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FCILT,ESLog,SCORMaster, CCRM,CPIM 

บริษัท โลจสิติกส ์คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 
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ดร. ค านาย อภิปรชัญาสกุล     

FCILT,ESLog,SCORMaster,CPIM  
  

 
Education 

 
•Ph.D. Supply Chain Management, U Washington   

•Ph.D.(Engineering Management), USQ Australia 
•M.S.(Petroleum) - California State University,USA. 

•M.Sc. In Logistics -  Aston University, UK 
•M.BA.(International Business), Eastern Asia U 

•B.BA  (Transport) -Ramkhamhaeng University 
•B.BA (Marketing) -Sukhothai Thammathiraj U. 

•B.Econ. Sukhothai Thammathiraj U. 
•B.BA (Management) -Sukhothai Thammathiraj U. 

•B.S.I.E. -KWU ,LA, USA. 
•B.Eng(Civil) Khonkaen University  

   

Business  Entrepreneurs   
  Business- President & Board of Director 

 
 Advance Quality Co.,Ltd.                               Hospital Facility Management  
 Asia Pacific Software Park  Co.,Ltd.               Software Industrial Estate 
 Bravo Supply  Co.,Ltd.                                  A production outsource  
 Development Strategy Consultants Co.,Ltd.  Strategic Consultants 
 Ecenter Co.,Ltd.                                          ERP Software Microsoft 
 Focus Media and Publishing  Co,Ltd.             Journal, Media works  
 Ginni System Ltd.,India                                ERP Software Oracle 
 Logistics  Consultants Co.,Ltd.                      Logistics &SCM  Improvement 
 Storage System Integrator(SSI) Co.,Ltd.        Storage Rack/Equipment Supply  
 VEF  Group Co.,Ltd.                     Group Holding Company 
 VEF  Consulting Engineering& Mgnt.Co.,Ltd. Engineering Design & Management  
 VEF  Industry Co.Ltd.                                      Green Technology Industry 
 VEF  Infotech Co.,Ltd.                      Information Technology 
 VEF  Construction Co.,Ltd.                         Construction 
 VEF Robot and Automation Industry Co,Ltd.  Automation Technology  Design 
 VEF  Palm Oil Co.,Ltd.                       Palm Oil Manufacturing 

 

 

Education/Academic Business 
• Logistics & Supply Chain Management Institute 

• The Institute of Negotiation, USA 

Prior Experiences 
• McDonald’s                        Construction Mgr.  

•Tanayong PCL                     Engineering Mgr. 

• Agip Oil Co.  Midddle East  Regional Director 

• American Oil Company.      Planning Engineer 

• Saudi Arabian Oil Co.         Planning Engineer 

• General Motor Assembly    Project Manager 

• Shimizu Construction          Project Engineer 
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หวัขอ้น าเสนอ 

1. ท ำไมธุรกิจจึงมีก ำไรนอ้ย  หรือเจง้ 

2. กำรก ำหนดกลยุทธ ์

3. กำรเพ่ิมยอดขำย 

4. ควำมสญูเสีย   

5. เทคนิคกำรลดตน้ทุน  
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1.1 ท าไมธุรกิจก าไรนอ้ย  หรือเจง้ 
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1.2 ท าไมธุรกิจก าไรนอ้ย  หรือเจง้ 

1.3 ท าไมธุรกิจก าไรนอ้ย  หรือเจง้ 

6 

ไม่รู ้รำยได ้ตน้ทุน ก ำไร 

ขำดแผนธุรกิจ 

ขำดควำมพอดี ตำโต 

ไม่อยำกท ำ ไม่ช ำนำญ

ขำยไม่ได ้
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1.4 อตัราส่วนทางการเงิน  

7 
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1.5 รายงานบญัชีที่ตอ้งควบคุม  

 งบดุล  

 งบก ำไรขำดทุน 

 บญัชีตน้ทุน 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงินของกิจกำร 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงินเปรียบเทียบ 
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2.1 การด าเนินงาน 

 Physical                      Manufacturing 
 Locational                  Transportation/Warehouse) 
 Exchange                    Retail 
 Physiological              Health care 
 Psychological             Entertainment 
 Informational            Communications 
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 Physical                      Manufacturing 
 Locational                  Transportation/Warehouse) 
 Exchange                    Retail 
 Physiological              Health care 
 Psychological             Entertainment 
 Informational            Communications 

2.2 การก าหนดกลยุทธ ์ 

1. ก ำหนดงำนที่อยำกจะท ำอนัดบัแรก 

2. ประเมนิควำมเชี่ยวชำญที่ส ำคญั 

3. ตดัสินใจในกำรที่ท ำใหไ้ดร้บัค ำสัง่ซื้ อ  

4. ก ำหนดต ำแหน่งบริษัท  

ความสามารถในการแข่งขนั 
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2.3.1 การแข่งขนัดา้นตน้ทุน  

ก ำจดัของเสีย  

ลงทุนในส่ิงต่อไปน้ี 

ปรบัปรุงเคร่ืองจกัรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีทนัสมยั 

ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพ 

 กำรอบรมและพฒันำ  

11 

2.3.2 การแข่งขนัดา้นคุณภาพ 

 ดูแลลูกคำ้ 

 เขำ้ใจทศันคติท่ีตอ้งกำรของลกูคำ้และ

ควำมคำดหวงัจำกลกูคำ้                         
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2.3.3 การแข่งขนัดา้นความยืดหยุ่น 

 ผลิตสินคำ้ที่มคีวำมหลำกหลำย 

 น ำสินคำ้ใหมอ่อกสู่ตลำดอย่ำงรวดเร็ว 

 สำมำรถดดัแปลงสินคำ้ที่มอียู่เดิมอย่ำงรวดเร็ว 

 ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
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2.3.4 การแข่งขนัดา้นความรวดเร็ว 

 เคล่ือนยำ้ยอย่ำงรวดเร็ว 

ปรบัตวัอย่ำงรวดเร็ว 

มกีำรเชื่อมโยงอย่ำงแนบแน่น  

14 
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2.4 การตดัสินใจเชิงกลยุทธใ์นการด าเนินงาน   

 Products  
Processes and 

Technology 

Capacity 

Human 

Resources Quality 

Facilities Sourcing 

Services 

Operating 

Systems 

15 

2.5 ลกัษณะที่เป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลก (Tom Peters)  

16 

 มุ่งคุณภำพ  

 องคก์รแนวรำบ ลดล ำดบัชั้นลง  

 เร็ว ยืดหยุ่น และแข่งขนัในเวลำท่ีก ำหนดได ้

 มุ่งสรำ้งควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้   

 มีภำพของควำมเป็นองคก์ำรระหว่ำงประเทศ  

 กำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่เชิงนวตักรรม  

 ผูน้ ำดำ้นเทคโนโลยี  

 มีกำรผลิตปริมำณน้อยลง และสรำ้งหน่วยธุรกิจขนำดเล็ก   

 ยกระดบัทกัษะและควำมรูแ้ก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง  

 ปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ือง ทุกๆวนั   
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3.1 การเพ่ิมยอดขาย 

18 

3.2 การเพ่ิมยอดขาย 

ก ำหนด

เป้ำหมำย

ตลำด 

สรำ้งรำยช่ือ

ลกูคำ้ท่ีน ำสู่

กำรขำย 

ขบัเคล่ือน

กำรขำย  

ปรบัพนักงำนให้

สอดคลอ้ง 
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3.3 แนวโนม้ LSCM ที่สนบัสนุนการขาย 

เพ่ิมควำมร่วมมือและกำรใชข้อ้มลูร่วมกนั 

สำมำรถมองเหน็ตั้งแต่ตน้จนถึงจุดสุดทำ้ย 

ขอ้มลูขนำดใหญ่ และตดัสินใจท่ีดีกว่ำ 

เป็นตวัสนับสนุนในยุคถัดไป   

กำรจดักำรสินคำ้อย่ำงรวดเร็ว 

ผลักดนัไม่ใหเ้กิดควำมซ ้ำซอ้น 

กำรจดักำรซพัพลำยเชน จะเขำ้ไปสู่ดิจิทลั   

ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงและนวตักรรม   

เทคโนโลยีกำรผสมผสำนโลกเสมือน (Augmented Reality)  

ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)   

 กำรปรบัตวัใหเ้ขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว(Agile )= The New Lean 

กำรจดัซื้ อแบบใหม่ในซพัพลำยเชน   

ควำมร่วมมือต่อเน่ืองส ำหรบักำรจดักำรซพัพลำยเชนท่ีมีประสิทธิภำพ 

4.1 การสูญเสียในการด าเนินงาน   

20 
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 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกกำรผลิตมำกเกินไป (Over 

production)  

 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกกำรผลิตของเสีย (Defect)  

 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกกำรลำ่ชำ้หรือกำรรอคอย (Delay 

or  Waiting) 

 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกกำรมีวสัดุคงคลงัท่ีไม่

จ ำเป็น (Inventory / work in-process)  

 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกกำรขนสง่หรือขน

ยำ้ย (Transport)  

 ควำมสูญเสียเกิดจำกกำรกระบวนกำรผลิต(Over 

Process) 

 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกกำรเคล่ือนไหวท่ีไม่

จ ำเป็น (Motion)  
21 

4.2 Toyota ความสูญเสีย 7 ชนิด  

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมำยถึง ควำมสำมำรถท่ีจะน ำ

ทรพัยำกรท่ีมีอยูอ่อกมำใชไ้ดอ้ยำ่งดีท่ีสุดในควำมพยำยำมท่ีจะ

บรรลุเป้ำหมำย   

 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร

เลือกเป้ำหมำยท่ีเหมำะสมในกำรบรรลุเป้ำหมำยน้ันๆ  

 อตัราผลิตภาพ (Productivity)ผลิตภำพ คือ อตัรำสว่นระหวำ่ง

ผลิตผล (Outputs) ขององคก์ำรในรปูของสินคำ้และบริกำรต่อ

จ ำนวนปัจจยักำรผลิต (Inputs)    

  

22 

4.3 ประสิทธิภาพ อตัราผลิตภาพ อตัราผลิตภาพ   
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1. กำรวดัผลงำน (Measurement) 

2. กำรประเมินผลงำน (Evaluation) 

3. กำรวำงแผน (Planning) 

4. กำรปรบัปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement) 

23 

4.4 วงจรผลิตผล  (Productivity Cycle) 

1. ก าไร  =   รำคำขำย – ตน้ทุน 

2. ตน้ทุน(Cost) :ค่ำวสัดุ (Material Cost) + ค่ำแรงงำน  (Labor  Cost) + ค่ำ

โสหุย้  (Overhead  Cost) 

3. ค่าโสหุย้ จะประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ 

 คำ่วสัดุทำงออ้ม เชน่ คำ่วสัดุเคร่ืองใชส้ ำนักงำน คำ่ท ำควำมสะอำด คำ่บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

 คำ่แรงงำนทำงออ้ม เชน่ คำ่ยำมรกัษำควำมปลอดภยั คำ่พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำน

รบัโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 คำ่สำธำรณูปโภค เชน่ คำ่น ้ำ คำ่ไฟ คำ่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คำ่ใชส้อยอ่ืนๆ 

 คำ่เส่ือมรำคำเคร่ืองจกัรและทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสวสัดิกำร เชน่ โบนัส คำ่รกัษำพยำบำล ฯลฯ 

 คำ่ขนสง่ เป็นตน้ 

24 

4.5 ก าไร ตน้ทุน  ค่าโสหุย้  
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1.เวลาในการผลิตผูบ้ริหารจะตอ้ง 

ไมป่ลอ่ยเวลำใหผ่้ำนไปโดยไรค้ำ่ 

คน้หำสำเหตุของควำมลำ่ชำ้ 

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนโดยก ำหนดล ำดบัสูงสุด 

ลดรอบเวลำในทุกหน้ำท่ีงำนทั้งดำ้นงบประมำณ 

2.การวางแผนควบคุมการผลิต : 5 W+1 H   

 WHAT    =   จะผลิตสินคำ้หรือใหบ้ริกำรอะไร 

 WHEN    =   จะผลิตเม่ือใด 

 WHERE  =   จะผลิตท่ีไหน 

 WHO     =    ใครเป็นผูผ้ลิต 

 WHY     =    ท ำไมท ำอยำ่งน้ัน 

 HOW     =    จะผลิตอยำ่งไร 

3.การใชร้ะบบเพียงระบบเดียวในการผลิต  

4. การควบคุมการผลิตใหเ้กิดผลดีที่สุด  กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรควบคุม  

25 

4.6 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในองคก์าร 

1.  หลกัการ ECRS 

E  =  Eliminate  :  กำรขจดัขัน้ตอนหรือวิธีกำรท ำงำนท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ 

C  =  Combine  :  กำรรวบรวมขัน้ตอนตำ่งๆ 

R  =  Rearrange  :  กำรจดัล ำดบัขัน้ตอนกำรท ำงำนใหมต่ำมล ำดบัก่อนหลงั 

S  =  Simplify  :  กำรปรบัปรุงใหข้ัน้ตอนหรือวิธีกำรท ำงำนตำ่งๆ 

2. การผลิตแบบลีน :ลดตน้ทุน/เวลำในกำรผลิต ลดสต๊อก ขจดังำนท่ีไม่สรำ้งมลูเพ่ิม  

3. ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT : Just in Time)   

ระบบคมับงักำรเบิกช้ินสว่นในกำรผลิต 

กำรเปรียบเทียบทำงกำรผลิต 

กำรลดเวลำปรบัตัง้เคร่ืองจกัรใหส้ิ้นลง 

กำรท ำงำนอยำ่งมีมำตรฐำน 

กำรวำงผงัเคร่ืองจกัร 

ระบบอตัโนมติั 

ระบบกำรควบคุมดว้ยกำรมองเห็น 

กิจกรรมในกำรปรบัปรุงงำน 
26 

4.7 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและช่วยลดความสูญเสีย  
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1.  กิจกรรมกำรเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร 

 ควำมสูญเสียจำกกำรหยุดเน่ืองจำกขดัขอ้ง (Breakdown) 

 ควำมสูญเสียจำกกำรปรบัตัง้และปรบัแตง่เคร่ืองจกัร (Set-up and Adjust-ment) 

 ควำมสูญเสียจำกกำรหยุดเล็กน้อยและเดินเคร่ืองเปลำ่ (Idling and Minor Stoppages) 

 ควำมสูญเสียเน่ืองจำกเคร่ืองจกัรเสียควำมเร็วในกำรผลิต (Reduced Speed) 

 ควำมสูญเสียเน่ืองจำกกำรผลิตของเสีย (Defects) 

 ควำมสูญเสียเน่ืองจำกกำรสูญเสียวตัถุดิบเม่ือเร่ิมเดินเคร่ือง 

2. กำรสรำ้งระบบกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร 

3. กำรจดัท ำแผนกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชง้ำนของ

เครื่องจกัร 

4.กำรสรำ้งระบบป้องกนักำรรกัษำโดยพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน

เพ่ิมทกัษะและปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรใหม้ำกขึ้ น 

27 

4.8 เทคนิคการบ ารุงรกัษาทวีผล (Total Productive Maintenance) 

 กำรจดัเก็บและกำรขนยำ้ยวสัดุส่ิงของอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 กำรออกแบบและจดับริเวณท่ีท ำงำนใหม่ 

 กำรใชเ้ครื่องจกัรอยำ่งประสิทธิภำพ และปลอดภยั 

 กำรควบคุมสำรเคมีอนัตรำย และสตัถุอนัตรำย 

 กำรปรบัปรุงแสงสวำ่ง 

 กำรเพ่ิมสวสัดิกำร 

 กำรปรบัปรุงอำคำรสถำนท่ี 

 กำรจดัรปูแบบของงำนใหม่  

28 

4.9 การเพิ่มผลผลิต  
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ผูบ้ริหาร   

 สง่เสริม สนับสนุน กระตุน้และใหก้ ำลงัใจแก่พนักงำนในกำรเพ่ิมผลผลิต 

 จดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใหเ้พียงพอ 

 พฒันำตนเองเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรจดักำร 

 มีกำรวำงแผนตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

หวัหนา้งาน  

 เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งท่ีดีใหแ้ก่พนักงำน 

 มีวิธีกำรจงูใจในกำรท ำงำน 

 จดัท ำเอกสำรคูมื่อกำรท ำงำนเพ่ือชว่ยใหง้ำนมีประสิทธิภำพ 

 มีทกัษะในกำรติดตอ่ส่ือสำรท่ีดี 

 พฒันำตนเองอยูเ่สมอ 

 ติดตำมดูแลกำรท ำงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

 สอนงำนใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

 ใหค้ ำแนะน ำแกผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชำ  

29 

4.10 เพิ่มผลผลิต จากผูบ้รหิาร และหวัหนา้งาน 

 ท ำควำมเขำ้ใจกบัเป้ำหมำยและนโยบำยขององคก์ำร 

 เรียนรูง้ำนและคิดปรบัปรุงอยู่เสมอ 

 รบัฟังควำมคิดเหน็ของผูอ่ื้น 

 มคีวำมเสียสละใหแ้ก่องคก์ำร 

 ท ำงำนเป็นทีม 

 มคีวำมสัมพนัธ์ท่ีดีภำยในองคก์ำร 

 รูจ้กัรกำรวำงแผนในกำรท ำงำน 

 มทีกัษะในกำรส่ือสำรท่ีดี 

 ผลิตสินคำ้ท่ีมรคุณภำพ 

 ช่วยลดควำมสูญเสีย 

 ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครดั 

 ร่วมมือต่อกิจกรรมขององคก์ำรอย่ำงเต็มท่ี 

 มทีศันคติท่ีดี 

30 

4.10 เพิ่มผลผลิต จากพนักงาน 
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  ใส่ใจกบัเรื่องคุณภำพ (Quality) 

  ตระหนักถึงเร่ืองตน้ทุนอยู่เสมอ (Cost) 

  ใหค้วำมส ำคญักบัเวลำส่งมอบ (Delivery) 

  ตอ้งใหค้วำมร่วมมือ (Cooperation) 

  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไวว้ำงใจได ้(Confidant) 

  ตอ้งมุ่งผลส ำเร็จ (Results) 

  จดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำน (Priority) 

  ตอ้งมีกำรติดตำมผล (Follow up) 

  ยึดถือเร่ืองวินัย (Discipline) 

  ควำมกำ้วหน้ำขึ้ นอยู่กบังำนและตนเอง (it’s up 

to you) 

31 

4.11 เคล็ดลบัการน าไปสู่การเพิ่มผลผลิต 

 กำรส่ือสำรท่ีดี 

 กำรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

 กำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

 ลดกำรสูญเปล่ำของวตัถุดิบ 

 ลดควำมเสียหำยของชิ้ นงำนใหน้้อยลง 

 ลดกำรเสียเวลำของพนักงำนลง 

 ลดจ ำนวนสินคำ้คงคลัง 

 ลดเวลำปรบัตั้งเครื่องจกัรหรือเวลำปรบัเปล่ียนงำนผลิต 

 ลดอุบตัิเหตุดว้ยกำรป้องกนัอุบตัิเหตุ 

 ลดเวลำเดินทำง และเวลำท่ีสูญเปล่ำ 

 เพ่ิมคุณภำพของงำนหรือผลิตภณัฑ ์

 ปรบัปรุงพ้ืนท่ีท ำงำนหรือวำงผงักำรท ำงำนในโรงงำนใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้ น 

 ปรบัปรุงกำรบ ำรุงรกัษำรกัษำและลดกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 

 ปรบัปรุงวิธีกำรท ำงำนใหม่หรือน ำวิธีกำรท ำงำนท่ีดีกว่ำมำใช ้

 ปรบัองคก์ำรดว้ยกำรจดัองคก์ำรใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึ้ น 
32 

4.12 การเพิ่มผลผลิตจากปัจจยัการผลิต 
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33 

5.1 ปัจจยัในพิจารณาเพื่อลดตน้ทุน  

5.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการ 

34 
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กำรไหลของสำรสนเทศ : INFORMATION FLOWS 

กำรไหลของสินคำ้ : PHYSICAL FLOWS 

วตัถุดิบ งำนระหว่ำงกำรผลิต สินคำ้ส ำเร็จรูป 

“กำรจดัซ้ือ “ผลิต เคล่ือนยำ้ย” “ ขำย 

กำรจดัซ้ือ  I  กำรผลิต  I  กำรกระจำยสินคำ้ I  กำรตลำด  

สินคำ้ส ำเร็จรูป 

ULTIMATE 

CONSUMER 

วตัถุดิบ 

SUPPLIERS 

SUPPLIER 

ลกูคำ้ 

(CUSTOMER) 

อุปสงค ์

I 

ผูจ้ ำหน่ำย 

ปัจจยักำรผลิต 

(SUPPLIER) 

“DESIGN” 

อุปทำน 

I 

กำรจดักำรโลจิสติกส์ 

กำรจดักำรซพัพลำยเชน 

I = สินคำ้คงคลงั (INVENTORY) 

“CUSTOMER  

SERVICES” 

5.3 โลจิสติกส ์& การจดัการซัพพลายเชน 

(RM-WIP-FG) 

35 

36 

5.4 แผนภูมิอิชิกาวาในโลจสิตกิส ์
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37 

ปัญหำ 

ดำ้นโลจิสติกส ์

กำรจดัซ้ือ สินคำ้คงคลงั 

กำรผลิต   กำรจดัส่ง 

เวลำในกำรสัง่ซื้ อ 

ผงับริเวณไม่ดี 

ตั้งเคร่ืองจกัรนำน 

 7 Wastes 

กำรขนส่ง 

5.5 แผนภูมิกา้งปลาปัญหาดา้นโลจสิตกิส ์

กำรวำงแผน 

กำรคลงัสินคำ้ 

ROP 
ปริมำณสัง่ซื้ อ 

คุณภำพผูข้ำย 

เคร่ืองจกัรพงั 

คุณภำพไม่ดี 
ออกแบบไม่ดี 

ผูข้ำยขำดควำมเชื่อถือ 

วำงแผนซัพพลำยเชน 

วำงแผนซื้ อ 

วำงแผนผลิต 

วำงแผนจดัส่ง 
วำงแผนคืน 

สินคำ้ 

บริกำร 

กระบวนกำร/เทคโนโลยี 

ก ำลังกำรผลิต 

ทรพัยกรมนุษย ์

คุณภำพ 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

จดัซื้ อจดัหำ 

ระบบปฎิบติักำร 

1 

5.6 ขั้นตอนการลดตน้ทุนโลจสิตกิส ์

ปรบัปรุงงำนโลจิสติกส์ 

ค ำนวณตน้ทุนโลจิสติกส์ และเทียบวดั 

รวบรวมขอ้มลูโลจิสติกส์ 

ขนสง่ และกำรจดัเก็บสินคำ้คงคลงั กำรบริหำร และธุรกำร 

คน้หำมำตรวดัโลจิสติกส์ท่ีดีท่ีสุด 

ตน้ทุนโลจิสติกส ์ มำตรวดัดำ้นอ่ืน ๆ 

เลือกกลุ่มอุตสำหกรรม 

ระดบัสำกล กลุม่อุตสำหกรรมในประเทศ 

38 
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5.7 แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิตกิส ์  

 

แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิติกส ์ 

แบบที่ตอ้งลงทุน 

ปรบัปรุงกระบวนกำรยอ่ย 

ปรบัปรุงผงับริเวณ และท่ีตัง้  

ยำนพำหนะ  

ปรบัปรุงเทคโนโลยี 

แบบไม่ตอ้งลงทุน 

ปรบัตวัเลขอุปสงคแ์ละอุปทำน 

ปรบัปรุงระดบัสินคำ้คงคลงั 

ปรบัปรุงเวลำน ำในกำรด ำเนินงำน 

39 

5.8 การลดตน้ทุนโลจสิตกิสแ์บบไม่ตอ้งลงทุน 

ปรบัตวัเลขอุปสงคแ์ละอุปทำน 

โดยน ำขอ้มลูท่ีมีในฝ่ำยจดัซ้ือ และฝ่ำยขำย มำวิเครำะหเ์บ้ืองตน้ 

ปรบัตวัเลขอุปสงคแ์ละอุปทำน 

โดยปรบัรอบของกำรหมุนเวียนสินคำ้คงคลงั 

ปรบัปรุงเวลำน ำในกำรด ำเนินงำน 

โดยกำรศึกษำเวลำน ำในกระบวนกำรยอ่ยแตล่ะตวั 

40 
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5.9 การลดตน้ทุนโลจสิตกิสแ์บบตอ้งลงทุน 

ปรบัปรุงโดยใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โดยลงทุนในระบบ  WMS MRP  ERP VMI CMI  และระบบบำรโ์คด้ 

ปรบัปรุงกำรใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี/สินทรพัย/์อุปกรณ์/รถยนต ์

โดยลงทุนในอุปกรณ์  ยำนพำหนะ  เทคโนโลยีจดัเก็บเคล่ือนยำ้ย 

ปรบัปรุงโดยกำรว่ำจำ้งบุคลภำยนอก 

โดยกำรศึกษำกระบวนกำรท่ีใชบุ้คคลภำยนอกแลว้สำมำรถ

สรำ้งมลูคำ่เพ่ิมสูงกวำ่  

41 

แนวทางการลดตน้ทุน วิธีการลดตน้ทุน 

สินคำ้คงคลัง กำรปรบัปรุงรอบกำรหมุนเวียนสินคำ้คงคลงั 

ABC /SCM Decoupling    

ปรบัปรุงสต็อกเพ่ือควำมปลอดภยัแบบแมน่ย ำ 

กำรจดัซื้ อ Blanket Order 

Supply base Optimization 

Supplier TQM 

Global Sourcing 

Long term supplier Relationship 

Early Supplier Design Involvement 

Supplier Development 

Total Cost Ownership 

5.10.1 แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิตกิส ์

42 
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แนวทางการลดตน้ทุน วิธีการลดตน้ทุน 

กำรผลิต 9  Wastes Improvement 

JIT Concepts 

กำรผลิตแบบลีน 

Process Lead time Optimization 

กำรขนส่ง กำรเลือกวิธีกำรขนส่ง 

กำรเลือกเสน้ทำง  กำรเลือกยำนพำหนะ 

กำรเลือกท ำเลท่ีตั้ง 

Backhualing, Milkrun 

5.10.2 แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิตกิส ์

43 

แนวทางการลดตน้ทุน วิธีการลดตน้ทุน 

กำรคลังสินคำ้ Layout- Material Flow 

WMS/Real Time Technology 

กำรใชเ้คร่ืองจกัรกล และอุปกรณ์จดัเก็บสินคำ้ 

กำรเทียบวดักบั KPI 

กำรน ำเขำ้และกำรส่งออก One Stop Services 

กำรเลือกผูร้บัขน และอตัรำค่ำระวำง 

กำรเลือกผูร้บัประกนัภยั / สถำบนักำรเงิน 

กำรเลือกเสน้ทำง 

5.10.3 แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิตกิส ์

44 
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สินคำ้คงคลงัเฉล่ีย 

5.11.1 การหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

45 

5.11.2 การหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

ตน้ทุนขำย 

46 
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5.11.3 การหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

กำรหมุนเวียนสินคำ้คงคลัง  =     ตน้ทุนขำย 

                    มลูค่ำสินคำ้คงคลังเฉล่ีย 

            =  3,661,032,115   = 10.44 รอบ 

                               350,806,373 

กรณีท่ี  อุตสำหกรรมเป็นกำรผลิตขำ้วสำร  ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มเดียวกบั  

31121 พบว่ำกำรหมุนเวียนสินคำ้ส ำเร็จรปู 22.4 รอบ  

ตวัอยำ่ง กำรหำทำงลดตน้ทุน 

รหสั รายละเอียด 
อัตราหมนุเวียน(รอบ) 

วัตถดิุบ สินค้าส าเร็จรูป 
311 Food manufacturing 34.5 25.9 

3112 Grain and oilseed milling 37.7 27.5 

31121 Flour milling and malt manufacturing 28.4 22.4 

47 

5.11.3 การหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

กำรหมุนเวียนสินคำ้คงคลัง  =     ตน้ทุนขำย 

                    มลูค่ำสินคำ้คงคลังเฉล่ีย 

            =  3,661,032,115   = 10.44 รอบ 

                               350,806,373 

กรณีท่ี  อุตสำหกรรมเป็นกำรผลิตขำ้วสำร  ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มเดียวกบั  

31121 พบว่ำกำรหมุนเวียนสินคำ้ส ำเร็จรปู 22.4 รอบ  

ตวัอยำ่ง กำรหำทำงลดตน้ทุน 

รหสั รายละเอียด 
อัตราหมนุเวียน(รอบ) 

วัตถดิุบ สินค้าส าเร็จรูป 
311 Food manufacturing 34.5 25.9 

3112 Grain and oilseed milling 37.7 27.5 

31121 Flour milling and malt manufacturing 28.4 22.4 

48 
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 5.11.4 อตัราหมุนเวียนสินคา้คงคลงัระดบัสากล 

รหสั รายละเอียด 
อตัราหมนุเวยีน(รอบ) 
วตัถดุิบ สนิค้าส าเร็จรูป 

311 Food manufacturing 34.5 25.9 
3112 Grain and oilseed milling 37.7 27.5 
31121 Flour milling and malt manufacturing 28.4 22.4 
31122 Starch and vegetable fat and oil manufacturing 46.5 36.7 
31123 Breakfast cereal manufacturing 36.0 20.9 
3113 Sugar and confectionery product manufacturing 21.4 28.9 
31131 Sugar manufacturing 13.6 34.0 
3114 Fruit and vegetable preserving and specialty food manufacturing 25.9 11.7 
3115 Dairy product manufacturing 51.3 18.6 
3116 Meat product manufacturing 51.7 45.0 

311615 Poultry processing 69.8 38.0 
3117 Seafood product preparation and packaging 30.0 24.2 
3118 Bakeries and tortilla manufacturing 39.9 63.0 
3119 Other food manufacturing 20.4 17.8 
312 Beverage and tobacco product manufacturing 20.9 15.0 
3121 Beverage manufacturing 25.7 20.3 
31211 Soft drink and ice manufacturing 37.5 22.2 
31212 Breweries 65.5 39.4 
31213 Wineries 7.0 6.0 

 

49 

5.12 ขอ้ดีจากการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั  

กำร

หมุนเวียน

สินคำ้คงคลงั 

ท่ีดีขึ้ น 

เงินลงทุน

น้อยลง 

กำรใช้

ทรพัยำกรดี

ขึ้ น 

ประสิทธิผล

สูงขึ้ น 

พ้ืนท่ีอำคำร

ลดลง 

50 
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A 
Q & Q  U  E  S  T  I  O  N  S 

A  N  S  W  E  R  S 

085-3414299 

kumnai@logisticsfocus.net  

51 
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