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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ผู้ผลิตมีอ านาจในการต่อรองลดน้อยลงไปทุกที แต่ผู้บริโภคหรือลูกค้ามี
อ านาจต่อรองและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้าถึงวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ง่ายท าให้เกิดการ
ช่วงชิงวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตมากขึ้นเกิดภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับตัว และพัฒนารูปแบบการผลิตใหม่ๆ เพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงมาเข้า
มาอย่างรวดเร็ว จึงความจ าเป็นต้องน าระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต 
โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นระบบในการน าวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ า มาแปรรูปเป็นสินค้า          
หรือผลิตภัณฑ์จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และยังเป็นระบบที่สามารถพยากรณ์       
ความต้องการในกระบวนการผลิต และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลายประเทศทั่วโลก    
น าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการผลิตอย่างเต็มรูปแบบและแพร่หลาย เพ่ือการลดต้นทุนการผลิตและ
ช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ลดช่วงเวลาน า (Lead Time)  ของการสั่งซื้อ  การ
ผลิต  การจัดส่งสินค้า ซึ่งถือว่าระบบโลจิสติกส์เป็นหัวใจส าคัญและเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จ (key 
success factor) ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้ 

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญด้วยการก าหนดให้โลจิสติกส์ เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีการออกยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในปีพ.ศ. 2547 และก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาต่อมาในปีพ.ศ. 2562 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2562) 
ตั้งแต่นั้นทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคการศึกษาต่างๆ ก็ให้ความส าคัญกับโลจิสติกส์และการจัดการ
โซ่อุปทาน ส าหรับภาครัฐแล้วแต่ละหน่วยงานนั้นได้มีแผนการพัฒนาโลจิสติกส์ออกมาอย่างต่อเนื่อง 
ภาคเอกชนก็มีการจัดฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัดการโลจิสติกส์ของ องค์กรเอกชน
รายใหญ่บางที่ก็ได้มีการส่งพนักงานไปเรียนต่อด้านโลจิสติกส์ ซึ่งต้องยอมรับว่า “โลจิสติกส์”เป็นค าที่
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันทาง
ธุรกิจและมีความหมายที่ไม่ได้ใช้เฉพาะการขนส่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึง กระบวนการวางแผน 
ด าเนินการ และควบคุมการเคลื่อนไหลทั้งไปและกลับและการจัดเก็บวัสดุ สินค้าส าเร็จรูป ตลอดจน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา  คุณภาพ ปริมาณ 
ต้นทุน และสถานที่ท่ีก าหนด (ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล, 2560: 2) 
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นอกจากนิ้ระบบโลจิสติกส์ยังถูกน ามาใช้ในการเพ่ิมศักยภาพในภาคเกษตรกรรมและการท า
อาชีพในชุมชนท้องถิ่นท่ีต้องใช้กิจกรรมทางโลจิสติกส์ในการลดต้นทุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนใน
การจัดหาวัตถุดิบ ต้นทุนในการจัดเก็บ ต้นทุนในการรวบรวมและกระจายสินค้าไปขาย ตลอดจน
กระบวนการขจัดความสูญเปล่า เช่น ลดการสูญเสียในการรอคอย การขนส่ง การผลิตมากเกินไปและ
การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ในการท ามาหากินของกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน ซึ่งระบบโลจิสติกส์ที่ถูกน ามาใช้ในภาคเศรษฐกิจชุมชนสอดคล้องกับแนวนโยบายการกระจาย
รายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้กลุ่มอาชีพชุมชนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพในชุมชนส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของ
ชุมชนท้องถิ่น  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบโลจิสติกส์จะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายกว้างขวางและถูกน ามาใช้
ในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่แต่อาจเป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจส าหรับกลุ่มอาชีพ
ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจชุมชนที่จดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบสินค้าจาก
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) หรือเรียกว่าสินค้าโอทอป 
ด าเนินกิจกรรมการผลิตในขนาดเล็กที่ยังคงใช้การผลิตแบบดั้งเดิมและขาดความรู้ความเข้าใจในการ
น าระบบโลจิสต์มมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตท าให้กิจกรรมต่างๆ ในการผลิตสินค้าของชุมชน
บางครั้งเกิดการสูญเสียของสินค้าในการผลิตอันเนื่องจากการผลิตเกินพอดีเป็นจ านวนมากส่งผลให้
เกิดการขาดทุนในการผลิตสูญเสียรายได้เสียโอกาสในการแข่งขัน ดังปรากฏการศึกษาเกี่ยวกับ     
กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าโอทอป เสนอให้มีการจัดการโลจิสติกส์ให้ดีขึ้นและให้มีการพัฒนาที่หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้นและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายและการสร้างกลุ่มผู้ผลิตที่เข้มแข็งเพ่ือ
สร้างความยั่งยืนในการจ าหน่ายสินค้าและขยายตลาดสู่สากล (สุพัตรา ค าแหง และคณะ, 2558: 20-
21) และปัญหาความสูญเปล่าที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกลุ่มอาชีพมากที่สุด คือ ความสูญเปล่าด้าน
การขนส่งเกิดจากกระบวนการเคลื่อนย้าย(การจัดหา) และการขนส่ง รวมทั้ง ความสูญเปล่าจาก
กระบวนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือการจัดหาที่มีค่าขนส่งหลายรอบ (กุลบัณฑิต   แสงดี และ
คณะ, 2558) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การลดต้นทุนการผลิตได้กลายเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของทุก
ภาคส่วนในยุคนี้ และระบบโลจิสติกส์ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆ ทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้าน
การผลิตที่ถือว่าเป็นต้นทางและกลางทางที่ต้องมีระบบและกระบวนการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันก่อนน าสินค้าออกสู่ตลาดและรองรับการแข่งขันที่รุนแรงท าให้
ธุรกิจจ าต้องมีการปรับตัวเพ่ือลดต้นทุนในการประกอบการ ซึ่งการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
ประกอบไปด้วย ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนในการรักษาสินค้า คงคลัง และต้นทุน     
ในการบริหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย   การติดต่อสื่อสารด้าน        
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โลจิสติกส์ การบริการ กระบวนการสั่งซื้อ การคาดการณ์ความต้องการ  การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคง
คลัง  การบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ  โลจิสติกส์ย้อนกลับ การจัดเตรียม
อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ สินค้าระหว่าง
ผลิต และสินค้าส าเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้า และการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (กมลชนก สุทธิ
วาทนฤพุฒิ และคณะ, 2546) ซึ่งต้นทุนเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามต่อการด าเนินธุรกิจ ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่
จะต้องมศีึกษาแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ตามบริบทและสภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังหรือการจัดซื้อและค้นหาวิธีการในการปรับปรุงอยู่เสมอ (ธนสิทธิ นิตยะ
ประภา, 2561: 476) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ือการผลิตน ามาซึ่งการเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน โดยก าหนดโจทย์ปัญหาการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ การเพ่ิมศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพชุมชนตามแนวคิด “ปรับปัจจุบัน”เพ่ือสร้างรายได้อย่างมั่นคงของกลุ่มอาชีพชุมชน โดย
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลต้นทุนในการผลิตสินค้ากลุ่มอาชีพชุมชนใน อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบมีส่วนร่วมในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 3.  เพ่ือก าหนดแนวทางการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชนใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช้ระเบียบวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เพ่ือให้เกิดแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้วิจัยก าหนด
ขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร 
1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนหรือผู้ที่   

ได้รับมอบหมายที่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอปในแต่ละต าบลในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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ประกอบด้วย ต าบลบางพลี ต าบลบางแก้ว ต าบลบางปลา ต าบลบางโฉลง และต าบลราชาเทวะ ซึ่ง
จ าแนกข้อมูลกลุ่มชุน ใน 5 ต าบล คือ ต าบลบางพลี จ านวน 88 ราย ต าบลบางแก้ว จ านวน 48 ราย 
ต าบลบางปลา จ านวน  46 ราย ต าบลบางโฉลง จ านวน 40 ราย และต าบลราชาเทวะ จ านวน 8 ราย 
รวมจ านวนทั้งหมด  230 (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ, 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ผู้น ากลุ่มอาชีพ/เจ้าของที่ขึ้นทะเบียนโอทอป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ข้อมูล

ในแต่ละต าบลในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจ าแนกข้อมูลกลุ่มอาชีพโอทอป ใน 5 ต าบล 
คือ ต าบลบางพลี ต าบลบางแก้ว ต าบลบางปลา ต าบลบางโฉลง และต าบลราชาเทวะ ของฐานข้อมูล
การจดทะเบียนโอทอปของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางก าหนดกลุ่มของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 230 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 ราย  
 2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวนทั้งหมด 28 ราย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ส าหรับการสัมภาษณ์จากบุคคลส าคัญ คือ ผู้น ากลุ่ม /สมาชิกกลุ่มอาชีพโอทอป จ านวน 8 ราย  
ประธานกลุ่มอาชีพโอทอป อ าเภอบางพลี จ านวน 1 ราย และผู้น าชุมชน จ านวน 2 ราย และ ผู้ช านาญ
งานอาชีพชุมชน จ านวน 2 ราย และนักวิชาการ จ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 16 ราย  
 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสนทนากลุ่ม คือ ผู้น ากลุ่มอาชีพโอทอป  ในอ าเภอบางพลี 
จ านวน 6 ราย ผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย และผู้ช านาญงานอาชีพชุมชน จ านวน 2 ราย และนักวิชาการ 

จ านวน 3 ราย  รวมเป็น จ านวน 12 ราย      
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษากระบวนการเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพ
ชุมชน ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต
ของกลุ่มอาชีพชุมชนด้วยการใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตในแต่ละกลุ่มอาชีพรวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจและก าหนดแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน   
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
          ศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนที่ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
          ขอบเขตด้านระยะเวลา 
          ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563–เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาต่อแนวทางการลดต้นทุน  
โลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชนที่ข้ึนทะเบียนโอทอป ตามภาพท่ี 1.1  
 
 
 

  
                 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 ข้อมูลทั่วไป 
- ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส ์
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน้ทุนโลจสิติกส ์
- 

 
 

การลดต้นทุนโลจสิติกส์
ในการผลิตสินค้าเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ของกลุ่ม

อาชีพชุมชนในอ าเภอ
บางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 

แนวทางการลด
ต้นทุนโลจสิติกส์ของ
กลุ่มอาชีพชุมชนที่ข้ึน
ทะเบียนโอทอปแบบ 

มีส่วนร่วม 

 ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส ์
- ต้นทุนการขนส่ง  
- ต้นทุนที่เก็บสินค้า  
- ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า 
- ต้นทุนการบริหาร 

 
  ข้อมูลกิจกรรมโลจิสติกส ์
- ด้านติดต่อสื่อสาร  
- ด้านการบริการลูกค้า    
- ด้านกระบวนการสั่งซื้อ  
- ด้านการคาดการณ์ความต้องการ  
- ด้านการจัดซื้อ  
- ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง  
- ด้านการบริหารการขนส่ง  
- ด้านการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ   
- ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ 
- ด้านการจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วน  
- ด้านการเลือกที่ตั้งและสถานท่ีจัดเก็บ  
- ด้านการเคลื่อนย้าย  
- ด้านการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. กลุ่มอาชีพชุมชนได้แนวทางและการปฏิบัติในการลดต้นทุนผลิตสินค้าท าให้สามารถ
ควบคุมหรือใช้วัตถุดิบเพ่ือการผลิตอย่างคุ้มค่า 

2. กลุ่มอาชีพชุมชนสามารถก าหนดการจัดการวัตถุดิบของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม
รายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น  

3. สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนจากการลดต้นทุนที่สามารถเพ่ิม
สัดส่วนค่าตอบแทนหรือก าไรให้กับกลุ่มและสมาชิก 

4. เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชนรวมถึง
เป็นต้นแบบในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 

5. เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายในระดับอ าเภอ และจังหวัดสมุทรปราการและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความมั่นคง
และมีรายไดอ้ย่างยั่งยืน  
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
แนวทางการลดต้นทุนหมายถึง หมายถึง การก าหนดหรือมองหามาตรการที่ท าให้การ

ด าเนินกิจกรรมการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ว่านี้เป็น
กิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิมหรือลดต้นทุนทางธุรกิจ ดังนี้  

 การขนส่ง เป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนจากการขนส่งและบริการ ได้แก่ปริมาณการขนส่ง  
น้ าหนัก  ระยะทาง  จุดหมายปลายทางและถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนท่ีแตกต่างกัน 
   คลังสินค้า เป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนจากการจัดเก็บสินค้า การถ่ายโอนข้อมูลใน
คลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง  เช่น  โรงเก็บ  คลังสินค้า ซึ่งจะแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของ
สินค้า 
                การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนจากการเก็บรักษาสินค้า หรือ
วัตถุดิบในการออกจ าหน่ายหรือเพ่ือผลิต ท าให้เกิดต้นทุน เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุนในการดูแล
สินค้า  ค่าประกันภัย และภาษี  ต้นทุนพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า ความล้าสมัย และการสูญหายจากการลักขโมย 
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        การบริหาร เป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนเกิดจากการให้บริการเป็นเงินที่จ่ายไปเพ่ือ
สนับสนุนการบริการลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท าให้ค าสั่งซื้อสมบูรณ์ การสั่งซื้อและ
ระบบสารสนเทศ และปริมาณ ซึ่งโดยหลักการแล้วจะข้ึนอยู่กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อจัดหาและผลิต 
    กิจกรรมโลจิสติกส์ หมายถึง การปฏิบัติงานภายในของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม
อาชีพเพ่ือการผลิตสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย 
   การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์  คือ การสื่อสารกับลูกค้าหรือกับผู้ขายเท่านั้นที่
องค์กร ได้ให้ความส าคัญ และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรก็เ พ่ือให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานทางด้านโลจิสติกส์  
                  การบริการลูกค้า เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า                 
                  กระบวนการสั่งซื้อ เป็นกระบวนการในการจัดการค าสั่งซื้อ ครอบคลุมตั้งแต่การ
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังรวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับลูกค้า  
                  การคาดการณ์ความต้องการ เป็นการพยากรณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือ
บริการของลูกค้า                   
                  การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพ่ือจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ 
รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวมตั้งแต่ การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไข 
ปริมาณในการสั่งซื้อ และการประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ                  
   การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของส่วนงานอื่น รวมถึงมีผลต่อก าไรขาดทุนขององค์กร  
                  การบริหารการขนส่ง เป็นการน าวิธีการจัดการการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้า
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้ารวมถึงการขน
ย้ายสินค้าเพ่ือน าไปยังจุดที่จะท าลาย 
                  การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า ตั้งแต่
กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสินค้า  การออกแบบและจัดวาง การจัดการพ้ืนที่ภายใน
คลังสินค้าระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนิ น
กิจกรรมภายในคลังสินค้า 
                  โลจิสติกส์ย้อนกลับ เป็นกระบวนการจัดการสินค้าท่ีถูกส่งกลับคืน 
                  การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการบริการหลังการขาย    
โดยมีการจัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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                  การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า เป็นกิจกรรรมการเลือกที่ตั้งของโรงงานและ
คลังสินค้าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและระยะทางการการขนส่ง 
                 Material Handling เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดระยะทาง
ในการเคลื่อนย้าย  
                 การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ เป็นกิจกรรมในการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อตามหลักการ
ตลาดมีไว้เพ่ือเป็นการบ่งบอกรายละเอียดของสินค้าและสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า  

กลุ่มอาชีพชุมชนที่จดทะเบียนโอทอป หมายถึง กลุ่มคนที่ท าอาชีพหรือประกอบอาชีพใน
ชุมชนประกอบด้วยผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอทอป ตามเกณฑ์
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

สินค้าโอทอป หมายถึง  กลุ่มคนที่ท าอาชีพหรือประกอบอาชีพในชุมชนด าเนินการผลิตสินค้า      
ซึ่งอาจเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของประดับตกแต่ง ของใช้ในครัวเรือนสมุนไพร 
งานศิลปะ งานหัตถกรรม ฯลฯ และจดทะเบียนสินค้าตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 

Tambon One Product: OTOP) หรือเรียกว่าสินค้าโอทอป 
 
 
 

 

 




