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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง  

 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพ

ชุมชนในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้     
1. แนวคิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
2. แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ 
3. แนวคิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
4. แนวคิดเก่ียวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป 
5. ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
 
          การก าหนดต้นทุนโลจิสติกส์มีจุดเริ่มต้นจากการน าแนวคิ ดด้านการตลาดที่กล่าวว่า 
ความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการประเมินความจ าเป็น  และความต้องการของตลาดเป้าหมาย  
รวมทั้งส่งมอบความพึงพอใจเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือคู่แข่ง  มาใช้กับ
หลายองค์กรจนท าให้องค์กรเหล่านั้นสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างโดดเด่นซึ่งการตอบสนอง        
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ  
ส่งผลให้ต้นทุนในการตอบสนองลูกค้า (Cost to Serve) แตกต่างกันไปด้วย (Lambert & Ellram, 
1998) ต้นทุนโลจิสติกส์ เกิดจากผลของกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด โดยมี
ความหมายและกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของการลดต้นทุนโลจิสติกส์ หมายถึง การก าหนดหรือมองหามาตรการที่ท า
ให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึง กิจกรรมต้องมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันระหว่างปริมาณสินค้าการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย กับค่าใช้จ่าย กล่าวคือ หากปริมาณ
กิจกรรมในเรื่องดังกล่าวลดลงค่าใช้ย่อมลดลงไปด้วยเช่นกัน เพราะหากขาดความสอดคล้องกันจะท า
ให้เกิดส่วนเกินหรือส่วนที่ขาดที่ไม่เป็นผลดีต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เก็บอยู่ในคลัง
มากกว่ายอดสั่งซื้อหรือปริมาณขายท าให้เกิดสินค้าเหลือสต๊อกหรือขายไม่ได้มีความเสี่ยงในตัวมูลค่า
ของสินค้า หรือสั่งซื้อวัตถุดิบมากกว่าก าลังผลิตท าให้ต้นทุนจม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรายได้
หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นโดยไม่จ าเป็นจัดเป็น
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ความสิ้นเปลืองที่ต้องจัดการออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ (สมจิตร ล้วนจ าเริญ, 2549) ให้ความเห็นว่า 
ต้นทุนหลักสองส่วนในการปฏิบัติงาน โลจิสติกส์ คือ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้าและ
ต้นทุนเก็บรักษาสินค้าและการด าเนินการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าเป็นงานที่เกิดขึ้นภายใน โดยการ
ขนส่งและกระจายสินค้าส่วนใหญ่ต้นทุนอยู่ที่ค่าขนส่ง การลดความถี่ในการจัดส่งสินค้าหรือเปลี่ยน
วิธีการขนส่ง ย่อมช่วยลดต้นทุนได้นอกเหนือจากการจัดเก็บสินค้าและการจัดเตรียมสินค้าเพ่ือการส่ง
มอบ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน สามารถปรับลดต้นทุนได้จากการปรับปรุงรายละเอียด การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ควรจะตั้งเป้าหมายไว้ 3 ประการ 
คือ ปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2) ลดปริมาณสินค้าคงคลัง และปรับปรุง
งานโลจิสติกส์ภายในให้ชัดเจน  เช่นเดียวกับ  (พิภพ เล้าประจง และมานพ ศรีตุลยโชติ , 2534)           
มีความเห็นตรงกันว่า ความส าเร็จในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ขึ้นอยู่กับการน ามาตรการมาใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติงานภายใน โดยต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของลักษณะงานโลจิสติกส์ซึ่งมี
ลักษณะเป็นงานบริการ การ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า การลด
ต้นทุนจึงเป็นการเตรียมการล่วงหน้าของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 1.2 ประเภทของต้นทุนโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท  ดังนี้ 
      1.2.1  ต้นทุนการขนส่ง (Transportation  Cost)  ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่ง
และบริการ  ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง   น้ าหนัก ระยะทาง จุดหมาย
ปลายทางรวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนท่ีแตกต่างกัน 
      1.2.2 ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing  Costs)  ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายใน
คลังสินค้า  และการจัดเก็บสินค้า การถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง เช่น  โรงงาน  
คลังสินค้า  ซึ่งจะแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของสินค้า 
      1.2.3. ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying  Cost)  ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งจะผันแปรไปกับปริมาณของสินค้าคงคลังและท าให้เกิด
ต้นทุนด้านต่างๆ อีก เช่น  ต้นทุนเงินทุน (Capital  Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity  
Cost) ต้นทุนในการดูแลสินค้า ได้แก่ ค่าประกันภัย  และภาษี  ต้นทุนพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า ได้แก่  
ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้า  ต้นทุนความเสี่ยงในการจัด เก็บสินค้า  ได้แก่  
ความล้าสมัย การลักขโมย 
      1.2.4 ต้นทุนการบริหาร (Administration  Cost)  เกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ประเภท คือ  
         (1) ระดับการให้บริการ (Customer  Service Level) เป็นเงินที่จ่ายไปเพ่ือ
สนับสนุนการบริการลูกค้า  เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท าให้ค าสั่งซื้อสมบูรณ์ 
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  (2) ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศ (Order  Processing  and 
Information  Costs)  ได้แก่  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อ  การกระจายการติดต่อสื่อสาร  
และการพยากรณ์อุปสงค์ 
  (3) ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Cost) ซึ่งโดยหลักการแล้วจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
สินค้าท่ีจัดซื้อจัดหาและผลิต 
 1.3 กิจกรรมโลจิสติกส์ 
                   “กิจกรรมโลจิสติกส์” เป็นกิจกรรมสนับสนุนการท างานภายในองค์กร เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานภายในเชื่อมโยงเข้าหากัน รวมถึงการเชื่อมโยงภายนอกองค์กรทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน 
โดยกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) สามารถแบ่งออกเป็น 13 กิจกรรม ดังนี้ 
(กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ,2546) 
                   1.3.1 การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications) ข้อมูลจาก
การติดต่อสื่อสารเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางธุรกิจ ท าให้เกิดกระบวนการทางโลจิ
สติกส์ การสื่อสารภายนอกองค์กร คือ  การสื่อสารกับลูกค้าหรือกับผู้ขายเท่านั้นที่องค์กร ได้ให้
ความส าคัญ และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรก็เพ่ือให้มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ทางด้านโลจิสติกส์ การสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้นได้ เช่น การรับข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลที่ผิดพลาด ท าให้ฝ่ายผลิตหรือจัดส่งน าส่งสินค้าผิดรายการหรือผิดจ านวน มีผลต่อระดับการ
ให้บริการหรือความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เพราะท าให้เกิดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมโยงและการไหลของข้อมูล 
ส่งผลให้กระบวนการเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                1.3.2 การบริการลูกค้า (Customer Service)  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่การน าส่งสินค้าที่ถูกต้อง ถูกจ านวน ถูก
สถานที่ถูกเวลาตรง ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการจะมากหรือน้อยนั้น ต้องข้ึนอยู่กับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ เช่น กิจกรรมการขนส่ง
ที่ช้าส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าลดลง 
                1.3.3 กระบวนการสั่งซื้อ (Order processing) กระบวนการในการจัดการค าสั่งซื้อ 
ครอบคลุมตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง 
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นมีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่าย จึงควรใช้เวลาในกระบวนการนี้ให้สั้ นและหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุด 
                1.3.4 การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasting) เป็นการพยากรณ์
ความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการสร้างผลก าไร
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หรือท าให้องค์กรขาดทุนได้ การคาดการณ์ความต้องการช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน กล่าวคือ สามารถวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  1.3.5 การจัดซื้อ (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพ่ือจัดซื้อ
สินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวมตั้งแต่ การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจา
ต่อรองราคาหรือเงื่อนไข ปริมาณในการสั่งซื้อ และการประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบ
นั้นๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรตามส่วนงานต่างๆ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในตัวสินค้าหรือวัตถุดิบเอง 
และกระบวนการจัดซื้อ 
                 1.3.6 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของส่วนงานอ่ืน รวมถึงมีผลต่อก าไรขาดทุนขององค์กร เช่น 
หากระดับสินค้าคงคลังสูงท าให้ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลเพ่ิมขึ้น หากสินค้าที่เก็บล้าสมัยก็ก่อให้เกิด
ต้นทุนเพ่ิมมากขึ้นอีก ในแง่ของผลกระทบต่อส่วนงานอ่ืน เช่น หากมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่น้อย 
ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลก็จะต่ า แต่องค์กรอาจพบว่าต้นทุนในการขนส่งเพ่ิมมากขึ้นก็เป็นได้ เพราะ
ปริมาณการจัดเก็บที่น้อย ท าให้ความถี่ในการขนส่งสูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาประกอบกันไปอยู่
เสมอ 
  1.3.7 การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) เป็นการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายัง
คลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพ่ือน าไปยังจุดที่จะท าลาย  ท าให้องค์กรต้องค านึงถึงรูปแบบ
ลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า รวมถึงเส้นทางในการขนส่งอีก
ด้วย เช่น ทางอากาศ ทางน้ า ทางรถไฟ ทางท่อ ทางรถ เป็นต้น เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
ภูมิภาคนั้นๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า องค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดส่ง
ให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่จะเกิดขึ้ นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.3.8 คลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing และ Storage) เป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า ตั้งแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสินค้า การออกแบบและจัดวาง 
การจัดการพ้ืนที่ภายในคลังสินค้าระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพ่ือให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด 
                 1.3.9 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูก
ส่งกลับคืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่า สินค้าเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน เรียกได้ว่าองค์กรมีความ
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จ าเป็นในการวางนโยบายที่จะรองรับสินค้าที่ถูกส่งคืน หรือขยะพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกิดต้นทุนน้อยที่สุด บางครั้งสินค้าเหล่านี้อาจน ากลับมาสร้างประโยชน์โดยการน าผ่านกระบวนการ 
หรือน ากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นได้ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของต้นทุนได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีที่เป็นสินค้า
อันตราย มีผลต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดส าหรับเรื่องการท าลายสินค้าให้
เหมาะสมท าให้องค์กรควรตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย 
              1.3.10 การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ (Parts และ Services Support) 
เป็นส่วนหนึ่งของการบริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีที่สินค้าเกิดช ารุดไม่ว่าจะ
เป็นเพราะจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตหรือจากการใช้งานของลูกค้าเองก็ตาม เพ่ือเป็น
การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้และรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้น        
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการในส่วนนี้ที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3.11 การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Selection Plant  and Warehouse) 
เป็นกิจกรรรมการเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
เข้าถึงและระยะทางการการขนส่ง ให้เพ่ิมระดับสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว 
 1.3.12 Material Handling เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ 
สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการลด
ระยะทางในการเคลื่อนย้าย จ านวนครั้งในการเคลื่อนย้ายรวมถึงปริมาณของวัตถุที่เคลื่อนย้าย เพ่ือให้
มีต้นทุนในการจัดการที่ต่ าที่สุด เพราะการเคลื่อนย้ายทุกครั้งก่อให้เกิดต้นทุนแก่องค์กรทั้งสิ้น 
                1.3.13 การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (Packaging และ Packing) เป็นวัตถุประสงค์ของ
บรรจุภัณฑ์และหีบห่อตามหลักการตลาดมีไว้เพ่ือเป็นการบ่งบอกรายละเอียดของสินค้าและสร้างการ
รับรู้ในตัวสินค้า แต่ในด้านโลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์และหีบห่อนั้นมีไว้เพ่ือป้องกันตัวสินค้าจากความ
เสียหาย และอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ
นั้นต้องมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์การขนย้ายและคลังสินค้า เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ 
 สรุป แนวคิดลดต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นหลักคิดที่ให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
กิจกรรมอันเกิดจากปฏิบัติภายในองค์กรธุรกิจ เช่น กิจกรรมการจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การ
จัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนส าคัญต่อการลด
ต้นทุนที่ส่งต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นต้องอาศัยเทคนิค วิธีการจัดการกิจกรรม ให้
สอดคล้องกับกระบวนการผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุก
ฝ่ายในองค์กรธุรกิจและความร่วมมือร่วมใจกันไปสู่การลดต้นทุนการผลิตน าไปสู่ก าไรอย่างชัดเจนและ
การเติบโตขององค์กรธุรกิจ 
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2. แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ 
 
          การจัดการโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการด าเนินการในกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสามารถน ากิจกรรมต่าง ๆ 
ไปสู่เป้าหมายขององค์กรธุรกิจ ได้แก่  การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์  การบริการลูกค้า กระบวนการ
สั่งซื้อ การคาดการณ์ความต้องการ การจัดซื้อการบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการขนส่ง การ
บริหารคลังสินค้า การจัดเก็บโลจิสติกส์ย้อนกลับ การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ การเลือก
ที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า Material Handling และการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ รวมทั้งเป็นการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรธุรกิจอีกด้วยและที่ส าคัญการ
จัดการระบบที่ดีย่อมท าให้ การไหลของสินค้าหรือวัตถุดิบจากจุดเริ่มต้น ไปสู่กระบวนการผลิต จนถึง
ส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขัน  
 ซึ่งแนวคิดเช่นว่านี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ระดับจุลภาพ และการจัดการ
ความสูญเสียจากกิจกรรมภายในองค์กร ดังนี้ 
  2.1 การจัดการโลจิสติกส์ระดับจุลภาค โดยการใช้กลไก เทคนิค หรือวิธีเพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการหรือกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นในระดับองค์กร โดยน าหลักการจัดการตลาดเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนเป็นกลยุทธ์ส าหรับปรับปรุงการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าธุรกิจ   
จะยู่ได้จะต้องตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นส าคัญซึ่งเป็นหลักการที่ให้
ความส าคัญต่อลูกค้า ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับหลักการตลาดสามารถเชื่อมโยงกัน 
และปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนประสมทางการตลาด และมีผลก าไร            
ที่เหมาะสมโดยองค์ประกอบในทุกปัจจัยต้องอาศัยกิจกรรมโลจิสติกส์เข้ามาช่วยในการด าเนินการ      
เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4 P’s (Marketing Mix) เป็นปัจจัยที่ส าคัญของกิจการที่
ต้องการความส าเร็จ เพราะใช้ความพยายามทางการตลาดจ าต้องประสานความคิดให้เกิดมีสินค้า 
ราคา การส่งเสริมการขาย และสถานที่จัดจ าหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทส าคัญ  
ที่จะขับเคลื่อนการทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือสร้างองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน จะต้องก าหนดแนวคิดเชิงระบบในการเชื่อมความต้องการตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า
กับการจัดการด้านโลจิสติกส์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร  ตั้งแต่        
ผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ดังนั้น ต้นทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาคจึงเป็น
ต้นทุนที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเหนือองค์กรอ่ืนและช่วยในการวางนโยบายในแต่ละกิจกรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562: 17-18) 
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2.2 การจัดการความสูญเสียจากกิจกรรมภายในองค์กร 
      การจัดการความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์เพราะในกระบวนการผลิต
มักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ของกระบวนการต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น ใช้เวลานานในการผลิต สินค้าคุณภาพต่ า ต้นทุนสูง  ดังนั้น
จึงมีแนวคิดเพ่ือพยายามจะลดความสูญเสียเหล่านี้ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่ งแนวคิดหนึ่ งคิดค้น
โดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
production system) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดความสูญเสีย 7 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2552) 

2.2.1 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิต
สินค้าปริมาณมากเกินความต้องการใช้งานหรือผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน  เพ่ือให้เกิดต้นทุน       
ต่อหน่วยต่ าสุดในแต่ละครั้งโดยไม่ได้ค านึงถึงว่าจะท าให้มีงานระหว่างท า (Work in process, 
WIP) ในกระบวนการเป็นจ านวนมากและท าให้กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุ่น  ท าให้เกิดปัญหา
การผลิตมากเกนิไปเกิดการสูญเสียที่ส าคัญ คือ เสียเวลาและแรงงานไปในการผลิตที่ยังไม่จ าเป็น เสีย
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ WIP เกิดการขนย้าย ของเสียไม่ได้รับการแก้ไขทันที ต้นทุนจม และปิดบังปัญหา
การผลิต 

2.2.2 ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง  (Inventory) เป็นการซื้อวัสดุ   
คราวละมากๆ เพ่ือเป็นประกันว่าจะมีวัสดุส าหรับผลิตตลอดเวลาหรือเพ่ือให้ได้ส่วนลดจากการสั่งซื้อ
จะส่งผลให้วัสดุที่อยู่ในคลังมีปริมาณมากเกินความต้องการใช้งานอยู่เสมอ เป็นภาระในการดูแลและ
การจัดการ ท าให้เกิดปัญหาจากการเก็บวัสดุคงคลัง เกิดการสูญเสียที่ส าคัญ คือ ใช้พ้ืนที่จัดเก็บมาก 
ต้นทุนจม วัสดุเสื่อมคุณภาพ (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่ดีพอ) สั่งซื้อซ้ าซ้อน (หากระบบการ
ควบคุมวัสดุคงคลังไม่เพียงพอ) และต้องการแรงงานในการจัดการมากขึ้น 

2.2.3 ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) การขนส่งเป็นกิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่วัสดุ จึงต้องควบคุมและลดระยะทางในการขนส่งลงให้เหลือเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น ท าให้เกิดปัญหาจากการขนส่ง เกิดการสูญเสียที่ส าคัญ คือ ต้นทุนในการขนส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิง 
แรงงาน เสียเวลาในการผลิต วัสดุเสียหายหากวิธีการขนส่งไม่เหมาะสม และอาจเกิดอุบัติเหตุหากขาด
ความระมัดระวังในการขนส่ง 

2.2.4 ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) เกี่ยวกับท่าทางการท างานที่
ไม่เหมาะสม เช่น ต้องเอ้ือมหยิบของที่อยู่ไกล ก้มตัวยกของหนักที่วางอยู่บนพ้ืน เป็นต้นท าให้เกิด
ความล้าต่อร่างกายและเกิดความล่าช้าในการท างานท าให้เกิดปัญหาจากเคลื่อนไหว เกิดการสูญเสีย  
ที่ส าคัญ คือ เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ท าให้สูญเสียเวลาในการผลิต เกิดความล้า และความเครียด
อุบัติเหตุ และเสียเวลาและแรงงานในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
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2.2.5 ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) เกิดจากกระบวนการ
ผลิตที่มีการท างานซ้ าๆ กันในหลายขั้นตอน ซึ่งไม่มีความจ าเป็นเพราะงานเหล่านั้นไม่ท าให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดความเที่ยงตรง
เพ่ิมข้ึนหรือคุณภาพดีขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่
ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้ควรรวมอยู่ในกระบวนการผลิตให้พนักงานหน้างาน
เป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการท างาน หรือขณะคอยเครื่องจักรท างาน ท าให้เกิดปัญหาจาก
กระบวนการผลิต เกิดการสูญเสียที่ส าคัญ คือ ต้นทุนที่ไม่จ าเป็นของการท างาน สูญเสียพ้ืนที่การ
ท างานส าหรับกระบวนการนั้น ๆ และใช้เครื่องจักรและแรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลิตภัณฑ์ 
   2.2.6 ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) การรอคอยเกิดจากการที่
เครื่องจักรหรือพนักงานหยุดการท างานเพราะต้องรอคอยบางปัจจัยที่จ าเป็นต่อการผลิตเช่น การรอ
วัตถุดิบ การรอคอยเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง การรอคอยเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุล การรอ
คอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาจากการรอคอย เกิดการสูญเสียที่ส าคัญ 
คือ ต้นทุนที่สูญเปล่าของแรงงาน เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เกิดต้นทุน
ค่าเสียโอกาสและเกิดปัญหาเรื่องขวัญและก าลังใจ 
  2.6.7 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) เมื่อของเสียถูกผลิตออกมา
ของเสียเหล่านั้นอาจถูกน าไปแก้ไขใหม่ให้ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการหรือถูกน าไปก าจัดทิ้งท าให้
มีการสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียขึ้น เกิดการสูญเสียที่ส าคัญ คือ ต้นทุนวัตถุดิบเครื่องจักร 
แรงงานสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและก าจัดของเสียเกิดการท างาน
ซ้ าเพ่ือแก้ไขงานและเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 
   สรุป แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เป็นการก าหนดกลไกเพ่ือท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกิจกรรมหลักขององค์กรรวมทั้งการก าหนดแนวทาง
เพ่ือลดต้นทุนและการสูญเสียในกิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือให้มีองค์กรมีศักยภาพการแข่งขันสร้างผลก าไร
ให้กับองค์กรได้อยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคง 
 
3. แนวคิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 

 
แนวคิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพหรือการท างานเพ่ือรายได้เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ด ารงชีวิตซึ่งเป็น สิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพต้องการ คือ ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนอันจะเป็น
หลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพได้มีความมั่นใจในความอยู่รอดและปลอดภัย รวมถึงความภาคภูมิใจ
ในอาชีพของตน อย่างไรก็ตามความมั่นคงในอาชีพจะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความมุ่งมั่น
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ที่จะการพัฒนาทักษะในอาชีพของตนให้ประสบความส าเร็จ มีมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการ  

แนวคิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ 
เพ่ือยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือสมาชิกเพ่ือท าให้
อาชีพมีความม่ันคงมีรายได้อย่างยั่งยืน 

 

3.1 การพัฒนาอาชีพ 
     การพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างตัวแบบการเติบโตของอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่สามารถ

พัฒนาจนถึงขีดสุดของอาชีพนั้นในด้านความก้าวหน้าและการเติบโตโดยผ่านกระบวนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการจนประสบความส าเร็จในอาชีพหรือเป็นที่
ยอมรับในประสิทธิภาพอันเกิดจากการประกอบอาชีพนั้น ซึ่งมีความเชื่อว่า ถ้าหากได้พัฒนาอาชีพ
ตามระดับทักษะและความรู้ความสามารถและพัฒนาสูงสุดเป็นมาตรฐานอาชีพแล้วจะท าให้ยกระดับ
รายได้หรือผลตอบแทนที่ได้รับอยู่เดิมเพ่ิมข้ึน  

     การพัฒนาอาชีพ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับขั้นอาชีพของ
บุคคลเพ่ือตอบสนองความต้องการและพัฒนาตนเองจนประสบความส าเร็จในงานอาชีพให้
เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนต าแหน่งและท าให้บุคคลได้มีโอกาส
เลือกท างานที่ตนมีทักษะ มีความถนัดตรงกับความต้องการของตนเองเพ่ือความมั่นคง ความก้าวหน้า
ในอาชีพ รวมถึงการมีระดับรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพของตน (ธิชวดี ยัติสาร, 2551) 
       การพัฒนาอาชีพ หมายถึง ความชอบ การเลือก การพิจารณาตัดสินใจ และการเข้า
ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญ ได้แก่ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549) 

      3.1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาอาชีพขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างกันของบุคคลทางด้านความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 

      3.1.2 ความสามารถส่วนบุคคล   บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความสามารถที่เกิดจาก
ประสบการณ์และการรับรู้ต่างกันหรือที่เรียกว่าขีดความสามารถต่างกันที่จะท าให้เกิดความส าเร็จใน
การพัฒนางานต่างกัน  

      3.1.3 คุณสมบัติต่อความต้องการของอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพต้องการบุคคลที่มี
ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ  

      3.1.4 ความชอบและความสามารถในอาชีพขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและสภาพการ
เลียนแบบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเลือกและการตัดสินใจในอาชีพจึงเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง  

      3.1.5 กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วงชีวิต ได้แก่  
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   (1) ช่วงเวลาและการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่น การจินตนาการด้าน
อาชีพ การเพ้อฝัน การให้ความส าคัญของตนเองเป็นพื้นฐาน เป็นต้น  

(2) ช่วงเวลาของการส ารวจตัวเองและส ารวจอาชีพ เช่น พิจารณา และทดลอง 
ทางเลือกอาชีพจากปัจจัยต่างๆ เป็นต้น  

    (3) ช่วงเวลาที่บุคคลเริ่มประกอบอาชีพถาวร เช่น การพบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถ เป็นต้น  

    (4) ช่วงเวลาที่บุคคลมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ เช่น การสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและการแสวงหา เป็นต้น  

   (5) ช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพถดถอยลง เช่น ความก้าวหน้าลด
น้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่ และการพักผ่อนโดยไม่ประกอบกิจการใดๆ เป็นต้น  

3.1.6 รูปแบบอาชีพ รูปแบบอาชีพขึ้นอยู่กับระดับสังคม เศรษฐกิจ สติปัญญา 
บุคลิกภาพและโอกาสที่บุคคลได้รับ 

      3.1.7 การได้รับแนวทางในการพัฒนาอาชีพ เป็นการก าหนดช่องทางการพัฒนาโดยช่วย
ให้เกิดวุฒิภาวะทางความสามารถและความสนใจด้วยการให้ทดลองฝึกงานตามโอกาสอันควร  

      3.1.8 กระบวนการพัฒนาอาชีพเป็นผลมาจากการให้ความส าคัญร่วมกันระหว่างบุคคล         
กับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความสนใจความถนัดย่อมท าให้เกิดการประสานความเข้ากันในความสามารถ    
ที่บุคคลพงึมีและโอกาสทางอาชีพที่จะเป็นไปได้จริง   

      สรุป การพัฒนาอาชีพนั้นย่อมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ความสอดคล้องกับตัว
แปรส าคัญทางด้านบุคลิกภาพของบุคคล ข้อจ ากัดทางการศึกษา สมรรถนะทางร่างกาย รายได้  
ค่านิยม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่ งเหล่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญทั้งด้านความ
มั่นคงและการเพิ่มระดับรายได้ของอาชีพ โดยเฉพาะตัวแปรด้านบุคลิกภาพและสมรรถนะทางร่างกาย
ของผู้ประกอบกอบอาชีพประเภทการใช้แรงของตนที่ต้องค านึงถึงการดูและสุขภาพตนเองเพ่ือให้
สามารถประกอบอาชีพการงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 การรวมกลุ่มอาชีพ  
     แนวคิดการรวมกลุ่มอาชีพ เป็นแนวคิดการสร้างความเข็มแข็งและเพ่ิมศักยภาพอาชีพใน

กลุ่มอาชีพ ด้วยการรวมกลุ่มอาชีพและการรวมกันของสมาชิกที่ร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดรายได้   
สร้างโอกาส และลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกร่วมกัน รวมถึ งท าให้เกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพและการสร้างมาตรฐานอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการยกระดับรายได้ ซึ่งการ
รวมกลุ่มอาชีพนั้นอาจเป็นลักษณะการรวมกลุ่มถาวรหรือการรวมกลุ่มชั่วคราวขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน
ความคิดของสมาชิกในกลุ่มและวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มอาชีพ 

การรวมกลุ่มอาชีพ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  
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     3.2.1 ขั้นตอนการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพการประกอบอาชีพ   
เป็นต้น  

     3.2.2 จัดแบ่งกลุ่มอาชีพ ได้แก่  
   (1) กลุ่มอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ คือ กลุ่มที่ขาดปัจจัยการผลิต มี

หนี้สิน    หรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดทักษะ ความรู้ โดยแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควร
ส่งเสริมความรู้ แนะน าทักษะอาชีพ ประสานงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยการ
ก าหนดแผนงานช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  

   (2) กลุ่มอาชีพที่พ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง คือ กลุ่มที่ขาดการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ขาดคุณภาพการให้บริการ การตลาด โดยแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรเป็น
การส่งเสริมความรู้ในระบบการบริหารจัดการกลุ่ม  

   (3) กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง คือ กลุ่มที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามบริบท
ของตนเองแต่ขาดมาตรฐานการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นโดยแนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรส่งเสริม
การให้มีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารจัดการ
ครบวงจรเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ     

           3.2.3 การรวบรวมและจัดท าทะเบียนกลุ่มอาชีพ เป็นการแยกประเภทกลุ่มและ
จัดท าข้อมูลตามบริบทของการประกอบอาชีพและข้อมูลที่จ าเป็นสอดคล้องกับพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพ   

         3.3.3 ก าหนดกรอบในการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่ม  

         3.3.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การแก้ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ  

         3.2.5 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ อันเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบอาชีพโดยสร้างลักษณะ การจัดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู้ ความ
ขยัน การประหยัดและออม เช่น การจดบันทึก รายได้ รายจ่าย ต้นทุนทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น  

        3.2.6 การติดตามและประเมินผลอันเป็นประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มอาชีพ 
        สรุป การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อการ
ประกอบอาชีพ ถ้าขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพการณ์ดังกล่าว ย่อมท าให้ความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพนั้นถดถอยลงไปทุกที ดังนั้น การรวมกลุ่มอาชีพเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือสร้างการ
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ต่อรองและเป็นการท างานร่วมกันเพื่อให้การประกอบอาชีพมีความมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามการ
รวมกลุ่มอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องเกิดจากพลังใจที่เชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพและเชื่อในพลังของ
กลุ่มอาชีพ รวมถึงมีมุมมองหรือเป้าหมายเดียวกันของสมาชิก อีก 

 3.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  
      แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการน าระบบประชาธิปไตยมากเป็นหลักส าคัญใน

การก าหนดแนวทางหรือกระบวนการร่วมกันท างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จโดยการมีส่วน
ร่วมกันอย่างแท้จริง ซึ่งแนวคิดการมีส่วนร่วมเช่นว่านี้ มีหน่วยงานนักคิด นักวิชาการ ได้ให้สาระส าคัญ 
ดังนี้ 
      3.3.1 หลักการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปของชุมชน (พิเชษฐ์ ภูมิพาณิชย์ และคณะ, 2556: 
29-32) 
           (1) รูปแบบการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
ตนเอง การมีส่วนร่วมโดยผ่านกลุ่ม คือ การคัดเลือกตัวแทนของตนหรือกลุ่มเข้าไปเป็นผู้แทนและการ
มีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทน คือ การให้ตัวแทนครัวเรือน ซึ่งอาจเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลมีกาลัง
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม  

(2) ระดับการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
คิดและวิเคราะห ์และตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ 
หรือร่วมในการใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  

(3) ลักษณะการมีส่วนร่วม ได้แก่ การร่วมประชุมวางแผนด าเนินการ โดยแสดง
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ การร่วมด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือร่วมลงทุน รวมทั้ง
การร่วมแบ่งปันผลประโยชน์หรือร่วมในการใช้ประโยชน์และมีการร่วมในการติดตามประเมินผลงาน  

(4) ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ได้แก่ ประชุม วางแผนด าเนินการ และแสดงความคิดเห็น 
ปฏิบัติตามแผนด้วยการลงมือปฏิบัติ แบ่งปันผลประโยชน์จาการพัฒนา และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ด าเนินการ  

(5) เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีอิสรภาพในการมีส่วนร่วม  ประชาชนต้อง
สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้อย่างเสรี สามารถที่จะมีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายด้วย
ความ  เต็มใจจะมีส่วนร่วม และสนใจการเข้ามามีส่วนร่วม และสามารถสื่อสารรู้เรื่องในกิจกรรมต่างๆ 
ได้เป็นอย่างด ีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วม มากเกินไปกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ สามารถสื่อสาร
รู้เรื่องกันทั้งสองฝ่าย และไม่กระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพทางสังคมหากจะเข้า
มามีส่วนร่วม  
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3.3.2 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม (สถาบันพระปกเกล้า, 2547) 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ท าให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่าง

รอบด้าน ครบถ้วนและรอบครอบมากยิ่งขึ้นรวมถึงการได้ทางเลือกในการตัดสินใจใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง
กับงานท่ีก าหนดไว้น าไปสู่การยอมรับในการตัดสินใจและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน  

(2) ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อการตัดสินใจได้รับการยอมรับย่อมท าให้
งานต่างๆ ที่ได้ลงไปพัฒนาประชาชน ชุมชน ไม่ล่าช้า ไม่เกิดการขัดแย้งในขณะที่ปฏิบัติหรือ
ด าเนินการ 

(3) เกิดความร่วมมือในการน างานไปปฏิบัติ การที่ได้รับความร่วมมือ และมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชนท าให้บุคคลเหล่านั้นรัก ห่วงแหน กระตือรือร้นที่จะท าให้การด าเนินงานส าเร็จ
ไปด้วยดี 

(4) ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชนมากขึ้นและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการไว้วางใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 

(5) เกิดความเชี่ยวชาญในการงานที่พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงการที่ประชาชน 
ชุมชนมีส่วนร่วมท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน 

(6) เสริมสร้างให้ประชาชน ชุมชน มีความกระตือรือร้นมีความสนใจและมีส่วนร่วม
ในการบริการสาธารณะของภาครัฐมากขึ้น  
                สรุป แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการน าหลักคิดที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันรับผลประโยชน์จากการด าเนินการนั้นๆ ซึ่งหลักคิดเหล่านี้ได้
ก าหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมที่แท้จริงท าให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ชุมชน สามารถน า
แนวทางเหล่านั้นไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของท้องที่ โดยสมาชิกใน
ชุมชนตระหนักถึงส าคัญร่วมกันในกิจกรรมหรืองานพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยการให้
ร่วมมือ ร่วมช่วยเหลือ และแบ่งปัน ส าหรับระดับและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมขน เป็นการ
ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังจากนั้นเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ น าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันและด าเนินงาน
ร่วมกันมากขึ้น  
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4. แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป 
                

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจชุมชนที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้เชิญนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Morihiko Hiramatsu) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ (Oita) ประเทศญี่ปุ่น ผู้ริเริ่ม One Village One Product หรือ OVOP 
ได้มาบรรยายให้แนวคิดและหลักการของ OVOP ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น แก่ผู้บริหาร 
ข้าราชการ ทุกกรม กระทรวง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจและเรียนรู้จากประเทศต้นแบบการ
ด าเนินงาน โอทอป (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558) แนวคิด โอทอป ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

4.1 หลักการ โอทอป มุ่งเน้นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการ
ผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์   
ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและการพ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ของชุมชน 
(เทพกร ณ สงขลา และคณะ, 2560) อีกทั้งได้น าแนวคิดพ้ืนฐานปรัชญา โอทอป ที่ส าคัญมาเป็นหลัก
คิดในการด าเนินการ ได้แก่ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558: 3)  

      4.1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local yet Global: Think Globally, Act 
Locally) หรือคิดระดับโลก แต่ท าระดับท้องถิ่น คือ การผลิตสินค้าที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและ  
อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งไม่ใช่เพียงการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเท่านั้น แต่เป็นการ
ผลิตที่สามารถเข้าถึงรสนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาความต้องการ
ของตลาดเป็นส าคัญ รวมถึงการมีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับสินค้ามีเอกลักษณ์เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอันน าไปสู่การมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.1.2  การพ่ึงพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self – reliance and Creativity) 
คือ การปลูกจิตส านึกในการพ่ึงพาตนเอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง กิจกรรมต่าง ๆต้องมาจากความต้องการของคนในชุมชน โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจว่า 
สิ่งใดของท้องถิ่นที่มีศักยภาพและสิ่งใดที่มีเฉพาะในท้องถิ่น  ชุมชนต้องร่วมกันใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดค้นผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ จากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยผสมผสานกับเอกลักษณ์
เฉพาะของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความแตกต่างและการสร้างมูลค่า ในเชิงเศรษฐกิจ อันเป็นการผลิตที่ไม่ได้
แข่งขันด้านราคาที่มาจากการผลิตสินค้าตามกัน ในชุมชนหนึ่งๆ อาจมีหลายผลิตภัณฑ์ หากชุมชน
เห็นชอบตกลงร่วมกันผลิต ความส าคัญ คือ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการน าเสนอความเป็นตัวแทนของ
ท้องถิ่นเป็นความภาคภูมิใจ มีการตลาดลองรับและภาครัฐ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน
ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ 
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4.1.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) คือ การ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นบุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดให้สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาได้
ด้วยตนเอง กระตุ้นและส่งเสริมให้ท าในสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  คือ ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 4.2 ผู้ประกอบการธุรกิจและลักษณะสินค้าโอทอป ภายใต้หลักการพื้นฐาน ที่กล่าวข้างต้น ใน
การส่งเสริมธุรกิจโอทอป สามารถจ าแนกผู้ประกอบการ ได้ 3 ประเภท ได้แก่ (เทพกร ณ สงขลา และ
คณะ, 2560: 17-21) 
   4.2.1 ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใน
ชุมชน ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาไทยและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันผลิตร่วมกัน
บริหารจัดการ และร่วมรับผลประโยชน์ เช่น กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เช่น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4.2.2 ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว คือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในชุมชนที่ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาไทยและมีความเชื่อมโยงกับชุมชน การ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตหรือมีการจ้างแรงงานในชุมชนหรือมีการใช้วัตถุดิบในชุมชนหรือมีส่วน
ร่วมในการบริ หารจัดการ หรือมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

4.2.3 ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตสินค้าที่แสดง
ความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาไทยและมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่การที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการผลิต จ้างแรงงานในชุมชน ใช้วัตถุดิบในชุมชนหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หรือ
มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์โดยมีสินทรัพย์ลงทุนไม่เกิน10 ล้านบาท 

ส าหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ประกอบการโอทอป ทั้ง 3 ประเภท
ข้างต้น ให้ใช้ที่ตั้งของสถานที่ผลิตเป็นหลักในการยื่นขอลงทะเบียน โดยผ่านการรับรองจากประธาน
เครือข่ายโอทอป อ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละเขต (กรุงเทพมหานคร) ว่าได้ด าเนินการผลิตในพ้ืนที่
นั้นจริง นอกจากนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเข้าเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง คือ (1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต เช่น ใช้แรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอ
ลงทะเบียน) มีการใช้วัตถุดิบการผลิตในชุมชน เป็นต้น (2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (3) 
ชุมชนได้รับประโยชน์ 
  ในส่วนการวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผู้ประกอบการโอทอป ประเภท “กลุ่มผู้ผลิต
ชุมชน” ที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีข้อมูลผู้ประกอบการ 
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โอทอป ประเภท “กลุ่มผู้ผลิตชุมชน” ที่รวบรวมโดยพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการปี 2562  โดย
มุ่งศึกษา “กลุ่มผู้ผลิตชุมชน” ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 230 กลุ่ม 

4.3 ลักษณะสินค้าของธุรกิจโอทอป ลักษณะผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สามารถ
ลงทะเบียนได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและมีลักษณะ ได้แก่ 

4.3.1 วัตถุดิบที่น ามาผลิตต้องไม่ผิดกฎหมาย 
4.3.2 ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง น าเข้าหรือน าเข้าเพ่ือดัดแปลงหรือละเมิด 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
4.3.3 ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่

ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย 
4.4 ประเภทผลิตภัณฑ์ โอทอป ได้ก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 

4.4.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งได้รับ 
มาตรฐาน องค์การอาหารและยา (อย.) Good Agriculture Practices (GAP) GoodManufacturing 
Practice (GMP) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Quality Mark (Q 
Mark) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และฮาลาล 

4.4.2 ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ได้แก่ 
สุราแช่สุรากลั่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น และเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลายและ ประเภทชง 

4.4.3 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติหรือ
เส้นใยสังเคราะห์รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายท่ีใช้ประดับตกแต่ง ประกอบการแต่ง 
กาย ทั้งเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยและเพ่ือความสวยงาม 

4.4.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือ
ตกแต่งประดับในบ้าน สถานที่ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มี วัตถุประสงค์ 
เพ่ือการใช้สอยหรือประดับตกแต่ง หรือให้เป็นของขวัญ เพ่ือให้ผู้รับนาไปใช้สอยในบ้านตกแต่งบ้าน 
รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้านั้นต้องไม่ผลิตโดย
ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก และใช้ แรงงานคนเป็นส่วนเสริมหรือไม่ใช้แรงงานคน โดยแบ่งออกเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติโลหะ เซรามิค/เครือ่งปั้นดินเผา เคหะสิ่ง ทอ
และอ่ืนๆ 

4.4.5 ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือมี
สมุนไพรเป็น ส่วนประกอบ อาจใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ยาจากสมุนไพรเครื่อง   
ส าอางสมุนไพร วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน สมุนไพรที่ใช้ทางการเกษตร 
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ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอป ของการ
วิจัยนี้ ได้จัดประเภทกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าของกลุ่มโอทอป ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่ง
กาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

4.5 การก าหนดมาตรฐานสินค้าโอทอป การส่งเสริมสินค้าโอทอป ของภาครัฐมีเกณฑ์การคัด
สรรระดับผลิตภัณฑ์ 3 เกณฑ ์คือ ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน ความสามารถด้านการตลาด 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีกระบวนการคัดสรร คือ ให้ผู้ประกอบการเลือกสรรสินค้าดีที่สุด 1 
ชิ้น เพ่ือเข้ารับการคัดสรร โดยมีการตัดสินจากระดับ อ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติ   ซึ่งจะ
พิจารณาโดยคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสินค้า ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ประเภทนั้น ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภทสมุนไพร 
เป็นต้น เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป มีหลักการ ได้แก่ 

4.5.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 5 ดาว คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คะแนนไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน ซึ่งมี
คุณภาพและมีศักยภาพเพียงพอในการส่งออก 

4.5.2 ผลิตภัณฑ์ 4 ดาว คือ ได้คะแนนตั้งแต่ 80-89 คะแนน ซึ่งมีศักยภาพที่จะ
กระจายผลิตภัณฑ์ในระดับชาติ และสามารถพัฒนา กลายเป็น 5 ดาวได้ 

4.5.3 ผลิตภัณฑ์ 3 ดาว คือ ได้คะแนนระหว่าง 70-79 คะแนน  
4.5.4 ผลิตภัณฑ์ 2 ดาว คือ ที่ได้คะแนนระหว่าง 50-69 คะแนน 
4.5.5 ผลิตภัณฑ์ 1 ดาว คือ ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ต้อง

ได้รับการพัฒนาอีกมาก  
การคัดสรรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก โดยรัฐบาลได้
เริ่มมีการคัดสรร ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่
ด าเนินการในการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ในระดับ ต าบล อ าเภอ จังหวัดและภูมิภาค หลังจากที่มี
การคัดเลือกแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความช่วยเหลือใน ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการคัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจข้อมูลของการขึ้นทะเบียนของกลุ่มผู้ประกอบการ    
โอทอป ระดับมาตรฐานสินค้า ( 1 ดาว, 2 ดาว, 3 ดาว, 4 ดาว, 5 ดาว) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับด าเนินการ
ของกลุ่มอาชีพชุมชนในทุกระดับมาตรฐาน ส าหรับการลดต้นทุนโลจิสติกส์ว่าเป็นอย่างไร  
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5. ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
  
 5.1 สถานที่และอาณาเขต  
       อ าเภอบางพลี เป็น 1 ใน 6 อ าเภอของจังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 243.89 ตร.กม.โดย
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 ต าบล มีจ านวน 83 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลต าบลบางพลีใหญ่ 
23 หมู่บ้าน เทศบาลต าบลบางแก้ว 16 หมู่บ้าน ต าบลบางปลา 15 หมู่บ้าน ต าบลบาง โฉลง 11 
หมู่บ้าน ต าบลราชาเทวะ 15  หมู่บ้าน และต าบลหนองปรือ 3 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง ได้แก่  
      ทิศเหนือติดต่อกับเขตลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)  
      ทิศใต้ติดต่อกบัอ าเภอบางบ่อและอ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีคลองโก่งประทุนและคลอง
สามเป็นเส้นแบ่ง  
      ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบางเสาธง มีถนนเข้าวัดหัวคู้ คลองหนองงูเห่า คลองบางนา 
ถนนวัดศรีวารีน้อย คลองเสาระหงษ์ คลองส าโรง คลองโก่งประทุน คลองลาดหวายและคลองโก่ง
ประทุนเป็นเส้นแบ่งเขต  
      ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตบางนา และเขตประเวศ 
(กรุงเทพมหานคร) มีคลองบางเหี้ยน้อย คลองบางกระบือ คลองกู้พารา คลองทับนาง คลองส าโรง 
คลองหนองกระทุ่ม คลองบางนา คลองสาหร่าย คลองหนองตาด า คลองปลัดเปรียง คลองต้นตาล 
แนวคันนาแบ่งเขตระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการและคลองตาพุกเป็นเส้นแบ่งเขต 
  5.2 สภาพพ้ืนที่ 
      พ้ืนที่ของอ าเภอบางพลีส่วนใหญ่เป็นซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอบางพลีเป็นที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม มีสภาพของชุมชนในลักษณะการผสมผสานระหว่างการ
เป็นชุมชนเมืองและชุมชนดั้งเดิมมี 
      ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนบางนา-บางปะกง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) และทาง
พิเศษบูรพาวิถีด้านบน ถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 ถนนกิ่งแก้ว (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3256) ถนนต าหรุ-บางพลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256) ถนนกาญจนา
ภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนเลียบคลองระบายน้ า
บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
       ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนวัดหนามแดง (ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.4006) ถนนจตุร
โชคชัย (ซอยวัดหลวงพ่อโต) ถนนวัดศรีวารีน้อย (ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001) และถนนวัด
บางปลา 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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5.3 ประชากร  
     ประชากรในอ าเภอบางพลี มีจ านวนทั้งหมด 234,366 คน ประกอบด้วย เป็นเพศชาย 

จ านวน 110,488 คน เพศหญิง 123,878 คน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ, 2564: 28-30) 
 5.4 สภาพทางสังคม 
      ประชากรในอ าเภอบางพลี ในช่วง ปี พ.ศ. 2555–2559 พบว่าประชากรวัยแรงงาน มี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี แต่มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรใน
ภาพรวม ในขณะที่ประชากรวัยเรียน มีจ านวนลดลงเล็กน้อยในทุกๆ ปี และอ าเภอบางพลีมีจ านวน
ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี และมีสัดส่วนของประชากรกลุ่มวัยสูงอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอ าเภอ
บางพลีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากท าให้ชุมชนดั้งเดิมได้ขยายเป็นชุมนชนเมืองมาก
ขึ้นส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 5.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
               ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่จ านวนโรงงาน 
2,084 แห่ง โดยต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 866 แห่ง แรงงานจ านวน 37,419 คน และประชากร
บางส่วนยังคงมีรายได้จากการท าอาชีพดั้งเดิมด้านการเกษตร ประมงน้ าจืดและปลูกมะม่วง กระจาย
ในแต่ละต าบล และยังคงท าประชนชนท าอาชีพชุมชนที่จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียนโอทอป ใน
แต่ละต าบล  ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ต าบลบางพลี ต าบลบางแก้ว 
ต าบลบางปลา ต าบลบางโฉลง และต าบลราชาเทวะ ซึ่งจ าแนกข้อมูลกลุ่มอาชีพโอทอป 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 านวนกลุ่มอาชีพโอทอป 
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทั้งหมด  230 รายและข้อมูลรายงานการจ าหน่วย
สินค้า OTOP ตั้งแต่ ปี 2558-2561  พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ทุกปี และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยอ าเภอบางพลีมียอดจ าหน่ายสินค้า OTOP สูงที่สุด จ านวน 1,015,025,529 บาท 
รองลงมาอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน 968,505,612 บาท และ 595,210,107 บาท (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2564: 41-42) 

5.6 สถานที่และอาณาเขตของอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

28 
 

 
 

ภาพที่ 2.1  สถานที่และอาณาเขตของอ าเภอบางพลี  
ที่มา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ, 2564: 6) 
 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

วิศวะ อุนยะวงษ์ และวทัญญู ชูพักตร์ (2560)  การวิจัยเรื่อง การสร้างคุณค่าในซัพพลายเชน
อุตสาหกรรมสินค้า OTOP: กรณีศึกษาของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ภาพรวมทั่วไปของการจัดการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสินค้า OTOP เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การหารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้า OTOP 
ภายใต้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่น
ในสินค้า OTOP ในขณะที่ผลการส ารวจซัพพลายเออร์สินค้า OTOP ในจังหวัดนครปฐมพบว่า       
ซัพพลายเออร์มีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี และผลการส ารวจผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัด
นครปฐม พบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า OTOP ค่อนข้างสูงผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการสร้าง
คุณค่าในชัพพลายเชนอุตสาหกรรมสินค้า OTOP ของจังหวัดนครปฐม โดยผู้ประกอบการควรมีการ
รวมกลุ่มเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตลอดซัพพลายเชน 

เทพกร ณ สงขลา และคณะ (2560) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ
หนึ่งต าหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
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ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP ประเภท “กลุ่มผู้ผลิตชุมชน” 
ด าเนินงานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปี และผลิตสินค้าประเภทอาหารและของใช้ในส่วนของสภาพการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมก็มีความตื่นตัวโดยการหาความรู้ด้วยตนเอง 
และมีการน ามาใช้ในการธุรกิจ OTOP ส าหรับข้อสังเกตที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการ OTOP คือ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการจ าหน่ายสินค้ามากกว่าการสร้างภาพลักษณ์สินค้า ท าให้
เสียเปรียบคู่แข่งในตลาดใหญ่ และยังเป็นการตลาดระดับชุมชน ท าให้ไม่เห็นความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอาจจะเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองวิธีการตลาดของชุมชน (เช่น 
การตลาดแบบปากต่อปาก และการจ าหน่ายสินค้าในงานประจ าปีของชุมชน เป็นต้น) และมีศูนย์
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาธุรกิจ OTOP ในระดับชุมชน และการประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการมีการใช้เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

เอกชัย คุปตาวาทิน (2561) งานวิจัยเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา 
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนว
ทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยใช้แผนผังสายธารคุณค่าและระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม  

ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าเพ่ือวิเคราะห์ความสูญเปล่าในการ
ไหลแต่ละสายการไหล สามารถลดเวลาในแต่ละสายการไหลได้ ดังนี้ สายการไหลที่ 1 เมื่อก าจัดความ
สูญเปล่าออกท าให้เวลาจากเดิม 5,818.84 นาที ลดลงเหลือ 5,328.84 นาที หรือลดลงร้อยละ 8.42 
และสายการไหลที่ 2 เมื่อก าจัดความ สูญเปล่าออกท าให้เวลาจากเดิม 5,822.17 นาที ลดลงเหลือ 
5,328.84 นาท ีหรือลดลงร้อยละ 8.47 และผลของการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ พบว่า 
ต้นทุนโลจิสติกส์รวมของเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 334.79 ของมูลค่าขายทั้งหมด โดยแบ่งต้นทุน    
โลจิสติกส์ รวมออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทุนด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 209.22 ถือได้
ว่าเป็นต้นทุนที่สูงที่สุด ต้นทุนการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 103.33 และต้นทุนการเคลื่อนย้ายผลผลิตใน
พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 22.24 ตามล าดับ และจากผลการวิจัยท าให้ผู้ผลิตสามารถทราบโครงสร้าง
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปสู่การตัดสินใจในการลดกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าได้ แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ สามารถท าได้โดยการรวมกลุ่มสมาชิกเครือข่าย
ผู้ผลิตมันสาปะหลัง เพ่ือวางแผนการผลิตภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดตั้ง
ศูนย์กลางกระจายผลผลิต 
  กุลบัณฑิต แสงดี และคณะ (2558) งานวิจัยเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการ
ผลิตหัวมันส าปะหลังสด กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกก ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัด
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สระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์รวมทั้งหาแนวทางในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันส าปะหลังสด 

 ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาความสูญเปล่าที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรมากที่สุด 
คือ ความสูญเปล่าด้านการขนส่ง ซึ่งเกิดจากกระบวนการเคลื่อนย้าย (การจัดหา) และการขนส่งหัวมัน
ส าปะหลังสดไปขาย รองลงมา คือ ความสูญเปล่าจากกระบวนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
คณะผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค Eliminate Combine Rearrange Simplify (ECRS) เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
หาแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ พบว่า เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือ
ลดต้นทุนการจัดหาที่มีค่าขนส่งหลายรอบ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมอ านาจในการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบใน
การขอส่วนลดจากทางผู้ขายหรือการขนส่งสินค้ามาส่งให้ถึงบ้าน ท าให้สามารถลดต้นทุนรวมในการ
ผลิตหัวมันส าปะหลังสดลง 816 บาทต่อไร่ หรือ คิดเป็น 23.98 เปอร์เซ็นต ์

 ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ และเพ็ญนฤมล จะระ (2561) งานวิจัยเรื่องการจัดการระบบ   
โลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์  จังหวัดสุรินทร์          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบสภาพการณ์ปัจจุบันปัญหาอุปสรรค และประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์    

 ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุกกลุ่มมีรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์คล้ายคลึงกัน ในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต การด าเนินการผลิต การ
จัดการสินค้าคงคลัง บรรจุภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายและขนส่ง การบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การ
พยากรณ์ความต้องการและโลจิสติกส์ ย้อนกลับ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
พบว่า กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงด้านต้นทุน ได้แก่ การด าเนินการผลิต การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต
เมล็ดพันธุ์ การเคลื่อนย้ายและขนส่ง และการบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ  
ในการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การขาดสถานที่เหมาะสม    
และเพียงพอในการตากและจัดเก็บผลผลิต และการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมโลจิ
สติกส์ที่ต้องปรับปรุงการด าเนินงานให้ทันเวลา ได้แก่ การจัดหา ปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ทันความ
ต้องการผลิตในฤดูแล้งหรือกรณีเมล็ดพันธุ์มีปัญหาคุณภาพ และ การวางแผนการผลิตให้ด าเนินงานได้
ทันเวลากรณีมีการเพาะปลูกหลายพื้นที่และปลูกข้าวหลายสายพันธุ์   

กนกพัชร กอประเสริฐ และคณะ (2562) งานวิจัยเรื่อง การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ของ
มะพร้าวน้ าหอม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์และการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์
มะพร้าวน้ าหอมในจังหวัดราชบุรี 

ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานมะพร้าวน้ าหอม คิดเป็นร้อยละ 46.9 
โดยแบ่งต้นทุนโลจิสติกส์รวมออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทุนกิจกรรมต้นน้ าด้านกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
และการเพาะปลูกมะพร้าวน้ าหอม คิดเป็นร้อยละ 12.9 ต้นทุนของกิจกรรมกลางน้ าด้านการขนส่ง



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

31 
 

และกระจายมะพร้าวน้ าหอมของคนกลาง คิดเป็นร้อยละ 21  และต้นทุนของกิจกรรมปลายน้ าด้าน
การขายมะพร้าวน้ าหอมให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 13 ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรม
กลางน้ าเป็นต้นทุนสูงสุด ผลการวิจัยครั้งนี้ น าไปสู่แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มะพร้าวน้ าหอมเพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการโลจิสติกส์และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
น้ าหอมในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 

นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ (2561) งานวิจัยเรื่องการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการ 
SMEs ของไทย. มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือเป็นการลดต้นทุนรวมให้ต่ าลงไป 2) สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบว่าการจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการได้นั้น ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงความหมาย และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ การ
วางแผนการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์และผลก าไรของธุรกิจ SMEs การวิเคราะห์และค านวณ
ต้นทุนเพ่ือก าหนดราคาจัดจ าหน่าย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจ SMEs สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ ดังนั้น จึงต้องตระหนักถึงการวางแผนและควบคุมกิจกรรม โลจิสติกส์ดังกล่าว ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ  SMEs ประสบความส าเร็จมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น 

สุพัตรา ค าแหง และคณะ (2558) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ด้านจิสติกส์และโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ลูกจันทน์เทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มผู้ผลิตในมุมมองของผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ า เพ่ือ
ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มผู้ผลิต และเพ่ือรวบรวมสรุป
เป็นแนวทางในการพัฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ลูกจันทน์เทศ  

ผลการศึกษา พบว่า การประชุมผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสามารถขยายตลาดได้ในมุมกว้าง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
องค์ประกอบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานกับความพึงพอใจ การเป็นแหล่งผลิตท าให้มีการพัฒนา
ชุมชนและมีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ในระดับปานกลาง กลุ่มผู้ประกอบการพึงพอใจ   
ในระดับมากกลุ่มผู้น าชุมชนมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นด้านความพร้อมและ  
แนวทางการพัฒนาการของผู้บริโภค ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบเกือบทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มชุมชนเสนอควรจัดการโลจิสติกส์ให้ดีขึ้นและให้มีการพัฒนาที่หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายและการสร้างกลุ่มผู้ผลิตที่เข้มแข็งเพ่ือ
สร้างความยั่งยืน 
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สริตา ศิริสมบูรณ์ชัย และพัฒน์ พิสิษฐเกษม (2557) งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นในการใช้
วิธีการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิธีการทางด้าน  
โลจิสติกส์ที่มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุก ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ทางด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมรถบรรทุก  

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงคิดเป็น มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปีมากที่สุด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 
2-5 ปี 2. วิธีการทางด้านโลจิสติกส์ความสัมพันธ์กับการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุก 
โดยด้านที่มีค่าความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านเทคนิคมิลล์รัน (Milk Run) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านระบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT) ด้านเทคนิคมิลล์รัน (Milk 
Run) และด้านการท างานร่วมกันในโซ่อุปทาน (Supply Chain Collaboration) ยอมรับสมมติฐาน 
มีความสัมพันธ์ต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุก อยู่ในระดับปานกลาง  

ธันยมัย เจียรกุล (2557) งานวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOPเพ่ือพร้อม
รับการเปิด AEC มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
ผลกระทบต่อการปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ถือเป็นธุรกิจ    
ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจ านวนมาก  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของ OTOP โดยรวมของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงินและแหล่ง
เงินทุน ด้านเทคโนโลยี และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น แนวทางในการเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตามกรอบ ASEAN SMEs นั้นต้องเกิดจากความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความจริงใจในการร่วมมือกันอย่างบูรณาการ เพ่ือช่วยพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร้างแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการเอง 
รวมทั้งเน้นด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  ในด้าน
การบริหารจัดการ ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทักษะด้านภาษารวมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆ 
ของอาเซียน ส่วนด้านการตลาด ควรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค พัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาด
เป้าหมายและช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในต้นทุนที่ต่ าที่สุด 
ส าหรับ ด้านการผลิตควรให้มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต หาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ า ด้าน
การเงินและแหล่งเงินทุน ควรมีการใช้ระบบการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง มีความรู้เรื่องต้นทุนและ
จุดคุ้มทุน สนับสนุนเรื่องแหล่งทุนต้นทุนต่ า ด้านเทคโนโลยีควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการ
ท างาน รวมถึงระบบสารสนเทศ และด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ผู้ประกอบการควรหาพันธมิตร
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ธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการจัดจ าหน่าย และส าหรับภาครัฐควรให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่
ทันสมัยเกี่ยวกับ AEC อบรมให้ความรู้และประสานแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งใน
การแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ และคณะ (2562) การพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้นาสตรี ชุมชนบ้านสันติสุข 
ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตากมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพของผู้น าสตรี และเพ่ือจัดตั้ง
และด าเนินงานกลุ่มอาชีพผู้นาสตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัด ผลการวิจัย 
พบว่า  

1) ระยะก่อนปฏิบัติการ ผลการส ารวจความคิดเห็น มีความต้องการได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้ง
กลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้นาสตรีและกลุ่มแม่บ้าน และช่วยเหลือในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยความ
ต้องการได้รับการส่งเสริม 2 ล าดับแรก ได้แก่ การผลิตน้ าอบไทย การผลิตบุหงาราไป ซึ่งต้องการให้มี
การอบรมความรู้ในการผลิตด้วย  

2) ระยะปฏิบัติการ ด าเนินการประชุมระดมสมองร่วมกัน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
สมาชิกท่ีสนใจ โดยมีคณะนักวิจัยและวิทยากรช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ จนสามารถนาไปด าเนินการได้
เอง และร่วมจัดท าตราสัญลักษณ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการด าเนินงานเชิงธุรกิจ
และการจัดจ าหน่ายของกลุ่ม  

3) ระยะติดตามและประเมินผล พบว่า การผลิตและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในผลการ
ด าเนินงาน เกิดการเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการ
บริหารจัดการกลุ่มได้เอง  

ธนสิทธิ นิตยะประภา (2561) งานวิจัยเรื่อง การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงานและเพ่ิมระดับการ
ให้บริการและโอกาสทางการขายให้แก่ธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่า การหาเครื่องมือและกลยุทธ์ต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจและการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ประกอบไปด้วย           
1) ต้นทุนการขนส่ง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าของกิจการ 2) ต้นทุนคลังสินค้า 
เป็นต้นทุนที่ เกิดจากการจัดเก็บสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าตามประเภทของธุรกิจ 3) 
ต้นทุนในการรักษาสินค้าคง คลัง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการดูแลรักษาสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า และ 4) 
ต้นทุนในการบริหาร เป็นต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการด าเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์ เช่น ต้นทุนในการติดต่อการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า ต้นทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
น ามาใช้ในการด าเนินกิจการในองค์กร เป็นต้น ต้นทุนเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามและส่งผลอย่างยิ่งต่อ
การด าเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการน ากลยุทธ์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์หลายวิธีรวมกัน 
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  รจนา สายอุตต๊ะ (2562) งานวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ผ้าทอพ้ืนเมืองสินค้า OTOP ในจังหวัดหนองบัวล าภู มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการวาง
แผนการจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ผ้าทอพ้ืนเมือง OTOP ในจังหวัดหนองบัวล าภู ศึกษา
รูปแบบวิธีการและแนวทางในการจัดการด้านโลจิสติกส์และศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพ้ืนเมืองของผู้บริโภค 

 ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มอาชีพทอผ้าพ้ืนเมือง มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ โดย
ค านึงถึง ต้นทุนจัดหาวัตถุดิบ มีแหล่งจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ วัตถุดิบในท้องถิ่น และสั่งซื้อจากโรงงาน
ผู้ผลิต ซึ่งวัตถุดิบ โดยกลุ่มอาชีพทอทอผ้าพื้นเมือง ได้มีการการจัดท าทะเบียนคุมวัตถุดิบ และด า เนิน
การแจกจ่าย ให้กับสมาชิกกลุ่มเพ่ือน า วัตถุดิบไปใช้ในการเป็นผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มอาชีพทอผ้าพ้ืนเมือง 
มีการบริหารบริหารจัดการ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ใช้วิธีการสั่งซื้อคราวละที่ละมาก เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านการแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัดหรือหน่วยงาน
เอกชน สามารถก าหนดราคาขายใช้วิธีส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
กรณีมีการส่งคืนสินค้าก็จะให้บริการรับเปลี่ยนคืนสินค้าและน ามาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอ่ืน ในส่วน
ของระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพ้ืนเมืองโดย
รวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสินค้าคุณภาพของผ้าทอพ้ืนเมืองมีระดับ
ความเห็นมากท่ีสุด ด้านราคา (Price) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผ้าทอ 
 ดวงสมร ฟักสังข์ (2555) งานวิจัยเรื่อง การบริหารต้นทุนของกลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลมะพร้าวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถะประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาล าดับความส าคัญของต้นทุนในแต่ละด้านของ
กลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม และ (2) ศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนของ 
กลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลมะพร้าว ให้ความส าคัญกับต้นทุนด้านการผลิตมาก
ที่สุดรองลงมาคือต้นทุนด้านการตลาด ต้นทุนด้านการเงิน และต้นทุนด้านการจัดการ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า (1) ต้นทุนด้านการผลิต ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ   
ค่าวัสดุ (พะอง, ฟืน, พะยอม, ปี๊บ ฯลฯ) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ต้นทุนสินค้าที่เสีย         
(2) ต้นทุนด้านการตลาด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ค่าขนส่ง ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ส่วนลดการค้า (3) ต้นทุนด้านการเงิน ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้เครดิตกับลูกค้า
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมและต้นทุนเก็บรักษาสินค้า และ (4) ต้นทุนด้าน
การจัดการ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงาน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ค่าสวัสดิการสมาชิก ส าหรับแนวทางการบริหาร ต้นทุนที่กลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลมะพร้าว   
ส่วนใหญ่ปฏิบัติ พบว่า (1) ต้นทุนด้านการผลิต จะใช้แนวทางการพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวต้นเตี้ย   
การผลิตแบบผสมผสานด้วยการปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด และการวางแผนบ ารุงรักษาเครื่องจักร    
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เชิงป้องกันแทนเชิงแก้ไข ตามล าดับ (2) ต้นทุนด้านการตลาด จะใช้แนวทางการลดการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การลดจ านวนพนักงานขายตรง และการขยายเครือข่ายร้านค้าในชุมชน ตามล าดับ   
(3) ต้นทุนด้านการเงิน จะใช้แนวทาง การผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือลด
ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า การท าบัญชีรายรับและรายจ่าย และการช าระหนี้เจ้าหนี้ตรงตาม
ก าหนดเวลา ตามล าดับและ (4) ต้นทุนด้านการจัดการ จะใช้แนวทาง การคิดค้นหาวิธีในการน าเศษ
ซากวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์การฝึกอบรมสมาชิกให้มีความรู้ความช านาญในการผลิต และการใช้
ประโยชน์จากบุคลากรในพ้ืนที่ที่มีความช านาญ ตามล าดับ 

มูหามัด เต๊ะยอ (2556) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการท าระบบโลจิสติกส์
ของจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อต้นทุนระบบโลจิสติกส์
และประเมินความเป็นไปได้ในการจัดท าระบบโลจิสติกส์ในจังหวัดนราธิวาส 

ผลการศึกษา พบว่า ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อต้นทุนระบบโลจิสติกส์ ดังนี้ (1) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารคลังสินค้า ได้แก่ กิจกรรมบริการลูกค้า กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้า 
การสื่อสาร  กิจกรรม กระบวนการสั่งซื้อสินค้า กิจกรรมสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ กิจกรรมการ
จัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการถือครองสินค้าคงคลัง 
ได้แก่ กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการบริหาร
คลังสินค้า ได้แก่ กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง กิจกรรมเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (4) ปัจจัย
ที่มีผลต่อต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลัง ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง และ (5) ปัจจัยด้านต้นทุน    
โลจิสติกส์ ได้แก่ ต้นทุนในการบริหารจัดการ ต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลัง ต้นทุนในการบริหาร
คลังสินค้า ตันทุนค่าขนส่งสินค้า  

ชานนท  ์ หวังดี (2559) งานวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทนุการขนส่ง
กรณีศึกษาบริษทั AA อีคอมเมิรซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนการขนส่งให้
เกิดการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งให้มากที่สุด   
 ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น คือการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าของพนักงานจัดส่งซึ่ง
ประสิทธิภาพในการส่งนั้นไม่ได้มาตรฐานซึ่งเกิดจากกระบวนการท างาน รวมถึงขั้นต้อนการท างาน
ทั้งหมดท่ีส่งผลต่อการท างานที่ล่าช้า จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือและวิธีการทางโลจิสติกส์มาช่วยใน
การลดขั้นตอนหรือกระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือช่วยลดเวลาในการท างานลง จากวิธีการ
ท างานแบบเดิมท าให้มีต้นทุนในการจัดส่งจ านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานแบบใหม่แล้วยัง
ท าให้ต้นทุนลดลงไปได้อีกมาก แสดงให้เห็นว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งให้สูงขึ้นรวมไป
ถึงต้นทุนทางการขนส่งที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ธนาภรณ์ สมานทอง (2561) งานวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานผ้าไหมทอมือ ในจังหวัด
สุรินทร์เพ่ือยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP Premium มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผน 
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การจัดหา การผลิต การส่งมอบและการส่งคืนสินค้าของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือ เพ่ือเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผ้าไหมทอมือในจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นสินค้า 
OTOP Premium ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มอาชีพมีการวางแผนการด าเนินการตามประสบการณ์
การท างานซึ่งไม่มีการจดบันทึกข้อมูล (2) กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีการผลิตวัตถุดิบเองโดยการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ในส่วนของวัตถุดิบที่สั่งซื้อจะเลือกจากคุณภาพและตัดสินใจเลือกผู้จ าหน่าย (3) กลุ่มอาชีพ
ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือรอจ าหน่ายโดยจะท าการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบระหว่างการผลิต       
ส่วนใหญ่ พบว่า มีปัญหาเรื่องการย้อมสีผิดและมีการทอผิดลาย (4) กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ในการขนส่ง
สินค้าไม่มีการบันทึกข้อมูลและจะเลือกวิธีการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า (5) การส่งคืนพบว่ามี
จ านวนมากที่มีการส่งสินค้ากลับ เนื่องจากการถ่ายรูปสินค้าบางชิ้นเมื่อเทียบกับสินค้าจริงมีสีไม่ตรง
ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

สุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร และคณะ (2561) งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานให้กับเกษตรกรชาวนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของ
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผู้รวบรวม ผลผลิตไปจนถึงผู้แปรรูปแห้ว ในเขตต าบลวังยาง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานของแห้ว คือ ผู้จัดหา
วัตถุดิบ พ่อค้า/ผู้รับซื้อ ผู้คัดเลือกแห้วดิบส่งให้กับ โรงงานตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้การ
จัดส่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพการส่งสินค้าให้ตรงต่อเวลาและ ปลอดภัยและ เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ในห่วงโซ่อุปทานของแห้วในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรี ประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี   

ผลการศึกษา พบว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนจากห่วงโซ่อุปทานแบบดั่งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ ที่
เกษตรกรผู้ปลูกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) จนรู้ถึงความต้องการ
ของตลาด ไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศว่ามี Demand เท่าไหร่ แล้วกลับมาวางแผนการผลิตตามค าสั่ง
ซื้อที่มีการวางแผนซื้อขายกันไว้ล่วงหน้า ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานของแห้ว คือ  
ผู้จัดหาวัตถุดิบ พ่อค้า/ผู้รับซื้อ ผู้คัดเลือกแห้วดิบส่งให้กับโรงงานตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้
การจัดส่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพการส่งสินค้าให้ตรงต่อ เวลาและปลอดภัย การด าเนินงานในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย กระบวนการจัดการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การวางแผน (Plan) 2. การ
จัดซื้อจัดหา (Source) 3. การผลิต (Make) 4.การขนส่ง (Delivery) 5.การส่งคืน (Return) และ6.
การสนับสนุนการด าเนินงาน (Enable) ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทาน - 
ด้านปัจจัยการผลิต (Input) การเปลี่ยนแปลงการปลูกแบบดั่งเดิมไปสู่ระบบใหม่ ยังค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด เนื่องจากพฤติกรรมของ เกษตรกรที่ท าแบบเดิมยังคงยึด 
ติดกับแบบเก่าอยู่ - ด้านกระบวนการผลิต (Process) การบ ารุงดูแลรักษา ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับโรคพืช
และแมลงศัตรูพืช ด้านการเก็บเกี่ยว (Output) เมื่อ ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ พ่อค้าคนกลางก็จะมาซื้อใน
ปริมาณและราคาที่ตกลงกันไว้ ตามสัญญาที่ซื้อขายกันไว้ ล่วงหน้า แต่ถ้าขายไม่หมดก็ต้องแช่ไว้ใน
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นานเพ่ือรักษาคุณภาพหรือการมีสินค้าคงคลังนั่นเอง แต่จะเก็บไว้ ได้ไม่เกิน 3 เดือนจะท าให้คุณภาพ
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด อีกเรื่องหนึ่งปัญหาของพ่อค้าคนกลางมัก เป็นผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ คือเน้น
การผูกขาดห้ามเกษตรกรไปขายให้พ่อค้าอ่ืน และการจ่ายเงินของพ่อค้าคน  กลางก็จ่ายช้า จ่ายเป็น
งวด  ไม่เต็มจ านวนและสุดท้ายรูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ และการสื่อสารที่ประชาชน
ต้องการอยากรับรู้มากที่สุดคือการสื่อสารผ่าน ทางอินเตอร์เน็ตหรือ Online 




