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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ 2. หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้านกรณีศึกษาร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก กลุ่มประชากรคือ ผู้ประกอบการร้านจ้านวน 1 ราย พนักงานภายในร้านจ้านวน 7 ราย และลูกค้าจ้านวน 
20 ราย ทั งนี ได้ท้าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ยึดตามหลักกิจกรรมโลจิสติกส์ทั ง 
13 กิจกรรม มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไข  

จาการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
มีการด้าเนินกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ทั งหมด 13 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบริการลูกค้า 2) กระบวนการ 3) การพยากรณ์
ความต้องการ 4) การบริหารสินค้าคงคลัง 5) กิจกรรมการขนส่ง 6) การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ 7) โลจิสติกส์
ย้อนกลับ 8) การจัดซื อ 9) การจัดเตรียมอะไหล่และชิ นส่วน 10) การเลือกที่ตั งโรงงานและคลังสินค้า 11) การเคลื่อนย้าย
สินค้า 12) การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ 13) การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสตส์ และจากการศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากการสังเกตพบว่าปัญหาที่เกิดขึ นในกระบวนการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีทั งสิ น 7 กิจกรรม ดังนี  1.ด้านกระบวนการ
สั่งซื อ 2. การพยากรณ์ความต้องการ 3. การบริหารสินค้าคงคลัง 4. การบริหารการขนส่ง 5. การบริหารคลังสินค้าและ
การจัดเก็บ 6. โลจิสติกส์ย้อนกลับ 7. การเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขทั ง 7 กิจกรรม ดังนี  
1. กระบวนการสั่งซื อ ร้านต้องจัดระบบในการสั่งซื อโดยแบ่งช่วงเวลาการสั่งซื อออกเป็นสองรอบ 2. การพยากรณ์
ความต้องการ ร้านจะต้องมีการเก็บข้อมูลยอดการขายสินค้าในแต่ละวัน เพื่อจะได้รู้ยอดจ้านวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละวัน 
และจะได้วิเคราะห์และสั่งซื อในวันถัดไป 3. การบริหารสินค้าคงคลัง ร้านต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังของการขายสินค้า
แต่ละตัว และสั่งของให้พอดีกับการขาย และไม่สั่งสินค้ามามากเกินไป 4. การบริหารการขนส่ง ร้านต้องมีแผนการจัดส่ง
สินค้าโดยเจ้าของร้านจะต้องแบ่งหน้าที่ให้กับพนักงานรับผิดชอบ 5. การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ ควรมี
การแบ่งประเภทของสินค้าก่อนจัดเก็บโดยถ้าสินค้าที่เป็นสต๊อกของร้านก็จัดเก็บไว้ด้านในสุดส่วนสินค้าที่จะต้องน้าส่ง 
ก็ไว้หน้าร้านเพื่อง่ายต่อการส่งสินค้า 6. โลจิสติกส์ย้อนกลับ ทางร้านควรมีการตรวจสินค้าก่อนรับสินค้า และก่อน
การสั่งซื อควรมีการตกลง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกับทางผู้ผลิต 7. การเคลื่อนย้ายสินค้า หลังจากได้รับค้าสั่งซื อจาก
ลูกค้าควรมีการท้าใบตารางส่งสินค้าโดยมีชื่อลูกค้า รายการสินค้าและจ้านวนไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีสินค้าจะถึงร้าน 
ค าส าคัญ: การจัดการโลจิสติกส์  ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 
Abstract 

This research studied 1. Study of Logistics and Supply Chain Management and 2. Finding 
solutions to problems in logistics and supply chain management. This research population is 1 owner, 
7 the staff of stores and 20 customers. And to collect data by the interview area. By 13 logistics 
activities to analyze the problem and find solutions to the problem. 
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The study found that The study found that the logistics management process and the 
supply chain of the fruit shop in Mae Sot District, Tak Province as the following 1) customer service 2) 
process 3) demand forecasting 4) inventory management 5) transportation activities 6) warehouse 
management and storage 7) reverse logistics 8) procurement 9) Preparing Parts and Parts 10)Choosing 
Factory and Warehouse Locations 11) Moving Goods 12) Packaging and Packaging 13)Logistic 
Communications. And the study,the fruit shop has seven problems as follows: 1) Order process 
2.Forecasting Requirements 3.Inventory Management 4.Transportation Management 5. Warehouse 
Management and Storage 6. Reverse Logistics 7. Goods Movement Researchers have proposed the 
following 7 solutions.is 1. Order Process The shop must be organized in order by divided into two 
rounds. 2. Forecasting Requirements The store will need to collect daily sales data for order to know 
the amount of products sold each day. And will analyze and order the next day. 3. Inventory 
Management Stores must keep track of the sales history of item. And order of fit to sell. And do not 
order too. 4. Transportation Management The store must have a delivery plan by the store owner to 
share responsibility with the responsible staff.  5. Warehouse Management and Storage. The product 
should be stored before the store, if the stock is stored in the store, the product must be delivered in 
front of the store to ease the delivery. 6. Reverse Logistics  Should the product before the check. And 
before the order should be agreed. To find a mutual agreement with the manufacture 7. Goods 
Movement After receiving the order from the customer should have made a delivery schedule with 
the customer name. Product catalog and number in advance before reaching the store. 
Keyword: Logistic management, Supply Chain, Supply Chain Management 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  

ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออก (Export Oriented Country) ซึ่งรายได้หลักของประเทศมาจาก
การค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศเป็นหลักทั งการน้าเข้าและ  
การส่งออกและแม่สอดเป็นอ้าเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจาก
เป็นอ้าเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั งจุดผ่านแดนด่านพรมแดนแม่สอดเช่ือมโยงเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและจาการที่อ้าเภอแม่สอดได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจแม่สอดท้าให้เมืองแม่สอด
ขยายตัวมากขึ นในด้านต่างๆ และจากการที่เป็นเขตเศรษฐกิจแม่สอดท้าให้การส่งออกของแม่สอดนั นมากขึ นและ
ร้านต่อผลไม้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ขายผลไม้ทั ง ปลีกและส่ง ทั งในตัวเมืองแม่สอดและเมืองเมียวดีประเทศเพื่อนบ้านและ
ยังมีคู่แข่งอีกหลายร้านในเขตแม่สอดที่ส่งออกผลไม้เช่นเดี่ยวกันร้านต่อผลไม้จึงต้องปรับตัวและเพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง
และต้องเพิ่มกลยุทธ์ต่างๆ เข้าไป เพื่อให้สามารถปรับตัวกับการขยายตัวของแม่สอดและสามารถแข่งขันกับร้านอื่นๆ 
อีกด้วย ซึ่งในขณะนี ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงขึ นร้านต่อผลไม้จึงต้องสร้างความได้เปรียบให้มากกว่า
คู่แข่งและสามารถด้ารงร้านและท้าการส่งออกและพัฒนาร้านให้ดีขึ นเรื่อยในอนาคตต่อไปได้และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันเรื่อยๆ 

เนื่องจากร้านต่อผลไม้ต้องแข่งขันในธุรกิจการส่งออกผลไม้จึงจ้าเป็นต้องสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่ง
ทางการค้า และสร้างประสิทธิภาพของร้านให้ดีขึ น และร้านต่อผลไม้ยังไม่มีแผนงานท่ีชัดเจนจึงท้าให้เกิดความซับซ้อน
ของงานและการท้างานยังไม่ลงตัวในหลายด้าน ทั งด้านการสั่งซื อของทั งทางร้านและลูกค้าที่ยังไม่มีความชัดเจนและ
ระบบที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากหนักมักเกิดปัญหาการสั่งสินค้าขาดหรือเกินบ้างหรือไม่ถูกตามคุณสมบัติของสินค้า
และยังไม่มีการเตรียมรับมือกับสินค้าท่ีจะน้าเข้าสู่ร้านทั งการลงสินค้าในร้านและการส่งออกและการขายของหน้าร้าน
และแผนในการจัดการกับสินค้าที่ท้าการขนส่งท้าให้พนักงานเกิดความสับสนหรือท้าให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเรียงของ 
หรือส่งของให้ลูกค้า ท้าให้เสียเวลา ในการตรวจเช็คสินค้าอีกรอบว่าถูกต้องตามความ ต้องการของลูกค้าหรือเปล่าอาจ
ท้าให้เสียลูกค้าไปได้และร้านต่อผลไม้ยังไม่มีการจัดการเกี่ยวกับแผนงานในการสั่งของว่าควรจะจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรงเลย
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หรือว่าจะน้ามาลงที่ร้านก่อนหรือว่าลงที่คลังเก็บสินค้าของทั งร้านและยังไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ว่าสินค้าไหนจะจัดส่ง
ในพื นที่แม่สอดหรือส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมืองเมียวดีและการท้างานยังมีความล่าช้าสิ นเปลืองของระยะเวลางาน
ในบางขั นตอนของงานอยู่ 

ดังนั นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้เห็นความส้าคัญในการท้าวิจัยในครั งนี ในเรื่องแนวทางในการแก้ไข
ปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้านและแผนในการด้าเนินงานให้ได้งานที่มีคุณภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้าน กรณีศึกษาร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

2.2  แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้าน กรณีศึกษาร้านต่อ
ผลไม้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยเลือกพื นที่ศึกษาแบบเจาะจงด้วยการเลือกพื นที่ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเลือก
ศึกษาจาก ร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชากร 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ประกอบการ
ร้านต่อผลไม้ จ้านวน 1 คน, 2. พนักงานของร้านต่อผลไม้ จ้านวน 7 คน และ 3. ลูกค้าของร้านต่อผลไม้ จ้านวน 20 คน  
ตามกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั ง 13 กิจกรรม   

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

1)  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั งนี ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมหลักโลจิสติกส์ 13 กิจกรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านและ
พนักงานร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์โดยยึดตามทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ 13 กิจกรรม 
2)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกตการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ตามการศึกษา

กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ 13 กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
3)  สรุปผลการวิเคราะห์พร้อมหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษาร้านต่อผลไม้ สรุปผลการวิเคราะห์ได้ 

ดังนี    
1)   การบริการลูกค้า ทางร้านมีบริการให้ลูกค้าในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  มีบริการยกสินค้าให้กับลูกค้า

การจัดเรียงสินค้าขึ นรถให้กับลูกค้า ส้าหรับลูกค้าที่มาซื อสินค้าไม่มาก เช่น ซื อ 1 ตะกร้า หรือ 1 ถุง 1 กล่อง ทางร้านก็มี
บริการส่งสินค้าให้ถึงรถของลูกค้าแต่ทางร้านจะมีปัญหากับการจอดรถ เพราะร้านไม่มีที่ ส้าหรับจอดรถให้กับลูกค้า 
เพราะร้านนั นอยู่ในตลาดไม่มีพื นที่ในการจอดรถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงจิตร ภูพวก,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2557) พบว่า การบริการลูกค้า ซึ่งบริษัทให้ความส้าคัญและถือว่าเป็นกิจกรรมที่องค์กรตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งมอบสินค้าตรงเวลาครบตามจ้านวน นอกจากให้ความส้าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว 
บริษัทยังได้ให้ความส้าคัญต่อการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมตั งแต่
กระบวนการน้าส่งสินค้าท่ีถูกต้อง ถูกจ้านวน ถูกสถานท่ี ถูกเวลา ตามเง่ือนไขท่ีตกลง 

2)  กระบวนการสั่งซื อ ส้าหรับลูกค้าประจ้าของร้านก็จะมีการโทรสั่งสินค้า ล่วงหน้าก่อน 1 วัน ลูกค้าทั่วไป
หรือลูกค้ากลุ่มย่อยก็จะมีการสั่งทางโทรศัพท์หรือมาซื อสินค้าที่หน้าร้านโดยตรง  หากมีการสั่งซื อเจ้าของร้านจะบันทึก
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การสั่งซื อลงสมุดและสั่งซื อสินค้าจากผู้ผลิต โดยกระบวนการจะสั่งตามตามต้องการของลูกค้าต่อราย ท้าให้ต้องมี
การสั่งซื อสินค้าบ่อยครั ง  

 แนวทางแก้ไข ทางร้านควรจัดระบบในการสั่งซื อโดยแบ่งช่วงเวลาการสั่งซื อออกเป็นสองรอบคือ รอบช่วง
ก่อนเที่ยง และรอบช่วงบ่าย เมื่อได้รับค้าสั่งซื อจากลูกค้าควรมีการสรุปรวมและท้าการสั่ง ซื อจากผู้ผลิตเป็นรอบๆ 
จะท้าให้มีเวลาในการจัดการค้าสั่งซื อและสินค้า เพื่อเตรียมการในการส่งสินค้าต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงจิตร 
ภูพวก, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) กล่าวว่า กระบวนในการจัดการค้าสั่งซื อเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้า 
ดังนั นมีผลต่อระดับความพึ่งพอใจของลูกค้าได้ง่าย จึงควรใช้เวลาในกระบวนการนี ให้สั นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
ให้ได้มากที่สุด 

3)  การพยากรณ์ความต้องการ  ทางร้านยังไม่มีรูปแบบการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าท่ีชัดเจน ไม่ได้
มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า ไม่ได้มีการส้ารวจในรูปแบบต่างๆเพื่อจะได้รู้ความต้องการของลูกค้า โดยทางร้านจะสั่งซื อ
สินค้าตามที่ลูกค้าแต่ละท่านนั นได้สั่งไว้ และจะบวกเพิ่มจ้านวนสินค้าเพิ่มไป จะเป็นสินค้าท่ีขายอยู่เป็นประจ้าของร้าน
โดยจะท้าการสั่งสินค้าที่ขายดีในช่วงนั นๆ ก็จะสั่งมาเยอะหน่อย และสินค้าตัวไหนในช่วงนั นๆ  ลูกค้าไม่ค่อยซื อเยอะ
ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากหนักก็จะสั่งมาหน่อย โดยสินค้าแต่ละตัวจะสั่งมาตามความต้องการซื อของลูกค้าในช่วง
นั นๆ ท้าให้มีทั งสินค้าไม่พอขาย และสินค้าเกินความจ้าเป็นท้าให้เกิดการเน่าเสีย 

 แนวทางทางแก้ไข ทางร้านควรมีการเก็บข้อมูลยอดการขายสินค้าในแต่ละวัน เพื่อจะได้รู้ยอดจ้านวน
สินค้าที่ขายได้ในแต่ละวัน และจะได้วิเคราะห์และสั่งซื อ จะท้าให้ลดการเน่าเสียของสอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.สิทธิชัย 
ฝรั่งทอง (2557) กล่าวว่า การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Forecasting Demand) เป็น 1 ในวิธีที่จะช่วยลด
ความสูญเปล่าในกระบวนผลิตของการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร ช่วยให้บริษัทสามารถก้าหนดทิศทางในก้าลัง
การผลิตและบุคลากรในการ วางแผนการผลิต รวมถึงทราบถึงปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ น
ในอนาคต เพื่อวางแผนเตรียมปัจจัยในการผลิตได้อย่างทันเวลา (Just in Time : JIT) ได้ 

4)  การบริหารสินค้าคงคลัง สินค้าทั งหมดนั นจะจัดเก็บที่ร้าน เพื่อรอลูกค้ามารับสินค้า และสินค้าที่เหลือ
จากการส่งมอบเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บไว้ในร้านและท้าการขายให้กับลูกค้าที่มาซื อ ทางร้านจะมีการสั่งสินค้ามามากกว่า
ค้าสั่งซื อทุกครั งเพื่อจ้าหน่ายให้กับลูกค้าที่มาซื อโดยตรง และสินค้าที่เหลือจะจัดเก็บไว้ที่ร้าน โดยแต่ละวันจะมีสินค้า
จ้านวนมากที่เหลือ บางครั งท้าให้สินค้าเน่าเสียและขายไม่ได้ 

 แนวทางการแก้ไข ทางร้านต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังของการขายสินค้าแต่ละตัว และสั่งของให้พอดีกับ
การขาย และไม่สั่งสินค้ามามากเกินไปโดยให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการ เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการสั่งสินค้ามา
มากเกินไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงจิตร ภูพวก, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) ระดับสินค้าคงคลังที่ดีท่ีสุดจะต้องมี
ขั นตอนการด้าเนินการที่ทราบว่าจะมีสินค้าคงคลัง ณ.ที่ใดบ้าง เมื่อใดจะส่งสินค้ามาเติมเต็มกรณีสินค้าในคลังลดลง 
และในปริมาณเท่าใด จึงจ้าเป็นต้องมีการควบคุมสินค้าคงเพื่อรักษาระดับการให้บริการและความต้องการของลูกค้า
และการเปลี่ยนแปลงการผลิต 

5)   กิจกรรมการขนส่ง เมื่อรถขนส่งสินค้ามาถึงร้าน ก็จะท้าการขนลงสินค้าทั งหมดลงที่ร้าน และจากนั นก็จะ
ส่งสินค้าตามที่ลูกค้าแต่ละรายด้วยรถสามล้อ บางรายก็จะมาเอาสินค้าด้วยตนเอง โดยทางร้านไม่มีการจัดล้าดับการมา
รับสินค้า ท้าให้เกิดความล่าช้าหากลูกค้ามารับสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันหลายๆ ราย 

 แนวทางแก้ไข ทางร้านควรมีการวางแผนการมารับสินค้าของลูกค้า หรือมีการนัดรอบเวลาในการมารับ
สินค้า และควรจัดแบ่งพนักงานจัดสินค้าตามลูกค้าแต่ละราย และความถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริพร เลิศยิ่งยศ (2557) กล่าวว่า ควรมีการวางแผนการขนส่งที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

6)   การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ ร้านจะจัดเก็บสินค้าทั งหมดไว้ในร้านทั งหมด หลังจากที่ท้าการส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งไว้ที่เหลือก็จะเก็บไว้ในร้านและก็จะวางสินค้าและจะซ้อนสินค้าไว้หลายๆชั นส้าหรับสินค้าที่มี
จ้านวนมากเพื่อที่ทางร้านจะได้ประหยัดพื นที่และมีพื นที่เก็บสินค้าตัวอื่นๆและจะวางสินค้าเริ่มจากด้านในของร้าน
โดยจะวางจากขอบผนังหนังเข้ามาเพื่อให้เพียงพอต่อการเก็บสินค้าและจะได้มีช่องในการเดิน และถ้ามีสินค้ามากเกิน 
ก็จะวางไว้หน้าร้าน และหากมีแดดก็จะคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันแดด 

 แนวทางแก้ไข ทางร้านแล้วท้าการขนลงสินค้า และก่อนท่ีจะท้าการเก็บสินค้าให้แบ่งประเภทสินค้าก่อน         
โดยสินค้าที่เป็นสต๊อกของร้านก็จัดเก็บไว้ด้านในและสินค้าที่จะขายก็ไว้ในร้าน ส่วนสินค้าที่จะต้ องส่งก็ไว้หน้าร้าน
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เพื่อง่ายต่อการส่งสินค้าขึ นรถและจัดเรียงสินค้าให้เต็มพื น แบ่งสินค้าท่ีเป็นกล่องและตะกร้าออกจากัน และวางซ้อนกัน
เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อลูกค้ามีการดูสินค้าและไม่วางที่เดิมให้พนักงานนั นจัดวางให้เป็นระเบียบเหมือนเดิม
เพราะลูกค้าหยิบสินค้ามาดูก็จะวางไว้ตรงที่ดูท้าให้ขว้างทางการเดินและพนักงานก็จะหยิบสินค้าที่ใกล้และสะดวกไป
ท้าให้การวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา บุตรพันธุ์,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) พบว่า
การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่งต่อวัตถุดิบและสินค้า 

7)  โลจิสติกส์ย้อนกลับ ระหว่างทางการขนส่งนั นสินค้าเกินความเสียหาย ทางร้านเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต
หรือขายสินค้าตามสภาพ  

 แนวทางการแก้ไข ทางร้านควรมีการตรวจสินค้าก่อนรับสินค้า และก่อนการสั่งซื อควรมีการตกลง 
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกับทางผู้ผลิตซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิตติมา บุตรพันธุ์, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก เนื่องจากการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ที่ดีช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการด้าเนินงานและการขนส่งได้ 

8)  การจัดซื อ ทางร้านจะจัดซื อสินค้าตามความต้องการลูกค้าที่ได้มาสั่งสินค้ากับทางร้านและจะสั่งสินค้า
ที่ขายหน้าร้านพร้อมกัน โดยจะเป็นการโทรสั่งสินค้าทั งหมด โดยที่เจ้าของร้านนั นจะส่งรายการสั่งซื อทั งหมดของลูกค้า
ให้กับอีกคนท่ีท้าการซื อสินค้าให้กับทางร้าน  

9)  การจัดเตรียมอะไหล่และชิ นส่วน  ทางร้านจะมีการรับผิดชอบต่อสินค้าหลังการขายส้าหรับสินค้าที่ซื อ
ไปจากร้านหากเมื่อสินค้าเกิดการเสียหายหรือเน่าเสียทั งร้านก็จะมีการรับผิดชอบ และจะเปลี่ยนสินค้าให้ส้าหรับสินค้า
ที่เกิดความเสียหายก่อนส่งให้กับลูกค้า เช่น บรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหายจากการขนส่งมาจากต้นทาง ทางร้านก็จะท้า
การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้และส้าหรับสินค้าที่ไม่มีฝาปิดทั งร้านก็จะท้าการเพื่อป้องการสินค้าหล่น หรือป้องการการหยิบ
สินค้า ในระหว่างการขนส่ง และเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสินค้า  

10)  การเลือกที่ตั งโรงงานและคลังสินค้า  ร้านก็จะตั งอยู่ในบริเวณของตลาดเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของลูกค้า 
และก็เป็นแหล่งในการขายสินค้า และจับจ่ายใช้สอยของคนทั่วๆไป ท้าให้คนทุกคนนั นสามารถเข้าถึงร้านได้ และ
สะดวกในการซื อสินค้า  

11)  การเคลื่อนย้ายสินค้า เมื่อรถขนส่งสินค้ามาที่หน้าก็จะให้มาจอดหน้าร้านทีละคันเพราะพื นที่นั นจ้ากัด
โดยจะท้าการขนสินค้าลงทั งหมดจากรถ และน้าเข้าไปเก็บในร้าน และน้ามาจัดสินค้าตามค้าสั่งซื อ ท้าให้พนักงานต้อง
ขนสินค้าขึ น-ลง หลายรอบ  

 แนวทางแก้ไข ทางร้านควรมีการก้าหนดให้พนักงานจัดสินค้าตามค้าสั่งซื อของลูกค้าแต่ละราย จะท้าให้
มีการเคลื่อนย้ายสินค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อน้าไปจัดส่งให้กับลูกค้าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วงจิตร ภูพวก,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) กิจกรรมการเคลื่อนย้ายควรมีการด้าเนินการให้น้อยที่สุด 
เพื่อประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย การเคลื่อนย้ายพัสดุและสินค้าจะมีประสิทธิภาพต้องวางระบบแผน 

12)  การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ทางร้านจะท้าการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ท่ีเกิดการเสียหาย และส้าหรับสินค้าที่ยัง
ไม่ได้มีการป้องกันในการหยิบกินระหว่างการขนส่ง หรือ สินค้าท่ีมีหนาม หรือเวลาเกิดการกระแทกอาจจะร่วงหล่นได้ 
หรือสินค้าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง ทางร้านก็จะท้าการแพ็คสินค้าใหม่ และหาอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถน้ามาช่วยได้
ก็จะท้าการสร้างให้เกิดการการป้องการมนตัวสินค้าและสะดวกเช่นทุเรียนมาเป็นลูกๆ ก็จะท้าการใส่ถุงกระสอบหาก
จ้านวนมากเพื่อง่ายต่อการขนสินค้าและป้องกันการโดนหนามและถ้าหากเป็นลูกค้าที่ซื อไปทานก็จะห่อด้วยหนังซื อพิมพ์
ก่อนแล้วใส่ถุงให้เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการน้าไป   

13)  การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ ร้านมีการติดต่อสื่อสารทั งกับลูกค้าและผู้จัดซื อสินค้า โดยจะมีการคุย
ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ นในกระบวนสั่งสินค้า ปัญหาในตัวสินค้าว่าสินค้ามีคุณภาพ หรือตรงตามความต้องการไหมและ
มีการแชร์ข้อมูลระว่างลูกค้ากับเจ้าของร้าน เช่น สินค้าเป็นที่นิยมในช่วงนี ก็จะบอกเจ้าของร้านให้มีการสั่งซื อสินค้านั น
มาขาย และเมื่อผู้ที่ท้าการจัดซื อให้ร้านเห็นสินค้าตัวใหม่เข้ามาก็จะแนะน้าให้เจ้าของร้าน เจ้าร้านจะมีการปรึกษากับ
ลูกค้าน่าสนใจอย่างไร 
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6. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
6.1  ได้ทราบกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้าน กรณีศึกษาร้านต่อผลไม้ อ้าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก 
6.2 ได้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการปฏิบัติงานของร้านต่อผลไม้   อ้าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก 
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8. เอกสารอ้างอิง  

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา ภมรสถิตย์ และจักรกฤษณ์ ดวงพสัตรา. (2546). การจัดการโซ่อุปทาน
และโลจสิติกส.์  กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ท้อป. 

ความรู้พื นฐานสา้หรับการบริหารจัดการโซ่อุปทาน. (2557). [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก: 
http://techno.kpru.ac.th/logistics/index.php/e-learning/13-e-learning. [2560, ตุลาคม 8]. 

ค้านาย อภิปรัชญาสกลุ. (2555). โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน. พิมพ์ครั งท่ี 1. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดียร์
แอนด์พับลิชช่ิง จ้ากัด. 

จิตติมา บตุรพันธุ์,วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์. (2558). การจัดการโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นสดในจังหวดันครปฐม. Veridian E-Journal, Slipakorn University. ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2.  

ประตูการค้าชายแดนไทย-เมียนมา สู่การพัฒนาที่เช่ือมโยงในอนาคต. (2017). ส้านักข่าว กรมประชาสัมพนัธ์  
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.aseanthai.net/ewt_news.php? nid=7050&filename=index. [2560, 
ตุลาคม 8]. 

สลลิาทิพย์ ทิพยไกรศร. (2010). โลจิสตกิส์กับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย. Executive Journal. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Lopburi. (2554). กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส.์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
http://www.lopburi.go.th/logistic.htm. [2560, ตุลาคม 11]. 


