทใน
ระบบโลจิสติกส์ท่ีบอกวิธีการเคล่ือนยา้ยและความเสียหายท่ีจะเกิดกบัสินคา้ เพื่อปกป้องตวัสินคา้ 
เพื่อการจดัเก็บ และการขนส่งสะดวกสบายในการเคล่ือนยา้ย 
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 8. อะไหล่และการใหบ้ริการ เป็นบทบาทการให้บริการหลงัการขาย ไดแ้ก่การ
จดัการส่งอะไหล่ไปยงัผูแ้ทนจ าหน่าย การจดัเก็บอะไหล่ไวอ้ยา่งเพียงพอ การรับคืนสินคา้ท่ีช ารุด 
และการตอบสนองต่อความตอ้งการอะไหล่และบริการอยา่งรวดเร็ว 

9. การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ (facility location) การพิจารณา
เลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะท่ีสุดของโรงงานเป็นแผนงานท่ีส าคญัท่ีส่งผกระทบต่อองคก์รธุรกิจในระยะ
ยาว เน่ืองจากการสร้างโรงงานและส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิตตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก 
และท าเลท่ีตั้งของโรงงานจะมีผลต่อตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ ตน้ทุนต่างๆ เช่น คลงัสินคา้ 
การติดต่อส่ือสาร ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ค่าท่ีดิน ฯลฯ รวมถึงระดบัการบริการ
เพื่อการตอบสนองลูกคา้ โดยพิจารณาสถานท่ีตั้งของลูกคา้ ผูจ้ดัส่งสินคา้หรือวตัถุดิบ ผูใ้ห้บริการ
ขนส่ง จ านวน ค่าจา้งแรงงาน และการให้ความร่วมมือจากภาครัฐ เป็นตน้ ดงันั้นการเลือกท าเล
ท่ีตั้งจึเป็นกิจกรรมท่ีผกูพนัธุรกิจอยา่งมาก และตอ้งอาศยัการพยาการณ์ระยะยาวดว้ย ดงันั้นจึงคสร
เลือกท าเลท่ีตั้งดว้ยความรอบคอบโดยใชห้ลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทและธรรมชาติของธุรกิจ
นั้น (ค านาย, 2547) 

10. การจดัหาสินคา้หรือวตัถุดิบ เป็นการจดัซ้ือ การบริหารอุปทาน การคดัเลือก
ผูจ้ดัส่งสินคา้หรือวตัถุดิบ การเจรจาการต่อรองราคา เง่ือนไข และปริมาณการสั่งซ้ือ รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพของผูจ้ดัส่งสินคา้และวตัถุดิบ ซ่ึงการซ้ือวตัถุดิบและการบริการจากองคก์รภายนอก
เพื่อรองรับการปฏิบติังานตัง่แต่การผลิตไปจนถึงการตลาด การขาย และโลจิสติกส์ 

11. การจดัการรับคืนสินคา้ เป็นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีรับคืนท่ีรับจากลูกค้า 
เน่ืองจากปัญหาสินคา้เองหรือเปล่ียนใจลูกคา้ มีกระบวนการท่ีซบัซ้อนและสินคา้ท่ีรับคืนมีจ านวน
นอ้ย แต่เสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก 

12. โลจิสติกส์ยอ้นกลบั เก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ยหรือท าลายขยะท่ีเกิดข้ึน จาก
การผลิต การจดัส่ง หรือกระบวนการบรรจุ ซ่ึงอาจมีการจดัเก็บไวช้ั่วคราว ขนส่งไปยงัสถานท่ี
ท าลายหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ 

13. การจราจรและการขนส่ง เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัทั้งทางดา้นตน้ทุนและระดบั
บริการลูกคา้ การจดัการขนส่ง เก่ียวกบัการเลือกรูปแบบขนส่ง การเลือกเส้นทางในการขนส่ง
ประเภทต่างๆ เช่นทางอากาศ รถไฟ น ้า รถบรรทุก หรือทางท่อ เพื่อสร้างความมัน่ใจในการขนส่ง มี
ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบของภูมิภาคท่ีสินคา้ส่งผา่น และการเลือกผูข้นส่ง 

14. คลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ (warehouse management) คลงัสินคา้ 
หมายถึง สถานท่ีอ านวยความสะดวกทั้งดา้นเวลาและสถานท่ี ช่วยให้สินคา้ท่ีผลิตข้ึนไดพ้กัเพื่อรอ
การบริโภค กิจกรรมดา้นคลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางโคลงสร้าง เพื่อให้
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เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหน้าท่ีใน
การเก็บสินคา้ระหวา่งกระบวนการเคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุนการผลิต การกระจายสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ี
เก็บในคลงัสินคา้ สามารถแบ่งได ้2 ประเภท (ปรีชา, 1993) ไดแ้ก่ 

1. วตัถุดิบ (material) ซ่ึงอยู่ในรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและช้ินส่วน
ต่างๆ 
2. สินคา้ส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต 
ตลอดจนสินคา้ท่ีตอ้งการทิ้งและวสัดุท่ีน ามาใช ้

การจดัการคลงัสินคา้ (warehouse management) หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้
ผูรั้บเพื่อกิจกรรมในการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหารการด าเนินธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คลงัสินคา้เพื่อเกิดการด าเนินการเป็นระบบใหคุ้ม้กบัการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การ
หยิบสินคา้ การป้องกนั เพื่อลดการสูญเสียจากการด าเนินงาน เพื่อให้ตน้ทุนในการด าเนินงานต ่า
ท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็พื้นท่ี  

ความสัมพนัธ์ของคลงัสินคา้และกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ 
-การจดัการคลงัสินคา้กบัการผลิต  
การผลิตท่ีผลิตเป็นปริมาณนอ้ยแต่ท าการผลิตบ่อยๆ หรือการผลิตตามค าสั่งซ้ือ

ของลูกคา้ หรือท่ีเรียกวา่ระบบการผลิตแบบตามค าสั่งซ้ือ (make to order) นั้นจะท าให้ตน้ทุนดา้น
สินคา้คงคลงันอ้ย แต่ตน้ทุนการตั้งสายการผลิตสูง (setup cost) ซ่ึงอาจจะสูงมากจนท าให้ตน้ทุน
รวมของการผลิตสูง ในทางตรงกนัขา้มในระบบการผลิตท่ีผลิตต่อคร้ังเป็นปริมาณมาก (make to 
stock) ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนการผลิตต ่า แต่ตอ้งมีตน้ทุนสินคา้คงคลงัสูง ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้าง
คลงัสินคา้รองรับและมีระบบการจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

-การจดัการคลงัสินคา้กบัการขนส่ง 
การคลงัสินคา้กบัการขนส่งมีความสัมพนัธ์กนัมาก กล่าวคือ ในการขนส่งท่ี

ตอ้งการรวบรวมสินคา้ก่อนการขนส่ง (consolidate) เพื่อประโยชน์ของการขนส่งท่ีเป็นปริมาณมาก
นั้นจ าเป็นตอ้งใชค้ลงัสินคา้เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินคา้ (consolidate point) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
ประหยดัค่าขนส่ง (transportation cost) ถึงแมว้า่การขนส่งบางประเภทจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่ง
ลงไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้ลงัสินคา้ช่วย เช่น ระบบการขนส่งแบบ Milk run แต่ก็ตอ้งใชร้ะบบการจดัการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและตอ้งอาศยัการแบ่งปันขอ้มูลท่ีมาก และยงัตอ้งการระบบการจดัการท่ี
ประสิทธิภาพสูงดว้ย 
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-การจดัการคลงัสินคา้กบัการบริการ 
การคลงัสินคา้กบัการบริการมีความสัมพนัธ์กนัมาก กล่าวคือ ในกิจการบาง

ประเภทตอ้งการระดบัการตอบสนองต่อความตอ้งการของลุกคา้ท่ีรวดเร็วและแม่นย  า เช่น ระบบใน
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนั้ น จ าเป็นต้องใช้คลังสินค้าและระบบการจัดการคลังสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ 

 2.1.3. การวดัคุณภาพโลจิสติกส์ (Measurement of Logistics-Quality) 
โดยส่วนใหญ่นักโลจิสติกส์ให้ความส าคัญในการวดัคุณภาพมาเป็นอันดับแรก 

(Coyle, Bardi and Langle, 2003) คุณภาพของโลจิสติกส์ (logistics quality) คือ ความสามารถใน
การกระจายสินคา้และวตัถุดิบให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีวางไวแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึง
การวดัผลทางโลจิสติกส์ส่วนใหญ่สามารถวดัผลได ้2 ดา้น คือ ประสิทธิผล (effectiveness) และ 
ประสิทธิภาพ (efficiency) ซ่ึงเป็นพื้นฐานการด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ (รุธีย,์ ไพฑูรย ์และปรัชญา, 
2007) โลจิสติกส์ไดจ้ดัประเภทตวัช้ีวดัเป็น 4 มิติ คือ ตวัช้ีวดัมิติคุณภาพ ตวัช้ีวดัดา้นมิติเวลา ตวัช้ีวดั
ในดา้นมิติตน้ทุน และตวัช้ีวดัในดา้นมิติดา้นอ่ืนๆ (Keebler et al,1999) แนวคิดการวดัคุณภาพโลจิ
สติกส์ โดยมีขอบเขตปัจจยั 3 ประการเป็นตวับ่งช้ีถึงขอบเขตการศึกษาคุณภาพการจดัการโลจิ
สติกส์ ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นโลจิสติกส์ (logistics facilities) กระบวนการโลจิสติกส์
และกระบวนการยอ่ยโลจิสติกส์ (logistics process and its subprocess) และปัจจยัทรัพยากรบุคคล 
การจดัการและองคก์ร (human factors, management and organization) (Legaza, 2002) คุณภาพ
ของโลจิสติกส์สามารถแบ่งไดด้งัน้ี (Read and Miller,1991) 

1. ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทั้งหมด (total 
support of customer needs) ประกอบไปดว้ย 

  1.1. ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลา (on-time delivery) 
พิจารณาจากเปอร์เซ็นตก์ารส่งมอบวา่ส่งไดต้รงเวลาท่ีก าหนดไว ้เปอร์เซ็นตก์ารส่งมอบสูงจะท าให้
มัน่ใจวา่ผูส่้งมอบนั้นมีความน่าเช่ือถือค านวณไดจ้าก 

ความสามารถในการจดัส่งสินคา้  =  
จ านวนค าสัง่ซ้ือท่ีสามารถส่งได้

จ  านวนรวมของค าสัง่ซ้ือทั้งหมด
 ×  100   (1) 
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1.2. ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกคา้ไดถู้กตอ้งตามใบสั่งโดยไม่
เกิดขอ้ผดิพลาด (error-free transactions) จ  านวนค าสั่งซ้ือท่ีถูกจดัส่งใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกคา้
ไดถู้กตอ้งตามใบสั่งโดยไม่เกิดขอ้ผดิพลาด

=  
จ านวนใบสัง่งานท่ีผดิพลาด

จ านวนใบสัง่งงานทั้งหมด
  (2) 

 
  1.3. ความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงัไม่ให้ขาดมือ (no out-of-

stock) ดัชนีวดัความถ่ีหรือจ านวนคร้ังท่ีบริษทัไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ อัน
เน่ืองมาจากสินคา้คงคลงัมีไม่พอ แสดงถึงความสามารถในการจดัการสินคา้ของบริษทั โดยค านวน
ไดด้งัน้ี 

ความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงั
ไม่ใหข้าดมือ

 = 
จ านวนค าสัง่ซ้ือท่ีขาดสินคา้คงคลงั

จ านวนค าสัง่ซ้ือทั้งหมด
  (3) 

 
  1.4. ความสามารถในการดูแลสินค้าไมให้เสียหายขณะขนส่งและ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ (no goods damaged handling or delivery) อตัราความเสียหายของสินคา้ในจ านวน
ช้ิน (damage rate by unit) เป็นดชันีใชว้ดัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
จดัเก็บ จนกระทั้งเตรียมจดัส่งโดยคิดตามจ านวนคร้ังความเสียหาย สะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนท่ีเกิด
จากความเสีย และผลต่อความเช่ือหมัน่ต่อลูกคา้ โดยค านวณไดจ้าก 

ความสามารถในการดูแลสินคา้ไม่ใหเ้สียหาย
ขณะขนส่งและเคล่ือนยา้ยสินคา้

=
จ านวนค าสัง่ซ้ือท่ีพบวา่เกิด
ความเสียหายต่อสินคา้

จ านวนความสัง่ซ้ือทั้งหมด
 ×  100   (4) 

 
  1.5. ความสม ่าเสมอในระยะรอบการส่งมอบสินคา้ (consistency of order 

cycle time) ความสามารถท่ีบริษทัสามารถจดัส่งสินคา้ในระยะเวลาท่ีเท่ากนัทุกคร้ังของการสั่งซ้ือ 
(วนั) 

1.6. ความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (reliable suppliers) สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการขององค์กรในด้านปริมาณสินคา้ เวลา และคุณภาพท่ีก าหนด ความถ่ี
สม ่าเสมอ วงจรเวลาจดัซ้ือ การส่งสินคา้ถูกตอ้ง วดัไดจ้าก 

   1.6.1. อตัราการจดัส่งสินคา้เตม็จ านวนและตรงเวลา 
อตัราการจดัส่งสินคา้เต็มจ านวน

และตรงเวลา
    =     ร้อยละการจดัส่ง

ครบตามจ านวน
   ×     ร้อยละการจดัส่ง

ตรงตามเวลา
    (5) 

 
1.6.2. อตัราการจดัส่งสินคา้เตม็จ านวนและตรงเวลาของผูข้าย 
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อตัราการจดัส่งสินคา้เต็มจ านวน
และตรงเวลาของผูช้าย  = 

ร้อยละการจดัส่ง
ตามจ านวนผูช้าย  ×  

ร้อยละการจดัส่งตรงเวลา
ของผูข้าย    (6)   

 
   1.7. ความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลัง (accurate inventory 

information) ดชันีช้ีวดัความแม่นย  าของสินคา้คงคลงัท่ีแสดงถึงความแตกต่างของสินคา้คงคลงัท่ีได้
บนัทึกไวก้บัจ านวนสินคา้คงคลงัท่ีไดจ้ากการนบัจริง หาไดจ้าก 

ความถูกตอ้งของขอ้มูล
สินคา้คงคลงั

   = 100 ×   

สินคา้คงคลงัท่ีได ้ 
ท่ีไดบ้นัทึกไว้

จ  านวนสินคา้คงคลงั
ท่ีนบัไดจ้ริง

จ านวนสินคา้ท่ีไดจ้ากการนบัจริง
        (7) 

 
  1.8. ความสามารถในการก าหนดขั้นตอนการท างานและค าสั่งท่ีเป็น

มาตรฐาน (defined procedure and works instructions) ดชันีการพฒันาคุณภาพสินคา้ (quality 
improvement) การพฒันากระบวนการผลิต (productivity improvement) เวลาในการท างานในแต่
ละกระบวนการ 

 
2.2.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  

การผลติและการตลาดหอมหัวใหญ่ 
จาการศึกษาการเปรียบการด าเนินงานส่งเสริมการปลูกและผลิตหอมหวัใหญ่ระหวา่ง

ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ฝาง จ ากดั และสหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่แม่วาง จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 
มีผลผลิตหอมหัวใหญ่เฉล่ียของสหกรณ์ผู ้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จ ากัด และสหกรณ์ผู ้ปลูก
หอมหัวใหญ่แม่วาง จ ากัด อยู่ท่ี 6,658.20 และ 3,520.41 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้จากการขาย
หอมหวัใหญ่เฉล่ีย 122,461.54 และ 136,489.36 บาทต่อปี ตามล าดบั (จุฑาทิพย,์ 2544) สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาเร่ืองการผลิตแลการตลาดหอมหวัใหญ่ของเกษตรกรในอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 4,484.67 กิโลกรัมต่อไร่ มีก าไรเหนือตน้ทุนทั้งหมด 10,224.27 บาท คิดเป็น
สัดส่วนผลตอบแทนทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายหอมหัวใหญ่เปรียบเทียบกบั
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 1.49 โดยราคาถูกก าหนดโดยพ่อคา้คน การตลาดของหอมหัวใหญ่
พบวา่ ร้อยละ 88.33 ขายแก่ผลผลิตแก่พ่อคา้ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีการขายแบบเหมาไร่ โดย
มีพ่อคา้มารับซ้ือถึงไร่ไม่มีการคดัเกรดก่อนจ าหน่าย การจ าหน่ายหอมหัวใหญ่จะแพงสุดในเดือน
ธนัวาคมถึงมกราคม และต ่าสุดในช่วงมีนาคมถึงเมษายน (กุสุมา, 2547) 
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การจัดการโลจิสติกส์ 
จากการศึกษาเร่ืองการน าระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเส้ือผา้

พื้นเมือง โดยใช้ตวัแบบ SCOR Model เพื่อหาจุดด าเนินงานในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้สายไป
จนถึงปลายสาย เพื่อหาจุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการดเนินงาน แลว้ด าเนินการปรับปรุงจุดบกพร่อง
ดงักล่าว โดยใช้แนวคิด CPFR (Callaborative Planning Forecasting and Replenishment) ซ่ึ
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้า ด าเนินการ
สนบัสนุนการจดัการห่วงโซ่อุปทานและแกไ้ขจุดบกพร่องดงักล่าว ผลจากการด าเนินการดงักล่าว
พบว่า สามารถลดช่วงเวลาการน าของการรอคอยการจดัส่งวตัถุดิบลดลง (ผา้ทอพื้นเมืองและ
อุปกรณ์ตดัเยบ็) จากผูจ้ดัส่งมายงัลูกคา้จาก 14 วนัเหลือ 0 และ 2-7 วนัเหลือ 0 ตามล าดบั สัดส่วน
พสัดุคงคลงัลดลงต่อค่าใช้จ่ายการผลิตต่อเดือน กุมภาพนัธ์ และเดือน มีนาคม ลดลงเหลือ 0.46% 
และ 0.8% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และลดเวลาในการผลิตจากสายการผลิต
เดิม 22.5 วนัเหลือ 8.5 วนั (ปรารถนา, 2547) เช่นเดียวกบัการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจดัการห่วงโซ่อุปทานของโรงงานปลารมควนั โดยได้น าเอาทฤษฎีเร่ืองการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain management) ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์แผนผงัธุรกิจปลา
รมควนั เพื่อหาจุดท าการปรับปรุงแก้ไข ประเด็นการปรับปรุง 4 ประเด็น คือ การจดัเก็บวตัถุดิบ
ก่อนการผิต การจดัเก็บสินคา้หลงัหารผลิต วิธีการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ และตอบสนองความ
ตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสม จากการศึกษาพบวา่ ทั้ง 4 ประเด็นสามารถลด
ค่าใชจ่้ายรวมลดลง 507,418 บาทต่อปี จากค่าใชจ่้ายก่อนท าการปรับปรุง 790,941 บาทต่อปี หรือคิด
เป็นร้อยละ 41.9 เม่ือเทียบกบัก่อนการปรับปรุง และส่งผลใหไ้ม่เกิดการรอสินคา้จากลูกคา้จากเดิมท่ี
ตอ้งรอ 1-2 วนั (ไกรสร, 2550) และการศึกษาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งมนัฝร่ังสดใน
ระบบโลจิสติกส์ของบริษทัผูผ้ลิตขนมขบเข้ียวมนัฝร่ังทอดกรอบ โดยใช้แนวคิดการจดัระบบงาน
และตน้ทุนการขนส่ง แนวคิดการบริหารสินคา้คงคลงัในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
แนวคิดทฤษฎีการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิงลึกเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานและรายงานเอกสารการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การน าเอาแนวคิดการบริหารสินคา้คงคลงั
ในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแนวคิดการผลิตแบบทนัเวลาพอดีมาใช ้ท าให้สามารถ
ผลิตสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นการลดตน้ทุนดา้นเวลา ตน้ทุนในการจดัเก็บ และตน้ทุน
ในการขนส่ง พบวา่ สามารถลดตน้ทุนจากเดิม 1,111,094 บาทเหลือ 892,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.70 ของตน้ทุนขนส่งแบบเดิม (ประสาร, 2551) และการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
ส าหรับผลิตไก่ปรุงสุกส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่น โดยใช้กิจกรรมห่วงอุปทานในการวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางการปรับปรุง และวิเคราะห์กิจกรรมดว้ยเคร่ืองมือผงัสายธารคุณค่า ปัญหา 3 
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ประเด็น คือ โรงงานไก่แปรรูป โรงงานอาหารสัตว ์และโรงฟักไข่ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
จดัการดว้ยสายตา (visual control) (การใชป้้ายสีอยา่งง่าย (color card) ป้ายบ่งช้ีต าแหน่งการจดัวาง 
(position sign) และบอร์ดควบคุมการท างาน (visual control board)) และปรับปรุงระบบคมับงัใน
ของโรงงานไก่แปรรูป (kanban card) พบวา่ท าให้การจดัเก็บและการส่งมอบมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน
และสามารถลดระดบัสินคา้คงคลงัเหลือเน้ือไก่จาก 41.43 ตนั เหลือ 18.69 ตนั หรือร้อยละ 54.88 
จากกระบวนการเดิม ส าหรับโรงานอาหารสัตว์ลดระดับสินค้าคงคลังวตัถุดิบข้าวโพดจาก 
79,946.25 ตนั เหลือ 27,577.50 ตนั หรือร้อยละ 65.50 การพยากรณ์ผลผลิตปรับปรุงการวาง
แผนการผลิตระดบัสินคา้คงคลงัไข่ไก่จาก 887,000 ฟอง เหลือ 315,000 ฟอง หรือร้อยละ 64.49 และ
ลดระยะเวลาน ารวมในโซ่อุปทานจาก 11,034 ชัว่โมง เหลือ 10,219 ชัว่โมง หรือร้อยละ 7.39 (ภาชินี
, 2553) 

 การศึกษาเร่ืองการออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่งขาออกในวิสาหกิจ
อาหารแช่แข็งขนาดย่อมโดยใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในการกระจาย
สินคา้องระบบโลจิสติกส์รวมเขา้มาเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อท าการศึกษาหาแนวทางระบบ
การกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมกบัตน้ทุนในการด าเนินงาน พบว่าการตั้งศูนยก์ระจายสินคา้
สามารถลดตน้ทุนการขนส่งจากเดิมร้อยละ 18.78 เหลือร้อยละ 10.31 หรือลดลงจากเดิมประมาณ
ร้อยละ 8.42 คิดเป็นมูลค่าตน้ทุนการกระจายสินคา้ลดลงต่อปีประมาณ 3,020,770.08 บาทต่อปี 
แทนการขนส่งจากโรงงานไปสู่ลูกคา้โดยตรง (สุพรรณ, 2547)  

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ส่งออกยางพาราไป
ยงัจีนตอนใตผ้่านทางท่าเรือเชียงแสนของ โดยท าการเก็บขอ้มูลตน้ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์จาก 15 
ค  าสั่งซ้ือ จากหน่วยธุรกิจส่งออกยางพารา 6 ราย รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งหน่วยธุรกิจ และใช้
วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในการอธิบายสภาพการด าเนินงานการคา้และการจดัการ โลจิสติกส์และ
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) 
พบว่า รูปแบบการด าเนินกิจการท่ีแตกต่างกนัมี 4 ลกัษณะ ดา้นตวัช้ีวดัคุณภาพ พบว่า เวลาน าท่ี
ตอบสนองเร็วท่ีสุด 3 วนั เวลาน ารวมในการส่งมอบนอ้ยท่ีสุด 47 วนั 4 ชัว่โมง เวลาน าในการรับ
มอบวตัถุดิบ เวลาเฉล่ียในการแปรรูปและเวลาสินคา้ในคลงั และเวลาน ารวมในการส่งมอบ เท่ากบั 
3 วนั 38 วนั และ 47 วนั 7 ชัว่โมง 2 นาที ตามล าดบั เวลาน าเฉล่ียในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้
ไปยงัท่าเรือเท่ากบั 3 ชัว่โมง 25 นาที ดา้นตน้ทุน พบวา่ กิจกรรมการจดัการวตัถุดิบและคลงัสินคา้
หน่วยธุรกิจมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุดของยางพาราแผน่รมควนั และยางแท่งเท่ากบั 3,542.68 และ 2,688.39 
บาทต่อค าสั่งซ้ือ ดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ยอ้นกลบัอยูท่ี่ 83,818.00 และ 79,771.33 บาท ดา้น
การส่ือสารโลจิสติกส์ต่อค าสั่งซ้ืออยูท่ี่ 836.25 และ 894.22 บาท ดา้นค่าใชจ่้ายค าสั่งซ้ืออยูท่ี่ 44 บาท 
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ดา้นค่าสนบัสนุนอะไหล่ 304.17 และ 396.81 บาท ดา้นค่าบริการจดัส่งอยู่ท่ี 100,968.60 และ 
85,062.89 บาท และตน้ทุนโดยรวม 227,322.00 และ 145,203.43 บาท ตามล าดบั นอกจากน้ีระดบั
ความมีคุณภาพ สัดส่วนตน้ทุน และความมีประสิทธิภาพของตน้ทุนจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัปริมาณการส่งออกยางพาราและระยะทางในการขนส่ง รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ตอบสนองค าสั่งซ้ือ (องอาจ, 2550) และจากการศึกษาการลดตน้ทุนโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์
ตน้ทุนฐานกิจกรรมของโรงานผลิตกระดาษทราย โดยใชแ้นวคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมและน าเสนอ
แนวทางการลดต้นทุน โดยวิเคราะห์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยแบ่งกลุ่ม
กิจกรรมโลจิสติกส์เป็น 6 กิจกรรมหลกั 50 กิจกรรมย่อย  พบว่า ตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อเดือนอยู่ท่ี 
2,460.15 บาท มีสัดส่วนร้อยละ 9.60 ต่อยอดขาย และวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิพาเรโต วิเตราะห์
ล าดบัความส าคญัของกิจกรรม พบวา่กิจกรรมท่ีมีตน้ทุนสูงสุดและสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 คือ
กิจกรรมการจราจรและการขนส่ง และกิจกรรมการบรรจุภณัฑแ์ละหีบห่อ (วลัยา, 2553) 
 


