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ความสําคัญ/ความเปนมา 

1. ปจจุบันสภาวะการแขงขันในธุรกิจคาปลีกมีอัตราการแขงขันและการขยายตัวสูงมาก การลงทุนของ
ธุรกิจขายปลีกขนาดใหญที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงจากตางประเทศ สงผลกระทบตอการรานคาปลีก
รายยอยของไทย ความจําเปนสําคัญอยางหนึ่งคือ การมีขอมูลที่สําคัญของรานคาปลีก ที่เปนมาตรการ
ประเมินถึงศักยภาพและเปนสัญญาณที่จะใชช้ีบงใหทราบถึงความสามารถทางการขายรวมถึงตนทุนใน
การดําเนินการของรานคาปลีก                 

2. เพื่อเปนการเชื่อมโยงเขากับโครงการการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain 
Management) ในธุรกิจทั้งคาปลีกและคาสง ตามที่กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น รานคาสงสามารถนําขอมูลที่ผานการวิเคราะหในระบบของรานคาปลีกมาใช
ประโยชนได ซึ่งจะเปนการลดตนทุนดานลอจิสติกส   ภายในการบริหารจัดการโซอุปทาน          

3. เพื่อใหสามารถ ดําเนินการเชิงรุกในการสรางการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกัน
ระหวางธุรกิจคาสงและคาปลีกและการพัฒนาดัชนี้ ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก 
[Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] รวมถึงแสดงถึงขอดีของการจัดการลอจิ
สติกสและโซอุปทาน จากตนแบบใหกับผูประกอบการในธุรกิจคาปลีกไดเขาใจและมองเห็นภาพ
ชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูประกอบการธุรกิจคาปลีกมีตนแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชได และเกิดความ
เช่ือมั่นในการรวมกันผลักดันและนําระบบในการจัดการลอจิสติกสฯ  ไปปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อชวยลด
ตนทุนและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกใหสูงขึ้น รวมถึง
ปจจุบันผูประกอบการในธุรกิจคาปลีกกับคาสง ยังขาดกิจกรรมในการพัฒนารวมกันซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
วัตถุประสงคโครงการ  

1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสงและคาปลีกและ
การพัฒนา  ดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกที่มีความสําคัญแกเศรษฐกิจของประเทศ  
ต้ังแตแหลงรับสินคาจากรานคาสงไปจนกระทั่งสินคาถึงผูบริโภคที่ผูคาปลีกปลายทาง เพื่อบุคคลที่
เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะสามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการบริหารจัดการลอจิ
สติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีกและคาสง  



2. ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพกรณีตัวอยางของโครงขายการคาปลีกในปจจุบันและแนวทางการเชื่อมโยง
โครงขายตางๆ อันจะเปนการสงเสริมการกระจายของสินคาที่สอดคลองกับความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจคาสงและคาปลีก รวมทั้งยังเปนการลดตนทุนทางลอจิสติกสของการคาสงและคาปลีก  

3. จัดทํารูปแบบการดําเนินงานและ Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) ของสินคา
ภายในประเทศ เพื่อใชในการวางแผน การตัดสินใจและการวิจัยเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการลดปญหา
อุปสรรคในการประกอบการคาปลีกและคาสง เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของภาคการคาสงและคาปลีก
ของไทย  

4. ใหการสนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับผูคาสงในการเปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนารานคาปลีก เพื่อ
เสริมสรางความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจคาปลีก ใหมีศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน 

5. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเรื่องรูปแบบการดําเนินงานโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวาง
ธุรกิจคาสงและคาปลีกและการพัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกภายใตหลักการ
บริหารลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาสงและปลีก โดยการจัดทําหลักสูตร การฝกอบรมสราง
ความตระหนักในเรื่องความรูและความเขาใจที่เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานและ Retailing Supply 
Chain Performance Indicators (RSCPI) ของการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน แกผูเกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  

 
ผลท่ีไดรับ บรรลุวัตถุประสงคขอท่ี  โดยทําให 
หางหุนสวนจํากัด  เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค เปน
ผูประกอบการคาสง และสามารถหารานคาปลีกไดอีก 
150 ราย ที่เขารวมโครงการ 

1,2 ไดผูประกอบการคาปลีก+คาสงที่
เขารวมโครงการ 

มีการจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group) การให
ความรู ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการลอจิสติกสฯ และการพัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะ
โซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] โดยไดดําเนินการจัด 
2 รุน รุนที่ 1 ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 และรุนที่ 2 
ในวันที่ 20-21 มกราคม 2550  

2,4,5 ผูประกอบการคาปลีก คาสงเขาใจ
ถึงทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการลอจิสติกสฯ และการ
พัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซ
อุปทานธุรกิจการคาปลีก 

ทําการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงาน ,ศักยภาพและวิถี
ของของผูประกอบการคาปลีกในพื้นที่ศึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา จนไดเปนแบบสอบถาม 2 ชุด  ชุด
ที่ 1 เปนแบบสอบถามที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
คาปลีก-คาสง ซึ่งในแบบสอบถามนี้จะเปนแบบประเมิน
ที่คาปลีก ประเมินคาสงวา ปจจัยอะไรที่คาปลีกคิดวา
ความสําคัญกับคาปลีก  สวนชุดที่ 2 เปนแบบสอบถาม
เพื่อวัดสมรรถนะของคาปลีก และ คาสง 
 

3 ไดทราบถึงปจจัยตางๆที่จะ
นําไปใชสรางแบบสอบถาม ที่จะ
ใชประเมินความสัมพันธ และ 
หัวขอขอในการวัดสมรรถนะ 



กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกับทีมงานของ
ผูคาสงในการเก็บขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินงานและ Retailing Supply Chain Performance 
Indicators (RSCPI)  

3 ไดรับทราบถึงวิธีการและ
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลวาควร
จะใหทีมงานไปเก็บขอมูลพรอม
กับ ฝายขาย (Sale) ของหจก 
เอกภาพ เพื่อให คาปลีกเกิดความ
ไววางใจ  

สํารวจขอมูลเพื่อจัดทํารูปแบบการดําเนินงานและ 
Retailing Supply Chain Performance Indicators 
(RSCPI) โดยไดสํารวจขอมูลในชวงเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ 2550 โดยเก็บขอมูลคาปลีก จํานวน 150 ราย 
คาสง และไดทําการวิเคราะหทางสถิติ หลังจากนั้น จึง
ไดสรุปผล เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สรุปเรื่อง
ความสัมพันธระหวางคาปลีก-คาสง วาปจจัยอะไร ที่คา
ปลีกคิดวา คาสงควรใหความสําคัญจากมากไปหานอย 
สวนที่ 2 ตัวเลขแสดง  สมรรถนะของคาปลีก และ คาสง 

5 ทราบปจจัยอะไร ที่คาปลีกคิดวา 
คาสงควรใหความสําคัญจากมาก
ไปหานอย และสมรรถนะของคา
ปลีก และ คาสง รวมถึงขอจํากัด
ตางๆที่คาปลีก - คาสงมีในการเก็บ
ขอมูลวัดสมรรถนะ 

ไดจัดทําตนแบบการดําเนินงานและขอปฏิบัติในการ
กําหนด Retailing Supply Chain Performance 
Indicators (RSCPI)ที่สําคัญของการคาปลีก  

5 ตนแบบการดําเนินงานและขอ
ปฏิบัติในการกําหนด Retailing 
Supply Chain Performance 
Indicators (RSCPI)ที่สําคัญของ
การคาปลีก  

 
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
1 แบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสงและคาปลีก, ศักยภาพและวิถีของของ

ผูประกอบการคาปลีก ในพื้นที่ศึกษา 
 2 ดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] 

ที่สําคัญ ของผูประกอบการคาปลีก ที่จะเปนปจจัยในการนําไปสู   การประเมินตนทุนและผลิตภาพของ
ประเทศ  

 3 ผูประกอบการคาปลีกไดทราบถึงวิธีการดําเนินธุรกิจที่สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและทราบถึง
การใช  ดัชน้ีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก[Retailing Supply Chain Performance Indicators 
(RSCPI)]    มาเปนเครื่องมือในการประเมินธุรกิจของผูประกอบการ อันจะนําไปสูความเขมแข็งของธุรกิจคา
ปลีกของไทย 

 4 ผูประกอบการคาปลีกไดทราบถึงการดําเนินงานรวมกับผูคาสงในการเปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนารานคา
ปลีก ในดานการเสริมสรางความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจคาปลีก ใหมีศักยภาพในการแขงขันได
อยางยังยืน 

 
 



บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ มี 2 ประการ คือ ประการที่ 1  พัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการ
ทํางานรวมกัน ระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีก และประการที่ 2 พัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจ
การคาปลีก เพื่อเชื่อมโยงดัชนีช้ีวัดของผูคาสงและผูคาปลีก  นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหหาความตองการ
ที่แทจริงของคาปลีกตอดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคาสง โดยนําเทคนิค QFD (Quality Function 
Deployment) และ TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) มา
ประยุกตใช โดยไดรวบรวมขอมูลจาก หางหุนสวนจํากัด เอกภาพ ซ่ึงเปนผูคาสงเปนบริษัทตัวอยาง มี
จํานวนสมาชิกคาปลีกในเครือ และทําการคัดเลือกรานคาปลีกที่มีความพรอมและศักยภาพเพื่อเขารวม
โครงการ จํานวน 150 ราย แลวนําไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน 
(SCOR Model) เพื่อปรับปรุงโครงสรางการทําธุรกิจแบบดั้งเดิมใหเปนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา การ
ทดสอบความสัมพันธระหวางดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคาปลีก และดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคาสง 
ไดแก ยอดคาปลีก (sales) ความแมนยําในการพยากรณ (forecast accuracy) อัตราการหมุนเวียนสนิคาคง
คลัง (inventory turnover) ยอดสินคาขาดแคลน (retail out-of-stock) ระดับการใหบริการ (service level) 
และอัตราการเติมเต็ม (fill rate) มีระดับความสัมพันธที่แตกตางกัน และผลของการหาความสัมพันธของ
ดัชนีช้ีวัดไดนํามาวิเคราะหหาลําดับความสําคัญ ที่แทจริงของคาปลีกตอดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคา
สง พบวา ส่ิงที่คาปลีกตองการจากคาสงตองการมากไปจนถึงนอยตามลําดับ คือ (1) คาสงสามารถจัดหา
สินคาในปริมาณครบถวนตามที่ตองการ (2) ความสามารถในการตอบสนองความตองการของคาปลีก
ไดอยางทันทีทันใด (3) คาสงมีความแมนยําในการพยากรณยอดขายของสินคาแตละชนิด (4) คาปลีก
ไดรับสินคาที่มีสภาพสมบรูณ  ถูกสถานที่ ทันตามกําหนดจากโรงงาน รวมถึงคาสงไดรับขอมูลการสั่ง
สินคาครบถวนจากโรงงาน (5) การหมุนเวียนสินคาคงคลังที่ดีของคาสง (6)การลดราคาจําหนายสินคา
บางชนิดของคาสง และ (7) คาสงส่ังซ้ือ ไดรับสินคา ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน 

 
คําสําคัญ: คาปลีก, คาสง, ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ, SCOR Model, CPFR  
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Abstract 
 

The main objectives of this research are twofold. The first objective is to develop 
Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) framework for wholesale and retail’s 
supply chains and the second objective is to find relationships among their key performance indicators 
(KPI). Moreover, true need of retail for wholesale’s key performance indicators (KPI) is identified by 
implementing well known techniques, Quality Function Deployment (QFD) and Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The research teams collect data from 
participants, wholesaler (Ekkapap Co, Ltd.) and 150 selected member retailers, and then referred to 
that of SCOR model in order to develop standard business model.  The results show that the 
relationship among key performance indicators of retail (sales, forecast accuracy, inventory turnover, 
retail-out-of-stock, service level, and fill rate), and those of wholesale are different varied from strong 
to weak degree of relationship.  To analysis further finding what retail really need from wholesale, the 
results show what retail need  the most from the wholesale in descending order; fill rate, service level, 
forecast accuracy, perfect order fulfillment, inventory turn over, sales, and order fulfillment cycle 
time. 
 
Key Word: Retail, Wholesale, Key Performance Indicator, SCOR Model, CPFR 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

กอนๆที่ได
สงเสริม

นาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคา
ปลีกขอ

ราย และทําการคัดเลือกรานคาปลีกที่มี
วามพร

ิ

ารสงมอบสินคา กระบวนการเหลานี้ จะตองถูกเชื่อมโยงดวยขอมลูที่
ีความถ

เ

การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน  ซ่ึงเปนโครงการที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง
พาณิชยไดใหการสงเสริม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและขีดความสามารถในการแขงขัน  
ยังขาดการศึกษาถึงดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของธุรกิจคาปลีกคาสง Retailing Supply Chain Performance 
Indicators (RSCPI) ในการนํามาประเมินผลการดําเนินธุรกิจ อันเปนปจจัยในการนําไปสูการวางแผน 
การตัดสินใจ และการวิจัยเพื่อพัฒนารวมทั้งการลดอุปสรรคในการประกอบการคาปลีกคาสง เพื่อ
สงเสริมความเขมแข็งของภาคการคาปลีกคาสงไทย และเพื่อเชื่อมโยงเขากับโครงการ

 และเปนตนแบบในดานการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีกคาสง 
โดยเปาหมายของงานวิจัยนี้ไดดําเนินการศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการ

ทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีกและการพัฒ
งผูคาปลีก โดยมีการดําเนินโครงการดังตอไปนี้ 
ผูวิจัยไดคัดเลือกสถานประกอบการคาสง โดยไดรับความรวมมือจาก สถานประกอบการหาง

หุนสวนจํากัด  เอกภาพ  โดยมีรูปแบบการบริหารงานแบบครอบครัวซ่ึงแบงองคกรแยกการบริหารงาน
อยางชัดเจนเปน   หางหุนสวนจํากัด  เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค  และบริษัทเอกภาพซุปเปอรซัพพลาย  
จํากัด มีลูกคาที่เปนรานคาปลีกอยูในจังหวัด สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  กรุงเทพฯ 
ปทุมธานี นครราชสีมา    แตในงานวิจัยคร้ังนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก หางหุนสวนจํากัด  เอกภาพอินเตอร
อิเลคตริค  เปนหลักซึ่งมีจํานวนสมาชิกในเครือ ประมาณ 700 
ค อมและศักยภาพเพื่อเขารวมโครงการ จํานวน 150 ราย 
 หลังจากไดคัดเลือกแลวทีมวิจัยไดเขาไปทําการศึกษารูปแบบการทํางาน โดยเริ่มจากการไป
สัมภาษณ ดูการปฏิบัติงานจรง หลังจากนั้นไดมีการนําไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองอางอิงการ
ดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) เพื่อปรับปรุงโครงสรางการทําธุรกิจแบบเดิมใหเปนมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น กระบวนการลอจิสติกสมาตรฐานเหลานั้น ประกอบดวยกระบวนการวางแผน กระบวนการจัดหา 
กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนก
ม ูกตองแมนยําและรวดเร็ว 
 และทีมวิจัย ไดทําการการจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group)  จํานวน 2 รุน รุนละ 75ราย รุน
ละ 2 วัน พื่อใหความรู ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน
คาปลีก เพื่อการพัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] โดยใชแบบสอบถามในการหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดโดยมี
เปาหมายเพื่อใหผูประกอบกิจการคาปลีกคาสงไดรวมกันตัดสินใจกําหนดดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซ

 



 

 ง 

อุปทานธุรกิจการคาปลีก ที่เหมาะสมกับผูประกอบกิจการคาปลีกของไทยรวมถึงกิจกรรมในการ
ใหบริการและการพัฒนาระบบลอจิสติกสรวมกับผูคาสง  เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดานการจัดการลอจิสติกสที่สามารถวัดไดดวยดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุ

ินคาคงคลัง ตนทุนในการจัดเก็บ ความสามารถในการทํากําไร ความมั่นคง

ัช

150 ก

 
(invento

และผลของการหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดไดนํามาวิเคราะหหาลําดับความสําคัญ ที่แทจริง
ของคาป

ปทานธุรกิจการคาปลีก ที่
สามารถชี้บงถึงระดับของส
ทางการเงิน อัตราการหมุนเวียนสินคาที่จําหนาย กลยุทธทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร และการสง
มอบสินคาหรือการบริการ 
 ทีมวิจัยไดวิเคราะหผลจากด นีช้ีวัดสมรรถนะ ในการทดสอบความสัมพันธระหวางดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพของคาปลีก และดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคาสง มีชุดขอมูลทั้งหมด 140 ชุดขอมูล จาก 

ลุมตัวอยาง คิดเปน 93.33% ซ่ึงเพียงพอตอการหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัด แตในสวนของ
ขอมูลการดําเนินงานวัดประสิทธิภาพ เก็บขอมูลเฉลี่ย 41.5 ชุดขอมูล จาก 140 ชุดขอมูล เทากับ 29.65% 

โดยมีผลสรุปความสัมพันธ KPI ระหวาง KPI คาปลีกเทียบกับคาสง ทุกๆตัว อันไดแก ยอดคา
ปลีก (sales) ความแมนยําในการพยากรณ (forecast accuracy) อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง

ry turnover) ยอดสินคาขาดแคลน (retail out-of-stock) ระดับการใหบริการ (service level) และ
อัตราการเติมเต็ม (fill rate) ซ่ึงมีระดับความสัมพันธที่แตกตางกัน (ดังที่ไดแสดงในตารางสรุปบทที่ 4)  

ลี ปจนถึงนอยตามลําดับ 
ดังนี้   

1) บถวนตามที่ตองการ  
ังสินคาพรอมที่จะ

3) าแตละชนิด 
  ถูกสถานที่ ทันตามกําหนดจากโรงงาน รวมถึง

ากโรงงาน 

6) การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของคาสง 

ปลีก นั้นขาดระบบการเก็บขอมูลพื้นฐานที่ดี และขาดการพยากรณ สําหรับในสวนของคาสงนั้น ระบบ

กตอ KPIของคาสงพบวาส่ิงที่คาปลีกตองการจากคาสงตองการมากไ

การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณคร
2) ระดับการใหบริการสูงของคาสง หรือ คือการที่คาสงมีสินคาคงอยูในคล

สนองความตองการของคาปลีกทันทีทันใด 
การที่คาสงมีความแมนยําในการพยากรณยอดขายของสินค

4) การที่คาสงไดรับสินคาที่มีสภาพสมบรูณ
การที่คาสงไดรับขอมูลการสั่งสินคาครบถวนจ

5) การหมุนเวียนสินคาคงคลังที่ดีของคาสง 

7) การที่คาสงส่ังซ้ือ ไดรับสินคา ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเรว็จากโรงงาน 
 

และไดทําการ ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวาง
ธุรกิจคาสงและคาปลีก ซ่ึงจากออกสํารวจและเก็บขอมูลพบวาในสวนของขอมูลการดําเนินงานวัด
ประสิทธิภาพ เก็บขอมูลเฉลี่ย 41.5 ชุดขอมูล จาก 140 ชุดขอมูล เทากับ 29.65% แสดงใหเห็นวา รานคา



 

 จ 

การเก็บขอมูลพื้นฐานมี แตยังขาดระบบการวางแผน และการพยากรณ และประเด็นสําคัญอีกอยางก็คือ 
คาป อยู ดังนั้นทางทีมวิจัย เสนอแนวทางการพัฒนา
ระบ ิจคาปลีกคาสง ดังนี้ 

6. งแผนการจัดสง การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดสง 
รขาย การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดการขาย

8. 
9. ปรับปรุงความรวมมือในการทํางานรวมกันกับซัพพลายเออร ผูคาสง ผูคาปลีก และลูกคาในการ

แบงปนขอมูล ที่เกี่ยวของกับการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน 

 
 

 

ลีกคาสงของไทยยังดําเนินธุรกิจแบบตางคนตาง
บลอจิสติกสและโซอุปทานของธุรก
1. ปรับปรุงความถูกตองของระดับสินคาคงคลัง 
2. การใชขอมูลในการตัดสินใจ 
3. การพัฒนาระบบวางแผนลอจิสติกสและโซอุปทาน 
4. ปรับปรุงการวางแผนการจัดซื้อ การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อ 
5. ปรับปรุงการวางแผนการจัดเก็บ การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดเก็บ 
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บทที่ 1 

                                                                  บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง 

ความจําเปนในการเรงพัฒนาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกคาสง  เพื่อการพัฒนารูปแบบ
การคาใหสามารถแขงขันไดและอยูรอดนั้น   ตองอาศัยบุคคลหลายฝายที่ใหการสนับสนุน ไมวา
จะเปนภาครัฐหรือเอกชน รวมสงเสริมความรวมมือในการสรางโครงสรางในการดําเนินลอจิ
สติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก  เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของคนไทยมีความยั่งยืนและสามารถ
ตอสูในสนามแหงธุรกิจนี้ จึงตองสรางศักยภาพและพัฒนาองคประกอบตางๆใหกับองคกรตามหลักการ

จัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) โดยมีความเปนมาของ
โครงการดังนี้ 

1.1.1 ปจจุบันสภาวะการแขงขันในธุรกิจคาปลีกมีอัตราการแขงขันและการขยายตัวสูงมาก การ
ลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงจากตางประเทศ สงผล
กระทบตอการรานคาปลีกรายยอยของไทย ความจําเปนสําคัญอยางหนึ่งคือ การมีขอมูลที่
สําคัญของรานคาปลีก ที่เปนมาตรประเมินถึงศักยภาพและเปนสัญญาณที่จะใชช้ีบงใหทราบถึง
ความสามารถทางการขายรวมถึงตนทุนในการดําเนินการของรานคาปลีก 

1.1.2 เพื่อเปนการเชื่อมโยงเขากับโครงการการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน (Logistics and 
Supply Chain Management) ในธุรกิจทั้งคาปลีกและคาสง ตามที่กระทรวงพาณิชยได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น รานคาสงสามารถนําขอมูลที่ผานการ
วิเคราะหในระบบของรานคาปลีกมาใชประโยชนได ซ่ึงจะเปนการลดตนทุนดานลอจิสติกส   
ภายในการบริหารจัดการโซอุปทาน 

1.1.3 เพื่อใหสามารถ ดําเนินการเชิงรุกเพื่อสรางตนแบบในดานการจัดการ ลอจิสติกสและโซอุปทาน
ในธุรกิจคาปลีกและแสดงถึงขอดีของการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน จากตนแบบใหกับ
ผูประกอบการในธุรกิจคาปลีกไดเขาใจและมองเห็นภาพชัดเจน ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการ
ธุรกิจคาปลีกมีตนแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชได และเกิดความเชื่อมั่นในการรวมกัน
ผลักดันและนําระบบในการจัดการลอจิสติกสฯ  ไปปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อชวยลดตนทุนและ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกใหสูงขึ้น รวมถึงปจจุบัน
ผูประกอบการในธุรกิจคาปลีกกับคาสง ยังขาดกิจกรรมในการพัฒนารวมกันซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1  ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาปลีกและ
คาสงและการพัฒนา  ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกที่มีความสําคัญแก
เศรษฐกิจของประเทศ  ตั้งแตแหลงรับสินคาจากรานคาสงไปจนกระทั่งสินคาถึงผูบริโภคที่ผูคา
ปลีกปลายทาง เพื่อบุคคลที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะสามารถนําไปใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการบริหารจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีกและคาสง 

1.2.2  ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพกรณีตัวอยางของโครงขายการคาปลีกในปจจุบันและแนวทางการ
เชื่อมโยงโครงขายตางๆ อันจะเปนการสงเสริมการกระจายของสินคาที่สอดคลองกับ
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจคาปลีกและคาสง รวมทั้งยังเปนการลดตนทุนทางลอจิ
สติกสของการคาปลีกและคาสง 

1.2.3 จัดทํารูปแบบการดําเนินงานและ Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) 
ของสินคาภายในประเทศ เพื่อใชในการวางแผน การตัดสินใจและการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
รวมทั้งการลดปญหาอุปสรรคในการประกอบการคาปลีกและคาสง เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของภาคการคาปลีกและคาสงของไทย 

1.2.4 ใหการสนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับผูคาสงในการเปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนารานคา
ปลีก เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจคาปลีก ใหมีศักยภาพในการ
แขงขันอยางยั่งยืน 

1.2.5 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเร่ืองรูปแบบการดําเนินงานโซอุปทานในการทํางานรวมกัน
ระหวางธุรกิจและคาสงและการพัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกภายใต
หลักการบริหารลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีกและคาสง โดยการจัดทําหลักสูตร 
การฝกอบรมสรางความตระหนักในเรื่องความรูและความเขาใจที่ เกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินงานและ Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) ของการจัดการลอจิ
สติกสและโซอุปทาน แกผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน    

 
1.3 ทางเลือกการแกปญหา    

ในการดําเนินโครงการ การจัดทําดัชนีช้ีวัดธุรกิจการคาปลีกนี้ จะเปนการพัฒนาตอเนื่องจาก 
“กิจกรรมสงเสริมการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก –คาสง” และ”โครงการ
ศึกษาวิจัยการพัฒนาโซอุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจคาปลีก” ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ซ่ึงสิ่งสําคัญที่ยังไมไดมีการดําเนินการในการศึกษาถึง ดัชนีช้ีวัดธุรกิจคาปลีก (Retail Index) 
ของธุรกิจคาปลีก ในการนํามาใชประเมินผลการดําเนินธุรกิจคาปลีก อันเปนปจจัยในการนําไปสู การ
ประเมินตนทุนและผลิตภาพของประเทศ ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงขอมูลเขากับเศรษฐกิจมหภาค      
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 การดําเนินกิจการธุรกิจคาปลีก 

 ในการดําเนินกิจการธุรกิจคาปลีก ส่ิงสําคัญประการแรก คือ ความเหมาะสมในทําเลที่ตั้งของ
สถานประกอบการหรือรานคา ซ่ึงหากมีการสรรหาทําเลที่เหมาะสมไดก็จะกอใหเกิดโอกาสในการขาย 
ผูบริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการ อันจะเปนการเสริมโอกาสในการแขงขันและการ
สรางยอดขาย ซ่ึงสถานที่จําหนาย ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชองทางการจัดจําหนาย(Place)  

เมื่อกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) 
ที่มีความหมายรวมถึงการใหบริการดวย ราคา (Price)   ทําเลที่ตั้งของกิจการและชองทางการจําหนาย
หรือการใหบริการ (Place)   และการสงเสริมการตลาด (Promotion) จะเห็นไดวาการจัดการธุรกิจการคา
ปลีก จะเปนตองพิจารณาหลักสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) มาใชเปนแนวทางในการ
ประเมินและพัฒนาธุรกิจการคาปลีก สําหรับผลิตภัณฑ (Product) และการบริการ ในรานคาก็มี
ความสําคัญทั้งในดานของความปลอดภัย ความหลากหลายของสินคา ความสดใหมและคุณประโยชน 
ที่นํามาจําหนาย เปนสิ่งจูงใจใหผูซ้ือเกิดความสนใจในการใชบริการซึ่งจะมีความสัมพันธตอการกําหนด
ราคาใหกับสินคาตางๆ ซ่ึงอาจตองมีกิจกรรมในการสงเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนการจําหนายสินคา
ใหจําหนายไดงานหรือไดมากยิ่งขึ้น เชน การโฆษณา สวนลดการขาย การทําบัตรสมาชิก การแจกสินคา 
เปนตน จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา ทําเลที่ตั้งของกิจการและชองทางการจําหนายหรือการใหบริการ 
(Place) นั้น มีความสําคัญมาก ถาหากกิจการคาปลีกอยูในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมก็ถือไดวามีความ
ไดเปรียบทางการคาไปกวาครึ่งหนึ่งแลว เนื่องจาก 

• พฤติกรรมของผูบริโภค โดยทั่วไปมักชอบซื้อหาสินคาจากรานคาสะดวกซื้อ หาสินคา
ที่ตองการไดงาย 

• การเปลี่ยนแปลงทําเลที่ตั้งทําไดยากกวากิจกรรม สงเสริมการขายหรือการปรับกลยุทธ
ดานราคา การปรับเปลี่ยนทําเลที่ตั้งตองใชเงินลงทุนสูง  

• การมีทําเลที่ตั้งที่ดีจะลดการใชกลยุทธทางการตลาดและการบริหารลงไดมาก งายตอ
การบริหารจัดการ มีความไดเปรียบทางการคา  

ปจจัยที่มีผลกระทบตอทําเลที่ตั้งที่ควรใหความสนใจ เชน การเคลื่อนยายของประชากร  
จํานวนรานคาปลีกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน สวนราชการ สถานประกอบการอื่น 
การเกิดขึ้นใหมของศูนยการคาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจการคาปลีก ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
ของผังเมือง เปนตน การประเมินปจจัยกระทบดังกลาวจะมีสวนชวยใหเห็นถึงแนวโนมของโอกาสและ
อุปสรรคในการดําเนินกิจการเพื่อที่จะหาชองทางจําหนายเพิ่มขึ้นหรือหาทางหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ไดอยางทันเหตุการณ  
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อาคาร รูปแบบและอุปกรณรานคาปลีก ตัวอาคารของสถานประกอบการคาปลีกมีความสําคัญ

ตอกิจกรรมการคาปลีกมาก เนื่องจากสถานที่ที่กลาวมานี้ เปนสถานที่ในการจัดเก็บและแสดงสินคา ที่
จะใชเปนส่ิงดึงดูดใจของผูซ้ือ ถือไดวาเปนภาพพจนของรานคา มีความสัมพันธกับการจัดรูปแบบ การ
ตกแตงรวมถึงความสะอาด ซ่ึงผูประกอบการรานคาปลีก ควรตระหนักถึงปจจัยที่มีผลตอตัวอาคาร 
สถานประกอบการรวมถึงอุปกรณที่นํามาใช เชน ชองวางหรือเนื้อที่ที่ตองการ โครงสรางภายในสถาน
ประกอบการ อุปกรณที่นํามาใช การจัดวางและการจัดหมวดหมูของสินคา เปนตน  

ปจจัยที่มีผลตอการจัดผังภายในรานคาปลีก ซ่ึงประกอบดวย 
1) เนื้อที่ใชสอยภายในรานคาหรือสถานประกอบการคาปลีก  
2) รูปรางลักษณะของเนื้อที่ใชสอยภายในรานคาหรือสถานประกอบการคาปลีก 
3) ชนิดของสินคาและบริการ การจัดกลุมของประเภทสินคาและการใหบริการ 
4) นโยบายของผูคาปลีก ที่จะสงผลตอการจัดรูปแบบและการตกแตงรานคา 
5) พฤติกรรมของผูบริโภคในพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงอาจเชื่อมโยงไปสูกลุมลูกคาเปาหมาย ที่มีอิทธิพล

ตอการตกแตงและการจดัรานคา 
6) ลักษณะของวัสดุและอุปกรณที่นํามาใชในรานคาจะมีผลกระทบตอการใชพื้นที่และ

ภาพพจนของรานคาปลีก เปนตน 
การจัดผังในรานคาปลีกควรมีการวางแผนและการออกแบบใหเหมาะสมกับกิจกรรมในการขาย

และขนาดของรานคาปลีก ควรเอื้ออํานวยในการปรับปรุงไดไมยาก โดยควรคํานึงถึงปจจัยในดานของ  
ขอบเขตในการจัดผัง  เนื้อที่ในการจัดผัง  ลักษณะที่ดีของการจัดผัง มีการศึกษาจากคูแขงทางการคาและ
แหลงการศึกษาภายนอก เชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน  

กระบวนการในการบริหารงานบุคคล กระบวนการในการบริหารงานบุคคลของธุรกิจการคา
ปลีก จะแบงออกเปนขั้นตอนหลักๆ ไดตามขั้นตอนดังนี ้

• การวิเคราะหงานและกาํหนดคุณลักษณะของงานเพื่อกาํหนดแนวทางในการสรรหา-
คัดเลือกผูที่มาปฏิบัติงานใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาํแหนงงานนัน้ๆ  

• กิจกรรมในการสรรหา-รับสมัครงานตามตําแหนงงานที่งาน  

• การคัดเลือกพนักงานจากผูสมัคร โดยการพิจารณาจากขอมูลการตรวจสอบ, การ
ทดสอบและการสัมภาษณ  

• การแนะนําองคกร ระเบียบ-วินัย ขอกําหนดการทํางานสวัสดิการที่ควรทราบและ
เพื่อนรวมงาน 

อยางไรก็ตามเมื่อสถานประกอบการไดพนักงานมารวมงาน ส่ิงสําคัญคือ การใหการฝกอบรม 
ไมวาพนักงานผูนั้นจะมีประสบการณมากอนหรือไมก็ตาม ควรดําเนินการใหการฝกอบรมใหม เพื่อให
ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันตามที่สถานประกอบการคาปลีกนั้นๆ กําหนดขึ้น เมื่อไดมีการ
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ปฏิบัติงาน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเปนระยะเพื่อที่จะสามารถทราบถึง
ความกาวหนา ประสิทธิภาพการทํางาน การเรียนรูงานหรือมีความสามารถที่จะบรรลุเปาหมายตาม
ตําแหนงงานนั้นๆ หรือไม และประการสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การจายคาตอบแทนสําหรับธุรกิจการคา
ปลีก ซ่ึงไมควรมองขาม หากผูประกอบกิจการมีมาตรการในการจายคาตอบแทนในการทํางานอยางเปน
ธรรมแกพนักงานก็จะลดปญหาตางๆ ลงไดมากทั้งที่เปนคาตอบแทนทางตรง ไดแก เงินเดือน คาจาง 
และที่เปนคาตอบแทนทางออม เชน เบี้ยขยัน ประกันชีวิต สวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งการรับฟงความคดิเหน็ 
อันเปนสวนสําคัญที่จะรักษาระดับการปฏิบัติงานของพนักงานใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึง การปรับปรุงสภาพการทํางาน ให
เอื้ออํานวยตอการทํางาน ไมวาจะเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน ส่ิงแวดลอม ความสะอาด 
อันเปนการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี และประการสุดทาย คือการใหโอกาสในการศึกษาหา
ความรู การพัฒนาและฝกอบรม ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีทั้งตัวพนักงานเองและสถานประกอบการ 

การบริหารสินคา การบริหารสินคาเปนกิจกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในการจัดการรานคา
ปลีกเปนกระบวนการสําคัญภายใตองคประกอบของระบบการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) ในธุรกิจทั้งคาปลีกที่เชื่อมโยงกับการคาสง เนื่องจากสินคา
ที่มีจําหนายในรานมีจํานวนมาก หากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะชวยใหกิจการสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูซ้ือไดตรงตามความตองการซึ่งจะสงผลที่ดีในดานผลกําไร
หรือผลตอบแทนจากการจําหนายสินคาในแตละชนิดในระดับที่ดี และท่ีสําคัญคือ มีสินคาที่พรอม
จําหนายอยูเสมอ ตามที่ลูกคาตองการ ส่ิงเหลานี้จะถูกเชื่อมโยงเขากับ การตอบสนองตอผูบริโภคอยาง
รวดเร็ว (Efficient Consumer Response: ECR) ในโครงขายของธุรกิจคาปลีกและคาสง  

แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมโยง หรือ โซอุปทานระหวางผูผลิตกับผูคาสง และผูคาสงกับผูคา
ปลีกนี้ ไดประยุกตมาจากแนวคิดที่เรียกวา  Efficient Consumer Response  (ECR) หรือการตอบสนอง
ตอผูบริโภคอยางรวดเร็ว ซ่ึงไดมีการนํามาใชในวงการคาสงและคาปลีกในระดับโลก ECR นั้นมี
จุดมุงหมายที่จะแกไขหรือรองรับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจคาปลีกและคาสง หนึ่งในปญหา
เหลานั้น คือ การจัดการความรวมมือ (Collaboration) ระหวางผูผลิตสินคา (Manufacturers) ผูคาสง 
(Wholesales) และ ผูคาปลีก (Retailers) ในการเติมสินคา (Replenishment) หนึ่งในแนวทางหรือวิธีการ
แกปญหานั้นเรียกวา Collaboration Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)   
แบบจําลองของกระบวนการ CPFR นั้นเปนเรื่องคอนขางใหมในวงการการจัดการธุรกิจหรือการจัดการ
โซอุปทาน  แตก็มีการนําเอาแนวคิดที่มาใชกันอยางกวางขวาง 
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คํานิยามและหลักการของ CPFR  
CPFR (Collaboration Planning Forecasting and Replenishment) มีนิยามวา “เปนโครงการ

ริเร่ิม (Initiative) ระหวางผูรวมโครงการในโซอุปทาน (Supply Chain) ที่มีความตั้งใจในการปรับปรุง
ความสัมพันธระหวางผูรวมโครงการทั้งหลายโดยการรวมกันจัดการกระบวนการวางแผนและใชขอมูล
รวมกัน” 

ในโครงการริเร่ิมนี้จะมหีลักการอยู 3 ขอ ดงันี้ 
- กรอบการทํางานของหุนสวนการคาจะถูกจัดตั้งระหวางผูรวมโครงการ กรอบการทํางานที่จะมี

เอกลักษณเฉพาะตัว กรณีธุรกิจและมีความเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของผูรวมโครงการ    
กรอบการทํางานจะประกอบไปดวยภาวะผูนําของผูรวมโครงการและความรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมของกระบวนการของ CPFR ตามพื้นฐานและความเชี่ยวชาญของผูรวมโครงการ  

- ผูรวมโครงการตกลงวาในโครงการ CPFR ที่พวกเขาไดใชขอมูลการพยากรณของอุปสงค
รวมกัน    ในกระบวนการ CPFR ผูรวมโครงการจะตกลงกันในเรื่องเทคนิคในการใชขอมูล
รวมกัน  เทคนิคการพยากรณ รวมถึงจะแกไขปญหาที่เกิดจากการพยากรณที่ไมตรงกัน    
อยางไรก็ตามผลลัพธคือ มีเพียงผล “การพยากรณเดียว” ที่ใชในการวางแผน 

- ผูรวมโครงการจะตองยอมรับในการลดขอจํากัดในกระบวนการจัดหาตาง ๆ (Supply Process) 
คุณคาของการมีคา “การพยากรณเดียว” คือ “การบูรณาการ”   กระบวนการวางแผนจุดนี้ คือ ส่ิง
ที่จะใหประโยชนไดในความเปนไปไดในการลดตนทุนในโซอุปทาน     ตัวอยาง เชน ผูผลิต
สินคาที่ผลิตสินคาคงคลังไวก็สามารถที่จะลดระดับสินคาคงคลังลงได ถาคาการพยากรณนั้น
สอดคลองกันไปกับรอบเวลาของการผลิต   ถาปราศจาก CPFR แลว การพยากรณของผูคาปลีก
และรอบของการสั่งซื้อนั้นจะสั้นกวามาก  ดังนั้นจะเปนผลใหเกิดการกักตุนเก็บสินคาคงคลัง
เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 1-1 กระบวนการ CPFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สรางขอตกลงรวมกัน

2. สรางแผนธุรกจิรวมกนั

3. สรางการพยากรณยอดขาย

4. บงชีข้อยกเวนสําหรับการ                    
พยากรณยอดขาย

5. แกไขปญหาความรวมมือใน

ประเด็นท่ีเปนขอยกเวน

6. สรางการพยากรณคําสั่งซือ้

7. บงชีข้อยกเวนสําหรับการ
พยากรณคําส่ังซือ้

8. แกไขปญหาความรวมมือใน

ประเด็นท่ีเปนขอยกเวน

9. ออกรายการคําส่ังซือ้

การวางแผนรวมกนั

การพยากรณ

การเติมเต็ม
 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขอตกลงความรวมมือ (Front–end Agreement) 
บริษัทที่เขารวมโครงการกําหนดผูบริหารที่สนับสนุนโครงการ และตกลงกันในเรื่องความลับ

ธุรกิจ และกระบวนการแกปญหาการโตแยงกัน พัฒนาตัวประเมินผล เพื่อท่ีจะติดตามมาตรวัดหลักของ
โซอุปทานที่มีความสัมพันธกับองคประกอบของความสําเร็จ  และสรางผลตอบแทน หรือ บทลงโทษ
ทางดานการเงิน 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนธุรกิจรวม (Joint Partner Plan) 

 ทีมงานสรางแผนการดําเนนิงานสําหรับการประชาสัมพันธ นโยบาย ของการจัดการสินคาคง
คลัง การปด/เปดคลังสินคาและการเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ ของ แตละกลุมผลิตภัณฑ 
ขั้นตอนที่ 3-5 ความรวมมือในการพยากรณยอดขาย  

หุนสวนการคาไดใชการพยากรณรวมกัน และกําหนดขอยกเวนตาง ๆ ที่จะเกิดได เมื่อ
กระบวนการดําเนินงานไมตรงกันหรือ มีการเปลี่ยนแปลง หุนสวนการคาจะทําการแกไข ขอยกเวนตาง 
ๆ นั้นโดยกําหนด วิธีการ หรือ องคประกอบ และปรับแผนตามความจําเปน 
ขั้นตอนที่ 6-8 ความรวมมือในการพยากรณคําสั่งซื้อ    

หุนสวนการคาใชแผนการเติมเต็มสินคารวมกัน พรอมทั้งกําหนดขอยกเวนตาง ๆ 
ขั้นตอนที่ 9   การสรางคําสั่งซื้อ/และการดําเนินการจัดสง 

ผลจากขอมูลตาง ๆ (POS, คําส่ังซ้ือ, การจัดสง สินคาคงคลัง ที่ถูกใชรวมกัน และปญหาความ
แมนยําของการพยากรณสภาพของสินคาคงคลังมากเกินไป นอยเกินไป และประเด็นของการดําเนินงาน
ตาง ๆ ไดถูกกําหนดและแกไข 
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ประโยชนของ CPFR ในมุมของอุปสงค 

1. เสริมสรางความสัมพันธ 
- CPFR เสริมสรางความสัมพันธที่เปนอยูในปจจุบันใหดขีึ้น และชวยเรงใหเกิด

การขยายผลไดอยางรวดเร็วไปสูความสัมพันธใหม 
-  ทั้งผูซ้ือและผูขายทํางานไปดวยกันจากแนวคิดเบื้องตนจนไปสูผลลัพธที่

ออกมาผานธุรกิจและการสงเสริมการพยากรณ 
- การจัดประชุมปรึกษาในโครงการ CPFR จะชวยเสริมสรางความสัมพนัธใหดี

ขึ้น 
2. เพิ่มยอดขาย 

- ความรวมมือกนัอยางใกลชิดซึ่งเปนองคประกอบหลักของการคา CPFR มา
ประยุกตใช จะเปนตวัผลักดนัการวางแผนสําหรับแผนการปรับปรุงธุรกิจ
ระหวางผูซ้ือและผูขาย 

3. การจัดกลุมของสินคา 
- กอนที่จะเริ่ม โครงการ CPFR ทั้งสองฝายจะตองตรวจสอบการวางตําแหนง

ของและขั้นตอนของการจัดแสดงสินคาตามหนวยในจัดเก็บ (SKU : Stock 
Keeping Unit) เพื่อที่จะใหแนใจวามีสินคาพอเพียงและการจัดแสดงสินคา
อยางเหมาะสมตอผูบริโภค 

- การวิเคราะหในแนวทางนี้จะทําใหเกิดการปรับปรุงการวางตําแหนงชั้นวาง
สินคาและการโชวสินคาผานการจัดการกลุมสินคา 

4. การปรับปรุง (Product Offering)  
- กอนที่จะมีการนําเอา โครงการ CPFR มาใชในความรวมมือระหวางผูซ้ือและ

ผูขายในเรื่อง Mutual Product Scheme ซ่ึงรวมถึงการประเมินหนวยในการ
จัดเก็บสินคา (SKU) และโอกาสของสินคาที่เพิ่มเติมตาง ๆ   

ประโยชนของ CPFR ในมุมมองดานอุปทาน 
1. ปรับปรุงความแมนยําของการพยากรณคําส่ังซ้ือ 

- CPFR ทําใหเกิดการพยากรณคําสั่งซื้อตามระยะเวลา ซ่ึงจะทําใหมีขอมูล
สารสนเทศเพิ่มเติม  มีเวลามากขึ้นสําหรับการวางแผนการผลิต 

- การลดสินคาคงคลัง 
- CPFR  ชวยลดความไมแนนอนของการพยากรณและกระบวนการที่ไมมี

ประสิทธิภาพ 
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- บริษัทของคุณจะตองมีสินคาคงคลังมากเทาไรที่จะกลบเกลื่อนความ

ผิดพลาดจากการพยากรณ หรือ การที่หุนสวนการคาของคุณไมสามารถจัดหา
ผลิตภัณฑมาไดตามเวลาที่กําหนด 

- ดาน CPFR ผลิตภัณฑตางจึงถูกผลิตตามคําส่ังซ้ือจริง ๆ แทนที่จะจัดเก็บอยูใน
คลังสินคาตามการพยากรณ 

2. เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนทางดานเทคโนโลยี 
- ผานทางกระบวนการ CPFR การลงทุนทางดานเทคโนโลยีสํารับการบูรณา

การการภายในบริษัท สามารถทําใหเกิดขอมูลการพยากรณที่มีคุณภาพ 
- บริษัทของคุณจะไดประโยชนจากการผลักดันกระบวนการภายในดวยขอมูลที่

ใชรวมกนั และขอมูลที่มีคุณภาพสูง 
3. เพิ่มความพึงพอใจลูกคา 

- จากการที่มีการขาดแคลนสินคา ลดลงซึ่งเปนผลมาจาก การวางแผนทีด่ีขึ้น มี
ระดับการบริการของรานคาที่สูงขึ้น ส่ิงเหลานี้จะทําใหความพึงพอใจลูกคา
เพิ่มขึ้น 

 จุดมุงหมายของโครงการสงเสริมความรวมมือในธุรกิจคาปลีกและคาสง ก็เพื่อกําจัดความไมมี
ประสิทธิภาพของแผนธุรกิจและโซอุปทาน ผานการสรางความรวมมือ (Collaboration)      การสงเสริม
การขายและเทศกาลตาง ๆ ในธุรกิจคาปลีกทําใหเกิดการแปรเปลี่ยนไปมาอยางมากในดานอุปสงค ซ่ึง
จะเปนผลใหธุรกิจคาปลีกทั้งหลายขาดแคลนสินคาหรือมีสินคาอยูในคลังสินคามากจนเกินความจําเปน 
รวมทั้งตนทุนลอจิสติกสที่เพิ่มมากขึ้น    การแกไขปญหาที่ผานทางการรวมมือกันระหวางผูผลิต ผูคา
ปลีก ผูคาสง จะสามารถรองรับความตองการของลูกคาและทําใหธุรกิจสามารถทํากําไรไดทั้งผูคาปลีก
และผูคาสง 
ตารางที่ 1-1 ตัวอยางของเปาหมายของการประเมินผลสําเร็จของแนวคิดนี้  

ดัชนีชี้วัด เปาหมาย 
ยอดขายเพิ่มหรือลด ตอ เปาหมาย X % 
สินคาขาดแคลน ณ รานคาปลีก X % 
ระดับการใหบริการที่ไดรับการสงเสริม X % 

ระดับสินคาคงคลังหลังจากที่ไดรับการสงเสริม X % 

รอบของสินคาคงคลัง X รอบ 

ความแมนยําของการพยากรณและคําสั่งซื้อ X % 
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การบรรลุตัวอยางเปาหมายเหลานี้โดยการสรางขอตกลงรวมกันในแผนธุรกิจและจํานวนจาก

การพยากรณ จะทําใหองคกรธุรกิจทั้งคาปลีกและคาสง ผลักดันกระบวนการวางแผนและระบบที่มีการ
พยากรณจากผูคาปลีกแตเพียงผูเดียว มาเปนการพยากรณชุดเดียวที่ใชรวมกัน  การทําใหผูคาปลีกและ
ผูคาสงทํางานรวมกันโดยใชการพยากรณเดียวกันเปนหัวใจสําคัญในการจัดเตรียมการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพตอผูบริโภคคนสุดทาย 

อยางไรก็ตาม การวางแผนสินคา  สําหรับธุรกิจการคาปลีกนั้นจะเปนประโยชนอยางมากใน
การกําหนด ชนิดและประเภทของสินคาที่นํามาจําหนาย  ซ่ึงอาจพิจารณาไดทั้งดานความหลากหลาย
ของประเภทสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของผูซ้ือท่ีแตกตางกัน และในแตละประเภทนั้น อาจมี
ความหลากหลายของรูปแบบ หลายผูผลิตใหผูซ้ือไดมีโอกาสในการเลือก ทั้งนี้ยังตองพิจารณาทั้งดาน
ของความปลอดภัย คุณภาพและราคา ใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายรวมถึง
ภาพพจนของรานคา  

การคาดคะเนความตองการซื้อสินคา ดังที่กลาวมาแลวนั้น เปนความคาดหมายที่จะพยากรณ
ความตองการสินคาในแตละประเภท แตละชนิด ที่นํามาจําหนายวามีความตองการมากนอยเพียงใด 
เพื่อที่จะดําเนินการสรรหาและจัดซ้ือมาเพื่อจําหนายไดอยางทันตอความตองการ ซ่ึงระบบการเติมเต็ม
สินคา (Replenishment)   ก็เปนหนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแกปญหา  สําหรับการกําหนดระยะเวลาใน
การสั่งซ้ือหรือรอบการสั่งซื้อ จะชวยลดคาใชจายและตนทุนในการดําเนินกิจการทั้งในดานคาใชจายใน
การเก็บรักษา ตนทุนการจัดเก็บสินคา ลดปญหาเงินทุนหมุนเวียน การสรางความรวมมือกัน  การ
แบงปนขอมูลหรือการใชขอมูลรวมกัน     กิจกรรมความรวมมือนี้ไดดําเนินการเพื่อการพยากรณรวมกัน 
(Collaboration Forecasting)  รวมถึงความรวมมือในการเติมเต็มสินคา (Collaboration Replenishment)   
ขอมูลและการตัดสินใจรวมกันเพื่อชวยลดความแปรปรวนของขอมูลสารสนเทศอันจะเปนผลทําใหการ
ตัดสินใจมีความถูกตองมากขึ้น    จึงทําใหการจัดการกิจกรรมลอจิสติกสมีตนทุนที่ลดลงระดับสินคาคง
คลังลดลง  และระดับการใหบริการลูกคานั้นสูงขึ้น 

จากแนวคิดในการจัดการคําสั่งซื้อ จะใชหลักที่วา ซ้ือในเดือนนี้เพื่อขายในเดือนหนาและ
ยอดขายในเดือนที่ผานมาคือยอดสั่งซื้อในเดือนนี้ ซ่ึงเปนแนวทางเพื่อปรับลดรอบของการสั่งซื้อจาก
เดือนละหนึ่งครั้งสําหรับรานคาสง มาเปนทุกสิบหาวันตอคร้ังสําหรับรานคาสง สวนรานคาปลีกจะทํา
รายการสั่งสินคาทุกวัน นั้นคือหนึ่งในระบบเติมเต็ม 

การควบคุมสินคาคงเหลือทางดานมูลคาของธุรกิจคาปลีก ในการควบคุมสินคาคงเหลือ
ทางดานมูลคาทําไดในสองลักษณะ คือ การควบคุมทางดานมูลคาสินคา(Value Control) และ การ
ควบคุมในดานปริมาณสินคา (Unit Control) การควบคุมทางดานมูลคาสินคามีความหมายถึงการ
วางแผนและการควบคุมการลงทุนสําหรับสินคาคงเหลือในรอบเวลาหนึ่ง สําหรับการควบคุมในดาน
ปริมาณสินคา หมายถึง จํานวนของสินคาคงเหลือในแตละประเภทที่มีอยูในคลังสินคารวมถึงชั้นวาง
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สินคาเพื่อรอจําหนายในรอบเวลาหนึ่งผูประกอบการคาปลีกควรใหความสําคัญในการการควบคุม
ทางดานมูลค าสินค า เปนประการสําคัญเนื่องจากผูประกอบการค าปลีกควรที่จะประมาณ
การงบประมาณในการลงทุนกอนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาทั้งประเภทและปริมาณการสั่งซ้ือ 

การควบคุมทางดานมูลคาสินคาคงเหลือนัน้ Berman & Evans กลาวไวใน Retail Management, 
p.325 ถึงองคประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี ้
ภาพที่ 1-2 องคประกอบของการควบคุมทางดานมูลคาสินคาคงเหลือ 

 

                 

การกําหนดชนิดของสินคาที่จะควบคุม 

การพยากรณการขาย 

การวางแผนราคาของสินคาคงเหลือ 

การวางแผนสินคาที่ขาดหายไป 

การวางแผนการซื้อสินคา 

การวางแผนกําไรจากการขาย 

ที่มา  Berman & Evans, Retail Management, p.325 
 

การกําหนดกลยุทธทางดานราคาของการขายปลีก ในการกําหนดกลยทุธทางดานราคาของการ
ขายปลีก มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้  

• วัตถุประสงคของการคาปลีก (Retail Objectives) เชน ตองการเพิ่มยอดขาย การเพิ่ม
กําไรหรืออัตราผลตอบแทนการลงทุน 

• การกําหนดนโยบายราคาอยางกวางๆ (Broad Price Policy) เชน การกําหนดราคาตาม
ตลาด การกําหนดราคาหรือตั้งราคาในแตละสินคาโดยอิสระ ซ่ึงอาจเปนผูนําหรือผูตาม
ในการกําหนดราคา เปนตน 

• การกําหนดกลยุทธราคา (Price Strategy) เชน การตั้งราคาตามที่ตองการ ตั้งตามตนทุน
หรือสภาวะของการแขงขัน 
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• การกําหนดกลยุทธราคาไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ (Implementation of 

Price Strategy) เชน การตั้งราคาตามประเพณีนิยม การตั้งราคาเพื่อใหมีการตอรอง การ
ตั้งราคาเพื่อดึงดูดความสนใจหรือการลดมากเมื่อซ้ือในปริมาณมาก 

• การปรับราคา(Price Adjustments) เชน การกําหนดราคาพิเศษเนื่องในโอกาสตางๆ 
การเพิ่มขึ้นของราคาขายเมื่อตนทุนสินคาเพิ่มสูงขึ้น  

                ตัวอยางหนึ่งของกลยุทธการตั้งราคาซึ่ง Berman & Evans นําเสนอไวใน Retail Management 
ดังแสดงในตารางตอจากนี ้     
ตารางที่ 1-2 กลยุทธการตั้งราคา 

ทางเลือกในดานกลยุทธการกําหนดราคา ปจจัยสําคัญในสวน
ประสมการตลาดคาปลีก ต้ังราคาตํ่ากวาราคาตลาด ต้ังราคาใกลเคียงราคาตลาด ต้ังราคาสูงกวาราคาตลาด 

ทําเลที่ตั้งรานคาปลีก ความไมสะดวกในการติดตอ
และเดนิทาง 

อยูบริเวณใกลเคียงและไมมีขอ
ไดเปรียบกบัคูแขง 

การแขงขันไมรุนแรงและ
ลูกคาติดตอไดสะดวก 

การใหบริการแกลูกคา ลุกคาบริการตนเอง พนักงาน
ขายไมจําเปนตองมีความรูสูง 

พนักงานขายใหความ
ชวยเหลือแกลูกคาพอควร 

พนักงานมบีทบาทในการ
ชวยเหลือลูกคามาก เชน 
แนะนาํสินคา ชวยยกของ 

จํานวนชนิดสินคาที่มี
จําหนาย 

มุงความสนใจไปยังสินคาที่
ขายดีที่สุด 

มีสินคาใหเลือกอยูบาง แตไม
ครบทุกชนิด 

มีสินคาใหเลือกครบตามที่
ลูกคาตองการ 

บรรยากาศและสภาพภายใน
ราน 

การตกแตงรานคาแบบงายๆ 
ไมหรูหรา 

การตกแตงและการจัดวาง
สินคาดีสะอาดแตไมหรูหรา 

การตกแตงรานหรูหรา 
สะอาด มีภาพลักษณทีด่ ี

ความสําคัญของสินคา
ประเภทแฟชัน่ 

เปนผูตามในสินคาประเภท
แฟชั่น 

สนใจสินคาประเภทแฟชั่นที่
จําหนายไดดีที่สุด 

เปนผูนําสินคาประเภทแฟชั่น 

การบริการพิเศษ ชําระดวยเงินสด ไมคิดคาบริการกบัลูกคา รวมคาบริการรวมกับราคา
สินคา 

ย่ีหอหรือตราสัญลักษณของ
สินคาที่มีไวจาํหนาย 

ย่ีหอหรือตราสัญลักษณของ
รานหรือไมมีย่ีหอ 

ย่ีหอหรือตราสัญลักษณของ
ผูผลิต 

ย่ีหอหรือตราสัญลักษณที่มี
ภาพพจนทีด่ีตอรานคา 

ที่มา  Berman & Evans, Retail Management, p.446 
 

การผสมผสานวิธีการควบคุมสินคาคงเหลือท้ังในดานมูลคาและปริมาณ ไดกลาวมาแลวในทาง
ปฏิบัติการควบคุมทั้งสองดานนี้มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกันเปนอยางมาก  กลาวไดวาการตัดสินใจใน
เร่ืองจํานวนที่จะจัดซ้ือในแตละครั้ง  จะมีความสัมพันธโดยตรงกับการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  อัตรา
การสูญเสียและอื่นๆ    สําหรับวิธีการควบคุมที่จะผสมผสานหลักการทั้งสองดานที่จะกลาวในที่นี้ก็คือ 

• การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือและผลตอบแทนจากการลงทุน 

• ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ 

• ปริมาณในการสั่งซ้ือ 
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1. การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือและผลตอบแทนจากการลงทุน 

                        การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ   หมายถึง  จํานวนครัง้สินคาคงเหลือเฉลี่ยสามารถ
จําหนายได  การที่สินคาคงเหลือมีการหมนุเวยีนในอัตราสูงเปนผลมาจากสาเหตหุลายประการดวยกัน 
คือ 
                      1.1. การลงทุนสินคานั้นไดผลดี 
                      1.2. สินคาที่วางจําหนายมีความใหมสดนาสนใจ 
                      1.3. ความสูญเสียอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงแฟชั่นลดลง 
                      1.4. คาใชจายในการเก็บรักษาสินคาคงเหลือลดลง 

ตัวอยาง อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ถือเปนดัชนีช้ีวดัการคาปลีกอยางหนึ่ง อาจ
คํานวณไดดงันี้ 
 
                      อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ       =                จํานวนสินคาที่ขายไดระหวางป 
                                                                                              จํานวนสินคาคงเหลือเฉลี่ยทั้งป  (จํานวนหนวย) 
 
                      อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ       =              ยอดขายสุทธิทั้งป (เปนจํานวนเงิน) 
                                                                                                           มูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยทั้งป 
 
                       อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ       =               ตนทุนของสินคาที่ขายไประหวางป 
                                                                                                       มูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุนทั้งป 
 
 

     การที่สินคาคงเหลือมีอัตราการหมุนเวยีนต่ํายอมหมายความวาสินคานั้นจําหนายไดชา  หรือ
ทางมีสต็อกมากเกินไป  ตัวอยางเชน  อัตราการหมุนเวยีนของสินคาคงเหลือเทากบั 4  หมายความวา
ยอดขายทั้งปเปน 4 เทาของจํานวนที่สตอกไวหรือจํานวนที่สต็อกไวอยางเพียงพอที่จะจําหนายไดถึง 3 
เดือน  เปนตน 

ผูคาปลีกอาจเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือไดโดยการลดชนิดของสินคาลงมาตัด
รายการสินคาที่จําหนายไดชา   หรือ  มีไวจํานวนนอย  การสั่งซ้ือที่มีประสิทธิภาพ  และการสั่งซ้ือจาก
ตัวแทนที่เชื่อถือได ผูคาปลีกควรระมัดระวังการสั่งซ้ือในแตละรายการจํานวนมากๆ เพื่อหวังเพียง
สวนลดพิเศษเปนหลัก ซ่ึงตองพิจารณาอัตราการหมุนเวียนสินคาที่สามารถจําหนายวามีอัตราหมุนเวียน
เร็วเพียงใด 

ตัวอยาง ดัชนีช้ีวัดการคาปลีกอยางหนึ่งที่ใชประเมินผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจคาปลีก 
เชน 
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                      ผลตอบแทนจากการลงทุน   =    อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ   คูณกับอัตรากําไร 
                                                                                   (อัตรากําไร =   กําไรสุทธิ / ยอดขายสุทธิ) 
                      ผลตอบแทนจากการลงทุน    =                            ยอดขาย                              X   กําไรสุทธ ิ                       
                                                                             ปริมาณสินคาคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน         ยอดขายสุทธิ     
                                                                    =                           กําไรสุทธ ิ
                                                                             ปริมาณสินคาคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน 
 

        ผลกระทบของอัตราการหมนุเวยีนของสินคาตอการลงทุนจะตองไดรับการประมาณ
กอนที่จะเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินคาเพราะการหมนุเวยีนของสินคาที่สูงขึ้นอาจจะทํา
ใหผลกําไรลดต่ําลง 
2. ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ 

       วิธีการหนึ่งในการควบคุมการลงทุนการลงทุนในสินคาคงเหลือ  คือ  การกําหนดระดับของสินคาที่
จะตองสั่งซ้ือเพิ่มเติม  ซ่ึงเรียกวา  จดุสั่งสินคาเพิ่มเติม( Reorder point) การกําหนดระดับของสินคาเพิ่ม
ขึ้นอยูกับปจจยั 3 ประการคอื  

2.1 ระยะเวลาที่ใชในการสั่งซ้ือ(Order  lead  time) 
2.2 อัตราการขายสินคา(Usage  rate) 
2.3 ระดับสินคาทีค่งเหลือที่ปลอดภัย(Safety  stock) 

             ระยะเวลาที่ใชในการสั่งซ้ือ  หมายถึงชวงเวลาวนัที่สงจนกระทัง่ไดรับสินคาเรียบรอยและพรอม
ที่จะขาย  อัตราการขาย หมายถึงยอดขายเฉลี่ยในแตละวนั  และระดับสินคาที่ปลอดภัย หมายถึง สินคาที่
มีเผื่อไวเพื่อปองกันการขาดแคลนอันเนื่องมาจากความตองการที่ไมไดคาดไวหรือความลาชาในการจัด
ส่ังสินคา 
              การสั่งซ้ือสินคาเพิ่มเติมจะมีความจําเปนก็ตอเมือ่สินคาในสตอกลดลงจนถึงจุดสั่งซ้ือสินคา
เพิ่มเติม  จดุสั่งซ้ือสินคาเพิ่มเติมจะหาไดโดย 
 
จุดสั่งซ้ือสินคาเพิ่มเติม    =    อัตราการขายสินคา x   ระยะเวลาทีใ่ชในการสั่งซ้ือ 
 
 และหากตองการใหมีสินคาคงเหลือในระดบัที่ปลอดภัย จะตองเพิ่มคาประมาณการรอยละของ
อัตราระดับสินคาที่คงเหลือที่ปลอดภัย(Safety stock) ซ่ึงหาไดโดย  
 
จุดสั่งซ้ือสินคาเพิ่มเติม    =    อัตราการขายสินคา x   ระยะเวลาทีใ่ชในการสั่งซ้ือ + ระดับสินคาที ่

                                                                                                                           คงเหลือที่ปลอดภัย 
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                จุดส่ังซ้ือสินคาเพิ่มเติมดังกลาวจะสัมพันธกันกับปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม ประหยัดและ
เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนในธุรกิจการคาปลีก การสั่งซื้อท่ีประหยัด(Economic order Quantity) จะ
เปนปริมาณการสั่งซ้ือที่ทําใหคาใชจายรวมของการสั่งซ้ือและการเก็บรักษาสินคาคงเหลือที่ตํ่าที่สุด  

 
ดัชนีหรือแบบจําลองตัวชี้วัดประสิทธิภาพระบบโซอุปทานของธุรกิจคาปลีก การดําเนินการ

ใดๆ  ที่ตองการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหดีขึ้นจํา เปนที่จะตองมีการวัดประสิทธิภาพ 
(Performance Measurement) ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการชี้บงสถานะหรือผลลัพธของการดําเนินกิจกรรม
นั้นๆ การวัดประสิทธิภาพสามารถใชเปนเปาหมายของกระบวนการเพื่อที่จะมุงเนนในการปรับปรุง 
แกไข เปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น สําหรับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance 
Indicator) จะเปนตัวช้ีบงสถานะดังกลาว เชน 

1. เวลา (Time)  

• Cash to Cash Cycle Time: ระยะเวลาของวงจรเงินสด คือเวลาโดยเฉลี่ยของเงินที่ใชใน
การสั่งซ้ือสินคาหรือวัตถุดิบและเงินนั้นไหลกลับมาสูผูประกอบการในรูปของรายได 
Calculation: Total Inventory Days of Supply + Days of Sales Outstanding – 

                         Average Payment period for Material in day 

• Order Cycle Time: รอบระยะเวลาการสั่งสินคา โดยนับตั้งแตมีการรับคําส่ังซ้ือจาก
ลูกคาจนกระทั้งลูกคาไดรับสินคาตามคําส่ังซ้ือ   
Calculation: Total Average Lead Time From: [Customer signature/authorization to 

order receipt] + [Order receipt to completion of order entry] + 
[Completion of order entry to start manufacture] + [Start manufacture to 
start to complete manufacture] + [Complete manufacture to customer 
receipt of order] + [Customer receipt of order to installation complete] 

2.  ตนทุน (Cost)  

• Total Logistics Management Cost : ตนทุนการจัดการลอจิสติกสตอรายไดทั้งหมด ซ่ึง
จะตองมีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดที่บงบอกถึงความสามารถใน
การทํากําไร   

• Inventory Days of Supply : จํานวนวันของสินคาคงคลัง คือระยะเวลาที่จํานวนสินคา
คงคลังถูกผลิตจนกระทั้งขายใหกับลูกคา ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนวันของสินคาคง
คลัง  จะแสดงใหเห็นถึงปริมาณสินคาคงคลัง 
Calculation: [5 Point annual average gross inventory] / [Cost of goods sold / 365] 
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3.  การบริการและคุณภาพ (Service and Quality)  

• Order Fill Rate : อัตราเติมเต็มคําสั่งซื้อ ซ่ึงถูกกําหนดดวยคาเปอรเซ็นตของคําสั่งซื้อที่
จัดสงจากคลังสินคาภายใน 24 ช่ัวโมง 
Calculation: [Number of orders filled from stock shipped within 24 hours of order 

release] / [Total number of stock orders]  
• Order Fulfillment Performance : ความสามารถในการเติมเต็มคําสั่งซ้ือ ซ่ึงนับเวลา

เฉลี่ย จากวันและเวลาที่คําสั่งซื้อเกิดขึ้นจนถึงวันและเวลาที่ลูกคาไดรับสินคาจากคํา
ส่ังซ้ือนั้น โดยตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายในระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อที่จะยกระดับความสามรถทางการแขงขัน   

• Number of Reject Per Batch :   จํานวนสินคาที่ไมไดมาตรฐานในการผลิตหรือท่ีรับ
การสงมอบในแตละครั้ง 

• Delivery In Full and On Time (DIFOT) : เปนดัชนีที่ใชวัดประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยวัดเปนเปอรเซ็นตความถูกตองในการสงมอบ
สินคาครบตามจํานวนและตรงเวลาตามที่ลูกคากําหนด 
Calculation: [Total number of orders delivery in full and on time to the customer’s 

request date] / [Total number of orders delivery] 
4.  การบริหารสินทรัพย (Asset Utilization)  

• Capacity Utilization : ดัชนีตัวนี้จะบงบอกถึงการใชประโยชนของพื้นที่ในคลังสินคา
วามีการจัดวางและเก็บสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

อยางไรก็ตามดัชนีช้ีวัดที่กลาวมานี้อาจปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อใหมีความสอดคลองกับ
สภาพวิถีการคาปลีกที่เหมาะสมกับทองถ่ิน เพื่อใหสะทอนขอมูลท่ีมีความใกลเคียงกับธุรกิจการคาปลีก
ของไทยมากขึ้น 

การจัดแสดงสินคา หากรานคาปลีกมีมาตรการในการจัดรานคาใหมีความสะอาด สวยงาม จัด
สินคาใหเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูซ้ือ ก็จะเปนการสรางศักยภาพในการแขงขันอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยัง
เปนการสรางภาพพจนที่ดี สรางความนาเชื่อถือในมุมมองของผูซ้ือ ส่ิงสําคัญที่ชวยใหเกิดผูซ้ือเกิดความ
สนใจ ไดดี เชน การนําเสนอสินคาของรานคา(Store Display) ซ่ึงมีประเด็นสําคัญสองประการ คือ 

1. ช้ันแสดงสินคาหรือตูโชว (Window Display)  
2.  การแสดงสินคาภายในราน (Interior Displays)  
การนําเสนอหรือการแสดงสินคาในรานคาปลีก เปนสิ่งจําเปน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เรียก

ความสนใจจากผูซ้ือในการเลือกสรรสิ่งที่ตองการหรือที่สนใจ ทําใหผูพบเห็นเกิดความตองการสินคา 
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หากสินคาที่นําเสนอถูกจัดไวในจุดที่สะดุดตา มุมที่ดี ก็จะชวยใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น การ
ปรับเปลี่ยนดิสเพลยตามแตโอกาสหรือเทศกาล ก็จะชวยเสริมความสนใจใหกับผูพบเห็นไดมากยิ่งขึ้น 
การนําเสนอสินคาในดิสเพลย อาจแสดงใหเห็นถึงการนําไปใชประโยชนของสินคาที่ทางรานคาสัด
แสดงไวในดิสเพลย 

 
ลักษณะและปจจัยในการใหการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีก ในการใหบริการลูกคาอาจจําแนก

ได เปนการบริการที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาโดยตรงและการบริการเพื่อความสะดวกสบาย 
เนื่องจากธุรกิจการคาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันกันมากเพื่อความอยูรอด กิจการรานคาปลีกจึงตองให
ความสําคัญในการตอบสนองความสะดวกกับลูกคาในการซื้อหาสินคาและการใชบริการอื่นๆ ซ่ึงมี
ลูกคาหรือผูซ้ือจํานวนมากมุงที่จะใชบริการกับรานคาที่สามารถตอบสนองการบริการเสริมอื่นๆ เชน 
สามารถใหบริการสินเชื่อหรือการรับชําระดวยบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด    

การใหบริการในการซื้อขายสินคาโดยตรง(Shopping services) เปนกิจกรรมที่รานคาปลีกทุก
แหงมีการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน เพียงแตมีลักษณะหรือประเภทของสินคาที่แตกตางกันไป การ
ใหบริการในการจําหนายสินคาซึ่งอาจเพิ่มบริการอื่น เชน การบริการสงสินคาตามสั่ง การรับคําสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท การรับคืนสินคา การรับประกันสินคาและการใหอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคา เชน
ที่จอดรถ เปนตน 

การบริการเพื่อความสะดวกสบายอื่น (Convenience on Accommodation services) เปน
กิจกรรมที่รานคาปลีกหลายแหงจัดบริการเสริมใหกับลูกคา เพื่ออํานวยความสะดวก ใหกับลูกคาเปน
สําคัญ เชน การใหบริการมุมอาหาร หองนํ้า เครื่องบริการฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ บริการสงไปรษณีย 
การรับชําระคาสินคาและบริการอื่นๆ เปนตน 

 
การจัดการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานและผูคาปลีก พนักงานขายในรานคาปลีก เปนปจจัยที่

สําคัญมาก ที่จะสงผลตอประสิทธิผลในการทํายอดขาย และความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคา 
เนื่องจากเปนบุคคลที่ถือไดวามีความใกลชิดลูกคามาก ซ่ึงอาจสงผลตอความพอใจ ความนาเชื่อถือจาก
การนําเสนอขอมูล รวมทั้งดานบุคลิกภาพของพนักงานขายและผูประกอบการคาปลีก ส่ิงสําคัญที่หลาย
องคกรมักมองขาม คือ การใหการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูในธุรกิจ ลักษณะของ
งานที่ตองรับผิดชอบ การใหบริการ ขอควรระวังในการใหบริการในการจําหนายสินคาที่อาจมี
ผลกระทบตอชุมชนหรือขอจํากัดของกฎหมาย การแกปญหาพิเศษ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
ทํางานเปนทีม เปนตน ซ่ึงหากไดมีการสงเสริมและใหความสําคัญตอการพัฒนาและฝกอบรมให
พนักงานขายและผูประกอบการคาปลีกมีระดับความสามารถที่สูงขึ้น ก็จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
สถานประกอบการคาปลีกใหมีความสามรถในการแขงขันกับตางชาติไดรวมทั้งยังเปนพื้นฐานที่สําคัญที่
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จะนําระบบการบริหารงานสมัยใหมและการระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจการคาปลีกไดดียิ่งขึ้น  

 
1.4   การวิเคราะหเศรษฐศาสตร    
 งานวิจัยในอุตสาหกรรมมี 2 ประเภท  คือ   งานที่แกปญหา  และงานที่สรางโอกาส    
อุตสาหกรรมสวนมากตองการงานวิจัยเพื่อแกปญหา  ซ่ึงมีวิธีคิดทางเศรษฐศาสตรตางกับงานวิจัยที่สราง
โอกาส    ในขอเสนองานวิจัยประเภทแกปญหานั้นผูเสนอโครงการควรตองชี้ใหเห็นความสูญเสียถา
หากปญหานั้นยังคงดํารงอยู  และชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ได (ประหยัด ลดคาใชจาย มีรายไดเพิ่ม)  หาก
แกปญหานั้นได    สําหรับงานวิจัยประเภทสรางโอกาสนั้นมักจะเปนงานใหม   เชน  ทําใหเกิด
ผลิตภัณฑใหม    การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจะทํายากกวาประเภทแรก  เพราะจะตองมีการคาดคะเน
ตลาด   ไมวาจะเปนงานวิจัยประเภทใด  ก็จําเปนตองคาดคะเนทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหมั่นใจวาจูงใจ
พอสําหรับการลงทุนทําวิจัย 

การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรในโครงการวิจัยนี้อาจเริ่มดวยการคาดคะเนจากหลายปจจัย ที่
เปนสิ่งสําคัญในธุรกิจการคาปลีก เมื่อไดมีการปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินธุรกิจและการ
ประเมินดัชนีช้ีวัดในธุรกิจการคาปลีก  เชน ตนทุนการจัดการลอจิสติกสตอรายไดทั้งหมด ของรานคา
ปลีก โดยมีความหมายรวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บสินคาที่จะลดลง ปริมาณสินคาคงคลังที่ลดลง 
ปริมาณสินคาสงคืนลดลง เปนตน และระยะเวลาของวงจรเงินสด คือเวลาโดยเฉลี่ยของเงินที่ใชในการ
ส่ังซื้อสินคาหรือวัตถุดิบและเงินนั้นไหลกลับมาสูผูประกอบการในรูปของรายไดส้ันลง ซ่ึงจะสงผลตอ
รายไดที่มากขึ้น  
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ภาพที่ 1-3 ผลกระทบของรอบเวลาในการสั่งซ้ือที่มีตอการขายและการจัดเก็บสต็อกสินคา  
 

ความแตกตางของรอบเวลาในการซือ้
ทีก่ระทบตอ การขายและการจัดเกบ็สต็อกสนิคา

Safety Stock level = (Avg. unit sale/day) x purchase lead time
ปริมาณสต็อกสํารอง = ( จํานวนขายเฉลี่ย/วันที่ขาย ) x รอบเวลาในการสั่งซื้อ

เชน 1. ปริมาณสต็อกสํารอง = ( 900 ช้ิน / 30 วัน) x 7 วัน = 210 ช้ิน
2. ปริมาณสต็อกสํารอง = ( 900 ช้ิน / 30 วัน) x 2 วัน = 60 ชิ้น

ลดการใชเงินทุนหมนุเวยีน

สต็อคสํารอง 210 ชิน้ สต็อคสํารอง 60 ช้ิน

สต็อคสํารองท่ีนอยลง = พืน้ท่ีจัดเก็บท่ีนอยลง

= ปริมาณสต็อคสํารอง

= ยอดขายเฉลี่ยในรอบเดือน 900 ช้ิน

ตนทุนจัดเก็บ = อัตราดอกเบี้ยเงินกู + พ้ืนที่จัดเก็บ  
 

จากการดําเนินโครงการ “การจัดการลอจิสติกส และโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain 
Management) ในธุรกิจทั้งคาปลีกและคาสง” ของกระทรวงพาณิชย พบวาเมื่อดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการลอจิสติกส และโซอุปทานภายใน พรอมทั้งการกําหนดดัชนีช้ีวัดในแตละกระบวนการใน
การดําเนินธุรกิจ จะสงผลใหระดับการสต็อกสินคาลดลงไมนอยกวา 30-50 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ยของ
ปริมาณสินคาคงคลังเดิม โดยไมมีผลกระทบตอยอดขายเพียงแตจะมีความถี่ของรอบการสั่งซ้ือมากขึ้น 
เมื่อใชโครงสรางเดียวกันสําหรับการประเมินปริมาณสต็อกสินคาที่คาดวาจะลดลงไมนอยกวา 30 
เปอรเซ็นตสําหรับธุรกิจการคาปลีก  ของผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ จํานวนไมนอยกวา 375 ราย  
หากรานคามีมูลคาสต็อกสินคาโดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 บาทตอรายตอเดือน จะมีมูลคาลดลง 60,000 
บาทตอรายตอเดือน หรือคิดเปนมูลคารวม 22,500,000 บาทตอป จากการดําเนินโครงการ โดยยังไมได
นําปริมาณสินคาสงคืนลดลงและระยะเวลาของวงจรเงินสดมาประเมินมูลคา สําหรับปจจัยอ่ืนๆ  คาดวา
จะสามารถประเมินมูลคาไดกอนเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการวิจัย  
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1.5 สิ่งที่คาดวาจะได (output)  

1.5.1 แบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสงและคาปลีก, ศักยภาพ 
และวิถีของของผูประกอบการคาปลีก ในพื้นที่ศึกษา 

1.5.2 ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance 
Indicators (RSCPI)]  ที่สําคัญ ของผูประกอบการคาปลีก ที่จะเปนปจจัยในการนําไปสู   
การประเมินตนทุนและผลิตภาพของประเทศ  

1.5.3 ผูประกอบการคาปลีกไดทราบถึงวิธีการดําเนินธุรกิจที่สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทราบถึงการใช  ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก
[Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)]    มาเปนเครื่องมือในการ
ประเมินธุรกิจของผูประกอบการ อันจะนําไปสูความเขมแข็งของธุรกิจคาปลีกของไทย 

1.5.4 ผูประกอบการคาปลีกไดทราบถึงการดําเนินงานรวมกับผูคาสงในการเปนศูนยกลางเพื่อ
การพัฒนารานคาปลีก ในดานการเสริมสรางความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจคา
ปลีก ใหมีศักยภาพในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

เมื่อการดําเนินงานสิ้นสุด รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน จะ
มีการกําหนด และวัดสมมรรถนะ (ตัวช้ีวัด) ดานการดําเนินกิจกรรม ทั้งกอนและหลังการการจัดการ
ขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก 
[Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] ไปใชปฏิบัติ แมยังไมสามารถยืนยัน
รับประกันไดวาผลลัพธในตัวช้ีวัดความสําเร็จของการนําเอาแผนการจัดการขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบ
การดําเนินงานและ Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)ไปใช ในผูคาปลีกและคา
สงตามที่กําหนดในเปาหมายนั้น  จะเปนไปตามที่คาดหวังไดภายในขอบเขตเวลาอันจํากัด (ประมาณ 3-
4 เดือน)   เพราะการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] จะมีความสัมพันธกับ การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน ซ่ึงเปน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกร อาจมีผลกระทบทางดานจิตวิทยาของผูประกอบการรานคาปลีก
ที่ยังรูสึกกลัวในดานการเปดเผยขอมูล โดยเฉพาะความคิดของผูประกอบการและสิ่งที่สําคัญที่จะสงผล
ใหประสบผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้นนั้นคือความไววางใจและความเชื่อมั่นในการใหขอมูลท่ีเปนจริง  ทั้งดาน
การปรับปรุงกระบวนการ ทางดานการเงิน ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร เปนตน    

รูปแบบการดําเนินงานในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing 
Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] เปนการดําเนินเชิงกลยุทธ ซ่ึงมีผลกระทบตอทุกฝายไม
วาจะเปนผูประกอบการคาปลีก การคาสง ผูกระจายสินคาหรือผูผลิต ทุกองคกรจําเปนตองมีสวนรวม
โดยเฉพาะผูนําองคกร ที่จะตองมีความเขาใจในแนวคิดเปนอยางดี และพรอมที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการเพื่อใหไปถึงเปาหมาย 
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ผลลัพธของกิจกรรมนี้จะเปนกาวแรกของการพัฒนาธุรกิจคาปลีกคาสงในประเทศไทย หาก

แบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาปลีก-คาสงและการพัฒนาดัชนีช้ีวัด
สมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกนี้ไปใชปฏิบัติหรือเผยแพรใหกับกลุมคาปลีก-คาสงในจํานวน
หนึ่งอยางตอเนื่องในระยะยาวอันจะมีผลกระทบที่เปนคุณประโยชนตอโซอุปทานคาปลีก-คาสง
ภายในประเทศ และในขณะเดียวกัน ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply 
Chain Performance Indicators (RSCPI)] นี้จําเปนที่จะตองถูกพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซ่ึงสรุปเปนตารางความสัมพันธกับวัตถุประสงคไดดังนี้ 
ตารางที่ 1-3 ความสอดคลองกับเปาประสงคและยุทธศาสตร 

สัปดาห
ท่ี 

Output 
ขอท่ี 

Output ตอบสนอง
วัตถุประสงคขอท่ี 

1  1 ผลการสรรหา  และ คุณสมบัติ ผู เ ข า ร วมโครงการ 
ผูประกอบการคาสง ไมนอยกวา 1 รายและผูประกอบการ
คาปลีกไมนอยกวา 75 ราย 

1 

2-3 2 ผลการจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group)เพื่อใหความรู 
ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการลอ 
จิสติกสและการกําหนดดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทาน
ธุรกิจการคาปลีก (RSCPI) 

2 ,4,5 

3-6 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงาน ,ศักยภาพและวิถี
ของผูประกอบการคาปลีกในพื้นที่ศึกษาเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

1,3 

5-16 4 รูปแบบการดําเนินงานและขอมูลเพื่อจัดทําดัชนี ช้ีวัด
สมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก (RSCPI) 

2 

16-18 5 รายงานรูปแบบการดําเนนิงานและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซ
อุปทานธุรกิจการคาปลีก (RSCPI) 
รายงานผลการดําเนินการรวมกับทีมงานของผูคาสงในการ
เก็บขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานและ RSCPI  

3 

19-20 6 สรุปรายงานการรวบรวมขั้นตอน  และผลลัพธการ
ดําเนินงานและขอปฏิบัติในดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทาน
ธุรกิจการคาปลีก (RSCPI) ที่สําคัญ  

1,3 
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ความสอดคลองกับเปาประสงคและยุทธศาสตร 
ความสอดคลองที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ  
1. ผูประกอบการคาปลีก ในทองถ่ิน ไดรับแนวคิดและรูปแบบในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง อัน

จะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันได 
2. การใช ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก[Retailing Supply Chain Performance 

Indicators (RSCPI)]    เปนเครื่องมือสําหรับผูประกอบการคาปลีก ในการใชประเมินตนเอง จะ
เปนปจจัยในการนําไปสู การประเมินตนทุนและผลิตภาพของประเทศดังที่กลาวมาแลว ถือเปน
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค 

3. กิจกรรมที่ผูประกอบการคาปลีกและผูประกอบการคาสง ไดมีการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการคาปลีก ใหมีความรูและความสามารถในการดําเนินธุรกิจการคา
ปลีกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือไดวาเปนรูปแบบการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
1.6 แนวทางการดําเนินการวิจัย    
ภาพที่ 1-4 ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ)  
 

Proposed Research Activities

Supply Chain Processes
•Plan
•Source
•Sale 
•Store 

Processes  Improvement
•KPI 
•Data Collection
•Training

Model 
Development

Model 
Development

Retail
Wholesale Performance

Management
Model

Collaborative Supply Chain Model RSCPIOutput

Retail

Retail
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บทที่ 2 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
2.1 สถานการณอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงของไทย 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแกไขปญหาเรงดวนสําหรับรานคาปลีกขนาดยอยภายใต 
คณะกรรมาธิการการพาณิชย สภานิติบัญญัติแหงชาติ เผยแพรผลการศึกษาเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2550  [1] โดยคณะอนุกรรมาธิการฯพบวารูปแบบของหางคาปลีกในปจจุบันแตกตางไปจากรูปแบบ
ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (Tradition Trade) ที่มีอยู 6 ประเภท คือยี่ปว ซาปว โชหวย รานชํา รานคาเร 
กองคาราวานสินคา ในขณะที่ ธุรกิจคาปลีกรูปแบบสมัยใหม (Modern Trade) ในปจจุบันถูกจําแนกได
ออกมาถึง 7 รูปแบบ ไดแก หางคาปลีกขนาดใหญ (discount store/ hyper mart/super center) 
หางสรรพสินคา (department store) ซูเปอรมารเก็ต (super market) หางคาสงแบบสมาชิก (whole sale 
cash and carry) รานคาเฉพาะอยาง (specialty store) รานคาเฉพาะอยางเนนจําหนายราคาถูก (category 
killer) และหางคาปลีกสะดวกซื้อ (discount convenient store) ซึ่งเปนหางคาปลีกขนาดใหญที่ลดขนาด
ลง  ในรายงานเรื่อง การคาปลีกของไทย: ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาด
ใหญจากตางประเทศ (2544) กลาวถึงการสํารวจของเอซีนีลเซ็น พบวาตนป 2545 จํานวนหางคาปลีก
สมัยใหม มีทั้งส้ิน 4,151 รานคา เพิ่มขึ้นจากป 2544 จํานวนทั้งส้ิน 361 รานคา  
 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในตลาดการคาปลีกตั้งแตกลางทศวรรษที่ 
2510 โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดในชวง 5 ป หลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 กอนหนานั้นธุรกิจ
คาปลีกเปนธุรกิจสงวนสําหรับคนไทย ตางชาติไมสามารถประกอบการได ยกเวนมีคนไทยเปนหุนสวน 
[2] เชน บริษัท แม็คโคร โลตัสไดเขามาดําเนินธุรกิจในไทย โดยมี ซี.พี.เปนหุนสวนใหญและบริษัทท็
อปส ที่มีกลุมเซ็นทรัลเปนหุนสวน จากนั้นประเทศไทยไดเปดเสรีใหตางชาติมีอิสระมากขึ้นในการเขา
มาประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง การเปดเสรีดังกลาวทําใหธุรกิจการคาปลีกคาสงของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปทั้งโครงสรางและการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ตอธุรกิจการคาปลีกคาสงทั้งระบบ  
  วิวัฒนาการการคาปลีกสมัยใหมของไทยไดแบงออกเปน 4 ยุค (นิพนธ และคณะ 2545) โดยยุค
ที่ 1 ในชวงป 2507-2525 ยุคฟกตัวของหางสรรพสินคา จากความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในป 
พ.ศ. 2500 ทําใหรายไดประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งของคนกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิด
การขยายตัวของศูนยการคาและหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ โดยเริ่มจากหางไทยไดมารูในป 2507 ซ่ึง
เปนหางขนาดใหญจากตางชาติ และการขยายหางเซ็นทรัลสาขาที่ 2 สีลมในป 2511 (สาขาที่ 1 สาขาวัง
บูรพา เมื่อป 2499 เนนการขายสินคาราคาแพง เจาะกลุมเฉพาะลูกคาที่มีรายไดสูงจึงไมมีผลตอวงการคา
ปลีกมากนัก)  
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 ยุคที่ 2 ชวงป พ.ศ. 2526-2532 หางสรรพสินคาเริ่มกระจายตัวสูชานเมือง เร่ิมตนทศวรรษ 
2520 ประชาชนเริ่มยายที่อยูออกไปอยูชานเมือง หางสรรพสินคาจึงเริ่มขยายตัวออกสูชานเมือง โดย
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ลาดพราวเปนหางสรรพสินคาแถบชานเมืองแหงแรก และหางเดอะมอลลเปด
สาขาที่สองบนถนนรามคําแหงในปเดียวกัน 
 ยุคที่ 3 ชวงป 2532-2539 ยุคการเกิดหางคาปลีกรูปแบบใหม และการขยายการลงทุนแบบเกิน
ตัว ธุรกิจคาปลีกของไทยในชวงป 2530-2534 เปนภาวะเศรษฐกิจฟองสบูอันเปนผลจากการเปดเสรี
ทางการเงิน ทําใหผูประกอบการไทยลงทุนในธุรกิจการคาปลีกอยางมโหฬาร เปนยุคเริ่มตนแหงความ
ถดถอยของระบบคาสงแบบดั้งเดิม คือระบบยี่ปว ซาปว ไดถูกลดทอนบทบาทลง เพราะการเติบโตของ
การคารูปแบบใหม การกําเนิด “แม็คโคร” หางคาสงแบบสมาชิก โดยการรวมทุนระหวางเครือเจริญโภค
ภัณฑและกลุมธุรกิจจากประเทศเนเธอแลนด ที่เร่ิมตนจากสาขาบางกะปในป 2532 เปนสาขาแรกและ
ขยายสาขาไปยานแจงวัฒนะ ศรีนครินทร และบางบอน ซ่ึงเปนทําเลหลักดักผูคาปลีกจากตางจังหวัดทั้ง 
4 มุมเมือง  ตอมาในป 2535 หางบิ๊กซีเปดใหบริการ ซ่ึงถือวาเปนหางคาปลีกขนาดใหญแหงแรกใน
ประเทศไทย บทบาทของหางคาปลีกขนาดใหญไมเพียงแตกระทบตอบรรดายี่ปว ซาปวเทานั้น  แตยัง
ไดเปนธุรกิจที่นําเอาปรัชญาการคาปลีกและคาสงมาประสานกันไดคอนขางสมบูรณในแงของการสราง
สถานที่อํานวยความสะดวกใหเจาของผลิตภัณฑมาพบกับผูบริโภคดวยความพอใจสูงสุด และถือเปน
กาวยางที่สําคัญของการคาแบบใหมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่มากกวา 10% ตอป พรอมกับ
การลงทุนในธุรกิจประเภทรานสะดวกซื้อ โดยเริ่มตนดวยราน 7-11 เปดสาขาแรกในป 2531 ตอมาราน 
AM-PM เปดสาขาแรกในป 2533  การเปลี่ยนแปลงสําคัญในชวงนี้คือหางคาปลีกขนาดใหญเร่ิมมีการ
รวมกลุมพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลตอการประหยัดตนทุนในการจัดซื้อสินคาเขาราน เชน กลุมเซ็นทรัล
เปนพันธมิตร กับกลุมโรบินสัน เครือเจริญโภคภัณฑเปนพันธมิตรแบบหลวมๆกับกลุมเดอะมอลล  

ตอมาเริ่มมีรานคาเฉพาะอยาง (Specialty store) ในตลาดคาปลีกไทย โดยมารคแอนดสเปนเซอร 
(Mark& Spencer) เปดตัวสาขาแรกที่เซ็นทรัลชิดลม ตอมาเปนวัตสัน (Watson) และซูเปอรสปอรต 
(Super Sport) ในป 2539 และบูทส (Boots) ในป 2540  ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งในยุคนี้ คือการ
ทุนสรางศูนยการคาขนาดยักษ เชน เสรีเซ็นเตอร และฟวเจอรปารค บางแคในป 2536 ฟวเจอรปารค
รังสิตและซีคอนสแควร ในป 2537 สวนใหญเปนลักษณะการลงทุนแบบเก็งกําไรในตลาด
อสังหาริมทรัพย โดยอาศัยเงินกูดอกเบี้ยต่ําจากตางประเทศ ซ่ึงตอมากลายเปนปญหาทางการเงินแก
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกสวนใหญของไทย 

ยุคที่ 4 ชวงป 2540-ปจจุบัน ยุคกาวกระโดดของหางคาปลีกขนาดใหญจากตางชาติ หาก
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะการคาปลีก จะพบวามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคลองกับอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Expenditure: PCE) มา
โดยตลอด ทั้งนี้ กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คือ ตั้งแตป 2539 ถึงครึ่งแรกของป 2540  ธุรกิจคาปลีกมีอัตราการ
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ขยายตัวตอเนื่องเฉลี่ย  ไตรมาสละ 11.3 เมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเงินในประเทศ สงผลใหยอด  คาปลีก
ลดลงอยางตอเนื่องถึงรอยละ 36.1 ในป 2541 ตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว อยางไรก็ตาม ยอดคาปลีกเริ่ม
เพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคมป 2542 ทําใหเฉล่ียทั้งปเพิ่มขึ้นรอยละ 29.9 และยังคงขยายตัวรอยละ 21.3 
ชวง 9 เดือนแรกของป 2543 ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและการขยายสาขาของธุรกิจหางคาปลีกขนาด
ใหญ (บิ๊กซี เทสโก-โลตัส คารฟูร) (เรวดีและสุนันทา 2543) ดังแสดงยอดคาปลีกกับ GDP และการ
บริโภคของเอกชนในภาพที่ 2-1 [3]   
ภาพที่ 2-1 ยอดคาปลีกกับ GDP และการบริโภคของเอกชน 

 
ที่มา: เรวดีและสุนันทา (2543) 

 

เมื่อเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ กลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเริ่มประสบปญหาหนี้สิน
ตางประเทศ  ปญหาดังกลาวเกิดจากการขยายกิจการดานคาปลีกและการเก็งกําไรในอสังหาริมทรัพย
อยางเกินตัว เมื่อรัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ภาระหนี้สินจึง
เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว พรอมกับยอดคาปลีกลดลงอยางตอเนื่องถึงรอยละ 36.1 ในป 2541 ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่หดตัว ดวยเหตุนี้ธุรกิจคาปลีกของไทยจึงเริ่มขายกิจการใหแกนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ปว.281 เปน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่
อนุญาตใหนักลงทุนจากตางชาติสามารถถือหุนโดยมีสัดสวนไดมากกวากึ่งหนึ่ง [4] กําหนดให ทําให
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกไทยขายหุนสวนใหญใหแกนักลงทุนจากตางชาติ เชน หางเซ็นทรัลขาย
หุนสวนใหญในบิ๊กซี (Big C)ใหแกกลุมคาสิโน(ฝร่ังเศส) ขายหุนในคารฟูร และหุนในทอปส ซูปอร
มารเก็ตใหแก รอยัลเอโฮลด (เนเธอรแลนด) สวนกลุมเจริญโภคภัณฑขายหุนสวนใหญในโลทัส 
(Lotus)ใหกับบริษัทเทสโก (อังกฤษ) และขายหุนในแม็คโคร (Macro) ใหกับกลุมเอสเอชวี (SHV)จาก
ประเทศเนเธอรแลนด โดยแสดงสัดสวนผูถือหุนในธุรกิจหางคาปลีกขนาดใหญในตารางที่ 2-1  
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ตารางที่ 2-1 สัดสวนผูถือหุนในธุรกิจหางคาปลีกขนาดใหญ 
กอนวิกฤติ หลังวิกฤติ 

จํานวนสาขา หาง/ราน 
สัดสวนผูถือหุน(%) 

จํานวน
สาขา (ป) 

สัดสวนผูถือหุน(%) 
2543 2544 2549** 

เ ค รื อ เ จ ริ ญ โ ภ ค
ภัณฑ 

8 เ ท ส โ ก -
โลตัส 

เครือเจริญโภคภัณฑ  100 13 

(2541) เทสโก 92 
24 33 60 

จิราธิวัฒน  33 จิราธิวัฒน 13 
โรบินสัน  15 คาสิโน 66 
แลนด&เฮาส  11 ผูถือหุนรายยอย 21 

บิ๊กซี 

ผูถือหุนรายยอย  42 

7 

(2542) 
  

25 30 47 

เซ็นทรัล  40 SSCP Holding* 60 
คารฟูร(ฝรั่งเศส)  40 คารฟูร(ฝรั่งเศส) 40 คารฟูร 

SSCP Holding  20 

15 

(2542)   

18 20 23 

SHV Group  44 SHV Group 90 
เครือเจริญโภคภัณฑ  32 เ ค รื อ เ จ ริ ญ โ ภ ค

ภัณฑ 
10 

แม็คโคร 

อื่นๆ  24 

15 

(2540) 
  

18 20 29 

เ ซ็ น ท รั ล รี เ ท ล 
(CRC) 

 51 รอยัล เอโฮลด 100 
ทอปส 

รอยัล เอโฮลด  49 

40 

(2541)   
41 43 91 

เดอะมอลล  45 Delhaize Group 49 
Delhaize Group  45 ฟูดไลออน 51 ฟูดไลออน 

สหพัฒน  10 

5 

(2541)   

15 22  

*SScp Holding ประกอบดวยผูถือหุนคนไทย เชน กลุมเซ็นทรัลแตคาดวาจะเปน nominee ของกลุมคารฟูร 
** ขอมูลจํานวนหาง/รานคาปลีกป พ.ศ. 2549 จากรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการดานการคาบริการ ครั้งที่

8/2549 
ที่มา: นิพนธ และคณะ (2545) 

  

 การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทําใหสวนแบงการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20-25 ของยอดคาปลีกทั้งหมดในชวงตนทศวรรษที่ 2530 และไมต่ํากวารอยละ 40 
ในตนทศวรรษ 2540 หากจะนับวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป 2539-2541 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของธุรกิจคา
ปลีกไทย ขอมูลขนาดตลาดคาปลีกโดยรวมในชวงวิกฤติ ป 2541 มีมูลคา 660.8 พันลานบาท  รานคา
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ปลีกแบบดั้งเดิมมียอดขาย 435.7 พันลานบาท และรานคาปลีกสมัยใหมมียอดขายรวม 225.1 พันลาน
บาท สัดสวนมูลคารานคาปลีกดั้งเดิมตอรานคาปลีกสมัยใหม คือ รอยละ 65.9 : 34.1 แตหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ตลาดคาปลีกโดยรวมในป 2544 มีมูลคา 1,194.4 พันลานบาท เปนมูลคาของรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม 559.0 พันลานบาท และรานคาปลีกสมัยใหม 635.4 พันลานบาท เปนสัดสวนรานคาปลีกดั้งเดิม
ตอรานคาปลีกสมัยใหม คือรอยละ 46.8: 53.2 (นิพนธและคณะ 2545) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2-2 
ภาพที่ 2-2 สัดสวนรานคาปลีกดั้งเดิมตอรานคาปลีกสมัยใหมและการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกป 2541  
                    และ ป 2544 

สัดสวนมูลคาการตลาดของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมกับรานคาปลีกสมัยใหม

435.7
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รานคาปลีกแบบดั้งเดิม รานคาปลีกสมัยใหม  
ขอมูลจาก: นิพนธ และคณะ (2545) 

 

2.2 รูปแบบการดําเนินงาน และลักษณะของผูประกอบการคาปลีก 
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยแบงไดเปน 2 ใหญ กลาวคือ (1) รานคาปลีกแบบดั้งเดิม หรือท่ีรูจัก

กันทั่วไปคือรานโชวหวย รูปแบบการดําเนินธุรกิจ เปนรานคาที่จําหนายสินคาอุปโภคที่ยังคงลักษณะ
การจําหนายสินคาและการบริการรูปแบบเดิม การจัดวางสินคาไมทันสมัย สวนใหญเปนรานหองแถวที่
มีพื้นที่มีมากลูกคาเกือบทั้งหมดอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับรานคา การบริหารจัดการเปนแบบธุรกิจ
ครอบครัว ลงทุนนอยไมมีระบบจัดการที่ไดมาตรฐาน (2)รานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญมีรูปแบบเปน
มาตรฐานมาจากบริษัทแม ดังนั้นรูปแบบแตละสาขาจึงเหมือนกัน โดยรูปแบบรานคาปลีกสมัยใหมที่
ดําเนินธุรกิจอยูในประเทศไทยแบงออกไดเปน 7 กลุม คือ 
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2.2.1 หางคาปลีกขนาดใหญ (discount store/ hyper mart/super center) เปนรานที่จําหนายสินคา

ที่มีราคาถูกที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน แตไมเนนสินคาที่มียี่หอดัง เพราะรานลักษณะนี้จะใชราคา
เปนกลยุทธดึงดูดลูกคาเขามาในราน เชน เทสโก-โลตัส บิ๊กซี จัสโก บิ๊กคิง เปนตน สภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ําในปจจุบันทําใหรานคาประเภทนี้ไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะผูบริโภคจะมี
ความรูสึกวาประหยัด เนื่องจากไดซ้ือของราคาถูกกวาการซื้อจากรานคาประเภทอื่น ๆ กลยุทธที่
สําคัญที่เปนหลักในการบริหารก็คือราคาและกิจกรรมการสงเสริมการขายที่ชวยเสริมสราง
บรรยากาศใหดูคึกคักมากยิ่งขึ้น 

2.2.2 หางสรรพสินคา (Department store) เชนหางเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล เซ็น อิมพีเรียลเปน
ตน ลักษณะของหางสรรพสินคาคือ เปนรานคาปลีกที่มีสินคาหลากหลายไวบริการลูกคา การจัด
วางสินคาจะจัดแบงเปนแผนกและเปนสัดสวนตามสายผลิตภัณฑ  หางสรรพสินคาจึง
เปรียบเสมือน การนําเอารานขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty store) มาจัดอยูพื้นที่เดียวกัน เชน
จัดเปนพื้นที่สําหรับขายเครื่องสําอางยี่หอตาง ๆ เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อยี่หอท่ีตนเองชอบ 
โดยจะมีพนักงานขายคอยใหการบริการและแนะนําสินคา 

2.2.3 ซูเปอรมารเก็ต (super market) เปนรานคาที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน เชน ฟูดแลนด ทอปสซุปเปอรมารเก็ต ฟูดไลออน โฮมเฟรชมารท เปนตน อัตรา
การเจริญเติบโตจะมีอยางตอเนื่อง รานคาที่ขยายออกไปจะเนนตามชานเมืองและตามสาขาของ
หางสรรพสินคา แนวโนมของซุปเปอรมารเก็ตในปจจุบัน จะเปนลักษณะเปนรานเอกเทศ 
(Stand alone) มากขึ้น เพราะการที่เปนรานเอกเทศสามารถทําใหการบริหารงานและการใชพื้นที่
มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้นเชน การรับสินคา การจัดราน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เปนตน 
นอกจากนี้ลูกคาก็มีความคลองตัวมากขึ้นในการจับจายใชสอย เพียงแตจอดรถหนารานและเมื่อ
ซ้ือของเสร็จก็กลับบานไดเลย เปนการตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่มีแตความรีบเรงเปนอยาง
ดี 

2.2.4 หางคาสงแบบสมาชิก (whole sale cash and carry) เปนธุรกิจดิสเคานสโตรเนนการจําหนาย
สินคาใหรานคารานยอย หรือบุคคลที่ตองการซื้อสินคาคราวละจํานวนมากในราคาขายสง หรือ
ราคาคอนขางต่ํา เชน หางแม็คโคร ซ่ึงธุรกิจหางคาแบบสงสมาชิกนี้เอ้ืออํานวยใหรานคารายยอย 
หรือรานโชวหวยสามารถหาสินคามาจําหนายไดเพิ่มโดยไมตองผานยี่ปว ซาปว โดยจําหนาย
สินคาที่มีคุณภาพปานกลาง สวนใหญรอยละ 60 เปนสินคาที่เปนที่ไมใชอาหาร (non-food) สวน
ที่เปนสินคาจําพวกอาหาร ลูกคาสามารถสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับขาวสาร ไมเนนการใหบริการ
จึงมีพนักงานจํานวนนอย ใหลูกคาบริการตัวเอง เพื่อตักคาใชจายที่เปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
จางงานออกไป มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินคาคงคลัง (Inventory) ที่มีประสิทธิภาพโดยมี



 29 
ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center: DC) ทําหนาที่คอยควบคุมสินคาคงคลัง โดยรับ
สินคาจากผูจัดหา (Supplier) มากระจายสินคาใหกับสาขาตางๆ 

2.2.5 รานคาเฉพาะอยาง (specialty store) เปนรานที่จําหนายสินคาที่เนนสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง โดย
ไมจําเปนตองมีชนิดของสินคามากมายเชน รานแวนตา รานดอกไม รานขายยา รานอุปกรณ
กอลฟ หรือรานอาหาร เปนตน รานขายสินคาเฉพาะอยางที่มีการบริหารที่ดี สามารถที่จะมี
จํานวนสาขาไดมาก เพื่อที่จะไดเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น เชน รานแวนทอปเจริญ 
รานขายยาวัตสัน รานรองเทาบาจา รานเสื้อผาเท็นแอนดโค รานพิซซาฮัท เปนตน 

2.2.6 รานคาเฉพาะอยางเนนจําหนายราคาถูก (category killer)  เปนรานคาที่จําหนายสินคาที่เนน
สินคาประเภทใดประเภทหนึ่งเชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา วัสดุกอสรางและเคหะภัณฑ 
เครื่องใชสํานักงาน เปนตน จะมีการบริหารงานที่เปนลักษณะเฉพาะคือการบริหารสินคาเฉพาะ
ประเภท (Category Management) เชน การจัดการสินคา การจัดซื้อ การบริการ การตลาด จะเนน
สินคาประเภทใดประเภทหนึ่งเปนหลัก แตจากการที่คนไทยยังชอบซื้อสินคาที่มีรานคาหลาย
รานอยูในสถานที่เดียวกันเชนศูนยการคาตาง ๆ เลยทําใหรานคาประเภทนี้ยังไมคอยประสบ
ความสําเร็จมากนัก ดังนั้นหากในอนาคตมีการพัฒนาระบบการบริหารในดานตาง ๆ ใหดีกวาใน
ปจจุบัน ก็อาจจะประสบความสําเร็จได รานคาประเภทนี้เปรียบเหมือนไดมีการแยกแผนกใน
หางสรรพสินคาออกมาเปนเอกเทศเชน รานเพาเวอรบาย-จําหนายเครื่องใชไฟฟา โฮมโปร-
จําหนายวัสดุกอสรางและเคหะภัณฑ แม็คโคร ออฟฟศ-จําหนายเครื่องใชสํานักงาน ซุปเปอร
สปอรต-จําหนายเครื่องกีฬา เปนตน 

2.2.7 หางคาปลีกสะดวกซื้อ (discount convenient store) รานคาประเภทนี้จะใหความสะดวกตอ
ลูกคาที่เขามาซื้อสินคา ทําเลที่ตั้งสวนมากจะเนนในยานชุมชน ปายรถเมลและแหลงชุมชนใหม 
ๆ สินคาในรานจะเปนสินคาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวันจะมีสินคาอยูประมาณ 2000-2500 
หนวย (Stock Keeping Unit หรือ SKU) รานคาสะดวกซื้อมีอัตราในการขยายตัวสูงคอนขางสูง 
เนื่องมาจากมีการใชเงินลงทุนที่ต่ํากวากวารานประเภทอื่น อาจจะต่ํากวา 1 ลานบาทจนถึง 5 ลาน
บาท ขึ้นอยูกับขนาดและทําเลที่ตั้งรานคา รานคาสะดวกซื้อในปจจุบัน จะตองเปนรานที่มีสินคา
ที่จําเปนจริง ๆ ตอลูกคาและจะตองมีการบริการหลากหลายเชน ชําระคาสาธารณูปโภค บริการ
ดานจองตั๋วคอนเสิรต สงจดหมาย-แฟกซ เปนตน ในปจจุบันรานคาสะดวกซื้อที่สําคัญเชน 
เซเวน-อีเลฟเวน เอเอ็ม-พีเอ็ม แฟมิล่ีมารท รานเหลานี้จะเรียกวา C-Store แตรานคาสะดวกซื้ออีก
ประเภทหนึ่งมีอยูในปมน้ํามันจะเรียกวา G-Store เพราะในอดีตปมน้ํามันจะทํารายไดเฉพาะ
น้ํามันเทานั้น แตปจจุบันมีการแขงขันสูงมากในธุรกิจปมน้ํามันทําใหกําไรที่เกิดจากการขาย
น้ํามันมีนอยมากเจาของกิจการจึงตองหารายไดจากแหลงอื่น ทางออกก็คือเปดรานสะดวกซื้อ
ขึ้นมาในปมน้ํามันนั่นเอง เชน รานซีเล็คในปมน้ํามันเชลล สตารมารทในปมน้ํามันคาลเท็กซ ไท
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เกอรมารทในปมน้ํามันเอสโซ เปนตน มีลักษณะการดําเนินธุรกิจใน 3 ลักษณะ คือ (1) การ
ลงทุนโดยเจาของลิขสิทธ (2) การขายเฟรนไชส (Franchise) ซ่ึงเปนการรวมทุนระหวาง
ผูประกอบการและเจาของรานคาหรือผูสนใจ (3)  การขายชวงสิทธ โดยผูรับชวงสิทธตองขยาย
สาขาเพิ่มใหครบตามกําหนดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ การดําเนินธุรกิจทั้ง 3 ลักษณะดังกลาวมี
ระบบบริหารจัดการที่อยูภายใตการดูแลของบริษัทแมเจาของเฟรนไชสเพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เชน การโฆษณา การควบคุมคุณภาพของสินคา และการใหบริการ แตใหสิทธิในการ
จัดการบางเรื่องกับเจาของเฟรนไชส เชน การบริหารสินคาคงคลัง การจัดวางสินคา ดังนั้นธุรกิจ
ประเภทนี้จึงมีการตั้งราคาสินคาคอนขางสูง เนื่องจากมีตนทุนคาใชจายที่สูง  

แสดงรูปแบบและเปรียบเทียบลักษณะการดําเนินธุรกิจคาปลีกประเภทตางๆ ไดดังตารางที่ 2-3 
 
2.3 ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจคาปลีก 

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ โครงสรางธุรกิจคาปลีกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก นั่นคือ
ธุรกิจหางคาปลีกขนาดใหญและรานสะดวกซื้อ ขยายตัวอยางรวดเร็วจนมีสวนแบงมากที่สุดจากยอด
รวมคาปลีกสมัยใหม  ป 2545 กลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังมีการขยายสาขาอยางตอเนื่อง มีจํานวน
สาขาเพิ่มขึ้นจากป 2544 จํานวน 361 สาขา จาก 3,790 สาขา เปน 4,151 สาขา เพิ่มขึ้น 9.5%   ในขณะที่
ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมปดกิจการลง 8,082 ราย เหลือ 289,958 ราย จาก 298,040 ราย ลดลง 2.7 % [5] 
เนื่องจากเสียเปรียบทั้งในดานเงินทุน การจัดการและอํานาจการตอรองกับผูจัดหาสินคา (supplier)  

 ปจจัยเกื้อหนุนตางๆที่สนับสนุนใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเติบโตอยางกาวกระโดดไมวาจะเปน
จาก ระเบียบขอบังคับจากทางรัฐ พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปเนนความสะดวกสบายในการ
บริโภค วิถีชีวิตของคนไทยในเมืองที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนกรุงเทพ เปนตน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหมที่นํามาใชในการจัดการระบบกระจายสินคา ทําใหมีชองทางจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตแนวคิดการขัดการระบบโซอุปทาน (Supply Chain) สงผลใหเกิดขอไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจสมัยใหมอยางเห็นไดอยางชัดเจน ดังแสดงขอเปรียบเทียบที่สงผลตอ
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ในตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 ขอเปรียบเทียบของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 
1. ตนทุนการดําเนินงานที่

ตํ่า 
 
 
2. เขาถึงชุมชนไดงายและ

มี ค ว า ม คุ น เ ค ย กั บ
ผูบริโภค 

 
3. ผูบริโภคซื้อสินคาใน

ลักษณะเงินเชื่อได 

1. สวนใหญเปนระบบราย
ยอยซึ่งดําเนินธุรกิจแบบ
ครอบครัวและมีขอจํากัด
ดานเงินทุน 

2. การบริหารงานไมเปน
ระบบ 

 
 
3. อํานาจตอรองกับผูจัดหา

สินคาตํ่า 
 

1. สวนใหญเปนบริษัท
ต า ง ช า ติ ที่ มี ค ว า ม
มั่นคงดานการเงิน 

 
2. มีระบบการบริหาร

และมีเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. มีอํานาจการตอรอง
กับผูจัดหาสินคาสูง 

4. มีชองทางการจําหนาย
สินคาและการกระจาย
สิ น ค า ที่ ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

5. มี สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกใหผูบริโภค
อยางครบครัน 

1. ใชเงินลงทุนสูง 
 
 
 
2. มี ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางผูบรโภคที่ไม
ใกลชิด 

 
3. ปจจุบันมีการตอตาน

จากชุมชนและกระแส
ตอตานทุนตางชาติ 

ที่มา: ฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (2549) 
   

 หากพิจารณาเฉพาะกลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหมดวยกันเอง ประเด็นที่นาสนใจที่สุดสําหรับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจคาปลีกในชวงที่ผานมา คือการเติบโตอยางกาวกระโดดของหางคาปลีกขนาด
ใหญ ทั้งที่มีเพียงผูประกอบการ 3 ราย คือ เทสโก-โลตัส บิ๊กซี คารฟูร และนับรวมหางคาสงแบบสมาชิก 
1 ราย คือ หางแม็คโคร สามารถแบงสวนการตลาดไดมากที่สุด โดยใชเวลาเพียงไมกี่ป นั่นคือในป 2539 
มีสัดสวนมูลคาการซื้อขายประมาณครึ่งหนึ่งของหางสรรพสินคา แตนับจากป 2542 มูลคาการซื้อขาย
สูงสุดตกเปนของหางคาปลีกขนาดใหญ โดยมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง มูลคาการซื้อขายผาน
รานคาปลีกสมัยใหม ในป 2539 รวม 200,000 ลานบาท เปนสวนแบงการตลาดของหางสรรพสินคา 
100,000 ลานบาท หางคาปลีกขนาดใหญ 56,000 ลานบาท ซูเปอรมารเก็ต 16,000 พันลาน รานคาเฉพาะ
อยาง 6,000 ลานบาท และรานสะดวกซื้อ 22,000 ลานบาท โดยประมาณ   ดังแสดงอัตราการขยายตัว
ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม แตป 2544 มีมูลคาการซื้อขายผานรานคาปลีกสมัยใหมรวม 288,905 ลาน
บาท หางสรรพสินคามีสวนแบงการตลาด 97,000 ลาน บาท ในขณะที่หางคาปลีกขนาดใหญมีมูลคาการ
ซ้ือขายเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว นั่นคือ 126,000 ลานบาท และรานคาประเภทอื่นๆ มีมูลคาเพิ่มขึ้นตามสัดสวน
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การขยายตัวของตลาดที่ไมเปลี่ยนแปลงมานัก โดยซูเปอรมารเก็ตมีมูลคาการซื้อขาย 22,785 ลานบาท 
รานคาเฉพาะอยาง 8,545 ลานบาท และรานสะดวกซื้อ 34,175 ลานบาท [6] โดยแสดงสัดสวนมูลคาการ
ซ้ือขายผานรานคาปลีกสมัยใหมในภาพที่ 2-3  
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ตารางที่ 2-3 แสดงรูปแบบและเปรียบเทียบลักษณะการดําเนินธุรกิจคาปลีกประเภทตางๆ 

หาง/รานคาปลีกสมัยใหม 

เปาหมาย/กลยุทธ รานคาปลีกดั้งเดิม 

หางคาปลีกขนาด
ใหญ (Hyper 

Market) 

หางสรรพสินคา 
(Department 

Store) 

ซูเปอรมารเก็ต 
(Super Market) 

หางคาสงแบบ
สมาชิก  

(Cash& Carry) 

รานคาเฉพาะ
อยาง (Specialty 

Store) 

รานคาเฉพาะ
อยางเนนจําหนาย

ราคาถูก
(Category 

Killer) 

หางคาปลีก
สะดวกซื้อ 

(Convenience 
Store) 

ลักษณะของสินคา
ที่จําหนาย 

สิ น ค า อุ ป โ ภ ค
บริโภคทั่วไป 

หลากหลาย 
คุณภาพปานกลาง 

หลากหลาย 
คุณภาพสูง 

หลากหลาย 
เ น นสิ นค าที่ ส ด
ใหม 

หลากหลาย 
คุณภาพปานกลาง 

สินคาเฉพาะอยาง 
คุณภาพสูง 

สินคาเฉพาะอยาง 
คุณภาพปานกลาง 

สินคาหลากหลาย 

ลูกคาเปาหมาย ผูอยูอาศัยละแวก
รานคา 

ลูกคาระดับกลาง
และลาง 

ลูกคาระดับบน ลูกคาทุกระดับ ร านค าย อยและ
ลูกคาที่ซื้อสินคา
คราวละมากๆ 

ลูกคาทุกระดับ ลูกคาระดับกลาง
และลาง 

ลูกค าที่ ต องการ
ความสะดวก 

แหล ง ที่ ม า ข อ ง
ผลิตภัณฑ 

ผูผลิต/ตัวแทนขาย
สงสินคา/รานคา

สง 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

ผูผลิต/จัดจําหนาย
ส ว น ใ ห ญ ใ น
ประเทศ 

การจัดการสินคา
คงคลัง 

ตามความสะดวก 30-45 เดือน 2-3 เดือน 10-15 วัน 1 เดือน 1 เดือนและ 7 
เดือนสําหรับ
สินคานําเขา 

7 วัน  15-20 วัน 

กลยุทธการตั้ง
ราคา 

ราคาสูงกว าขาย
สง 20-30% 

ราคาต่ําที่สุดเทาที่
จะเปนไปได 

ราคาสูงกวาหางคา
ปลีกขนาดใหญ 

ราคาคละกัน ราคาขายสง ราคาคอนขางสูง ราคาต่ํากวารานคา
เฉพาะอยาง 

ร า ค า สู ง ก ว า
ซูเปอรมารเก็ต 

กลยุทธดานอื่นๆ สินคาเชื่อ บัตรสมาชิก/บัตร บัตรสมาชิก/บัตร จัดรายการและลด บัตรสมาชิก สนับสนุนการขาย ใหบริการระบบ เ ร ง ข ย า ย ส า ข า 
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เครดิต / เรงขยาย
ส า ข า / ก า ร จั ด
รายการสินคาและ
ลดราคาสินคา 

เ ค ร ดิ ต / ก า ร จั ด
รายการสินคาและ
ลดราคาสินคา 

ราคาสินคา แบบต า งๆ  เ ช น 
ซื้อ 1 แถม 1 /ซื้อ 
3 จาย 2  

เงินผอน และการโฆษณา 

ขนาดพื้นที่ขาย   1-2 คูหาชั้นลาง
อาคารพานิช
ประมาณ16-40 ม2  

10,000-20,000 ม2 

 
หลากหลาย 1,000-3,000 ม2 1,000-3,000 ม2 1,000-2,000 ม2 1,000-2,000 ม2 ใช พื้ นที่ ข า ย ให

น อ ยที่ สุ ดตั้ ง แต 
16-100 ม2

ปริมาณสินคา 
(Stock Keeping 
Unit: SKU) 

1,000-2,000 40,00 SKU 30,000 SKU 20,000 SKU 20,000 SKU 1,000-2,000 SKU 1,000-2,000 SKU 1,000-2,000 SKU 

ย อ ด ข า ย  (ล า น
บาท) 

558,698 (ป 2544) 69,575 (ป 2543) 
121,757 (ป2544) 

97,400 (ป 2544) 22,785 (ป 2544) 38,243 (ป 2544) 926 (ป 2542) 5,988 (ป 2542) 34,175 (ป 2544) 

จํานวนสาขา  (ป 
2544) 

 77 236 207 20 187 45 3,250 

การถือครองที่ดิน เจาของ/เชา สวนใหญเชา ส ว น ใ ห ญ เ ป น
เจาของที่ดิน 

สวนใหญเชา สวนใหญเชา สวนใหญเชา สวนใหญเชา สวนใหญเชา 

ตัวอยาง   บิ๊กซี 
 เทสโก-โลตัส 
 คารฟูร 

 เซ็นทรัล 
 โรบินสัน 
 เดอะมอลล 

 ท็อปส 
 ฟูดแลนด 
 ฟูดไลออน 

แม็คโคร  แม็คโครออฟ
ฟศเซ็นเตอร 

 เพาเวอรบาย 
 ซูเปอรสปอรต 

 

 บูทส 
 วัตสัน 
 หางแวนทอป
เจริญ 

 เซเวน-อีเลฟเวน 
 ซีเล็กซ 
 ไทเกอรมารท 

 

ที่มา: นิพนธ และคณะ (2545), เรวดีและสุนันทา (2543) 
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ภาพที่ 2-3 อัตราการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

เปรียบเทียบอตัราการขายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
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หางสรรพสินคา หางคาปลีกขนาดใหญ* ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ รานคาเฉพาะอยาง**
 

*เทสโก-โลตัส บิ๊กซี คารฟูร และหางแม็คโคร 
**รวมรานคาเฉพาะอยางและรานคาเฉพาะเนนจําหนายราคาถูก 

ขอมูล: ป 2539, 2542 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ป 2544 ประชาชาติธุรกิจ 
 

 จากการเปรียบเทียบลักษณะของธุรกิจคาปลีกประเภทตางๆ นอกจากปจจัยดานกลยุทธที่นํามาใชใน
การแขงขันกันเองของผูประกอบการ ไมวาจะเปนกลยุทธดานราคา การขยายสาขาใหครอบคลุมทุกๆพื้นที่
ของการใหบริการ หรือความสามารถในการจัดการและการนําเทคโนโลยีมาใชในเปนประโยชนแลว ปจจัย
หนึ่งที่นาสนใจ คือเร่ืองขนาดและการทับซอนของสินคาในการจัดจําหนาย  โดยการประเมินพื้นที่ขายและ
จํานวนสินคาที่ทับซอนเปนขอบเขตของตลาด นัยสําคัญของการวัดขอบเขตของตลาด คือ การบังคับใช
กฎหมายการแขงขันทางการคา ทางราชการจําเปนตองเริ่มตนรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทสินคา
และขนาดตลาดของธุรกิจคาปลีกแตละประเภทซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาวะการแขงขัน 
ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการใชวัดอํานาจตลาดและผลกระทบการแขงขันของผูประกอบการแตละ
ราย  เชน  การพิจารณาพฤติกรรมของหางคาปลีกขนาดใหญ ขนาดของตลาดอาจครอบคลุมธุรกิจ
ซูเปอรมารเก็ตจนกระทั่งถึงผูประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิม (นิพนธ และคณะ 2545) การสํารวจและ
ประเมินขอบเขตของตลาดและสวนทับซอนของสินคาในการจัดจําหนายไดใชแนวคิดเรื่องการ Structure-
Conduct-Performance ผลที่ไดจากการสํารวจแสดงในภาพที่ 2-4  
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ภาพที่ 2-4 ขอบเขตของตลาดและการทับซอนของสินคา 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
ขนาดของรานและจํานวนสินคา 

 
 
 

หางคาปลีกขนาดใหญ & หางสรรพสินคา หางคาปลีกขนาดใหญ & หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต & หางสรรพสินคา 

Niche Goods 
30% 

Branded Goods 

> 1% 

หางคาปลีกขนาดใหญ & สะดวกซื้อ หางคาปลีกขนาดใหญ & โชวหวย หางสรรพสินคา & สะดวกซื้อ 

สะดวกซื้อ & โชวหวย 
สะดวกซื้อ & ซูเปอรมารเก็ต 

สวนที่ไมทับซอนกันของวงกลมคือสินคา
พิ เศษเพื่อดึงดูดลูกค า  เชน  อาหารและ
เครื่องดื่มบางชนิด ซึ่งมีปริมาณนอย 

ประมาณ 40,000 SKU 
(หางคาปลีกขนาดใหญ) 

1,000-2,000 SKU 
(รานโชวหวย) 

30,000 SKU 
(หางสรรพสินคา) 

20,000 SKU 
(ซูเปอรมาเก็ต) 

1,000-2,000 SKU 
(รานสะดวกซื้อ) 

ที่มา: นิพนธและคณะ (2545) 
  

จากผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาหางคาปลีกขนาดใหญเปนคูแขงที่สําคัญสุดของซูเปอรมารเก็ต 
รานสะดวกซื้อและรานโชวหวย เพราะสินคาสวนใหญของรานทั้ง 3 ประเภทมีจําหนายในหางคาปลีกขนาด
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ใหญ สวนหางสรรพสินคาขนาดใหญจะมีสินคาหลายชนิดที่ไมมีจําหนายในหางคาปลีกขนาดใหญ หรือมี
สินคาที่หลากหลายชนิดกวา เชน แผนกเครื่องเสียงและโทรทัศน แผนกเครื่องใชไฟฟา แผนกของใชใน
หองน้ําและหองนอนที่เนนคุณภาพและราคาในระดับสูงกวาหางคาปลีกขนาดใหญ แตหางสรรพสินคา
ขนาดกลางและเล็กทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดจะเสียเปรียบหางคาปลีกขนาดใหญ เพราะนอกจากจะมี
สินคาประเภทอุปโภคบริโภคที่ไมมากกวาหางคาปลีกขนาดใหญแลวยังไมมีสินคาประเภทอาหารจัด
จําหนาย สําหรับหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีพื้นที่ใกลเคียง หรือใหญกวาหางคาปลีกขนาดใหญ เพราะมี
บริการศูนยการคารอบหางและมีลานจอดรถที่ใหบริการลูกคาใกลเคียงหรือมากกวาหางคาปลีกขนาดใหญ ที่
เนนกลุมลูกคารายไดสูงอาจมีอยูทั่วกรุงเทพฯ เพราะมีสินคาหรูบางประเภทที่หาซ้ือท่ีอ่ืนไมได และผูมีฐานะ
ก็อาศัยกระจายอยูทั่วกรุงเทพฯ หางประเภทนี้จะตั้งอยูในศูนยกลางธุรกิจ เชน หางเอ็มโพเรียม สยามพารา
กอน เปนตน ดังนั้นหางสรรพสินคาประเภทนี้จึงสามารถที่จะดําเนินกิจการอยูได โดยยังไมนับกลยุทธการ
ดึงดูดลูกคาดวยการสรางสถานบันเทิงครบวงจรภายในหางสรรพสินคา แตหางสรรพสินคาขนาดกลางและ
เล็ก นับวันจะมีลูกคานอยลง สินคาจํานวนมากขายเหมือนหางคาปลีกขนาดใหญ  เพราะความยากลําบากใน
การปรับตัวเพื่อแขงขันกับหางคาปลีกขนาดใหญ เพราะไมมีจุดเดนที่สามารถดึงดูดลูกคาได และยังขาย
สินคาคุณภาพปานกลางในราคาสูง ดังนั้นหางสรรพสินคาจะมีจํานวนและสาขาลดลงมากในชวงที่ผานมา 
(พ.ศ.2540 เปนตนมา) 

สวนซูเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ  ไมใชคูแขงโดยตรงกับหางสรรพสินคาเพราะจําหนาย
สินคาคนละประเภท โดยหางสรรสินคาไมจําหนายสินคาประเภทอาหาร แมวาซูเปอรมารเก็ตจะขายสินคาที่
ทดแทนกันไดในรานสะดวกซื้อ แตธุรกิจและบริการของรานทั้งสองประเภททดแทนกันไดไมดีนัก ราน
สะดวกซื้อไมเนนขายอาหารสด จะเจาะจงเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่บริโภคไดทันที่ เชน 
เครื่องดื่มสําเร็จรูป ประเภท น้ําอัดลม ชา กาแฟ น้ําผลไม อาหาร ประเภท ซาลาเปา ไสกรอก และสินคา
บริโภคของรานสะดวกซื้อจะมีคอนขางจํากัดกวาซูเปอรมารเก็ต และมีขนาดบรรจุที่เล็กกวา เนื่องจากเนน
กลุมลูกคาเปาหมายตางกัน  

สําหรับลูกคาสวนใหญของรานสะดวกซื้อและโชวหวยจะเปนกลุมวัยรุนและคนทํางาน ที่ตองการ
สินคาบริโภคในยามรีบเรงหรือหาซ้ือของใชอุปโภคบริโภคเล็กนอยกอนจะกลับบาน คูแขงของรานสะดวก
ซ้ือคือหางคาปลีกขนาดใหญและรานโชวหวย แตหางคาปลีกจะเปนคูแขงที่สําคัญ เพราะเมื่อมีหางคาปลีก
ขนาดใหญมาเปดใหมบริเวณใกลเคียง รานสะดวกซื้อจะสูญเสียลูกคาบางสวนใหกับหางคาปลีกขนาดใหญ 
ทําใหตองปรับตัวโดยหาสินคาประเภทอื่นๆมาบริการทดแทน จุดเดนของรานสะดวกซื้อ คือการบริการที่
เนนความสะดวกของลูกคาที่ผานหนาราน และความสัมพันธกับลูกคาที่พยายามฝกอบรมใหกับพนักงาน
บริการดูแลตอนรับลูกคา แตสําหรับรานโชวหวยนั้นไมมีกลยุทธใดๆในการปรับตัวเขากับการแขงขัน 
ดังนั้นรานโชวหวยจึงมีสัดสวนการตลาดที่ลดลงเรื่อยๆ รวมถึงการปดกิจการลงที่มีอยางตอเนื่องจนเปน
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ปญหาสําคัญซึ่งอาจจะสงผลใหรานโชวหวยซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนของผูประกอบการภายในประเทศลม
สลายไดในอนาคต  
   
2.4 พฤติกรรมของผูบริโภค 
  จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่ตองการยกระดับประเทศสังคม
เกษตรกรรมสูประเทศอุตสาหกรรมใหมในชวงกอนป พ.ศ. 2535 ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เติบโตอยางรวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาดานสาธารณูปโภคที่กระจายตัวออกไปสูภูมิภาคตางๆ เชนจํานวน
เสนทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้นระบบคมนาคมสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหระบบการคาขายระหวางเมืองเชื่อมโยงเขา
หากันไดงายยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรม ทําให
สัดสวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม (อุตสาหกรรม กอสราง ไฟฟา การคา การขนสงและบริการ) เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว สะทอนออกมาในลักษณะของรายไดตอหัวของประชากรไทยที่ เพิ่มขึ้นประมาณ 35% ของ
รายไดประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการยายถ่ินฐานที่อยูอาศัยไปตามแหลงรายไดทั้งแบบ
ถาวรและชั่วคราว รวมทั้งขนาดของครัวเรือนที่เล็กลงกอใหเกิดการกระจุกตัวของประชากรที่อาศัยตามเมือง
ใหญๆ ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ประกอบกับสัดสวนโครงสรางประชากรที่มีอายุ 20-40 ป ซ่ึงถือวา
เปนชวงวัยรุนและวัยทํางานและเปนผูมีอํานาจในการซื้อสูงมีสัดสวนโครงสรางประชากรมากที่สุดในป 
2543 [7] ประชากรกลุมนี้จะเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดทิศทางและรูปแบบการคาอีกทีหนึ่ง ซ่ึงมี
แนวโนมที่ประชากรกลุมนี้จะใหความสําคัญกับรูปแบบการคาสมัยใหม (กฎษฎารัตน และคณะ2545)  

จากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯจํานวน 600 รายของบริษัท เอซีเน็ลสัน พบวาใน
ป 2544 อัตราการซื้อสินคาในหางคาปลีกขนาดใหญของผูปริโภคในเขตกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นรอยละ 85 จากรอย
ละ 70 ในป 2543 เนื่องจากหางคาปลีกขนาดใหญมีการขยายสาขาเปนจํานวนมาก ขณะที่อัตราการเขาซ้ือ
สินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมและซูเปอรมารเก็ตเทากับป 2543 โดยอยูที่ประมาณรอยละ 80 และ 60 
ตามลําดับ สวนอัตราการเขาซื้อสินคาในหางสรรพสินคาลดลงจากรอยละ 61 ในป 2543 เหลือเพียงรอยละ 
39 ในป 2544 เนื่องจากมีการลดจํานวนสาขาลงเพราะไมสามารถแขงขันกับหางคาปลีกขนาดใหญได โดย
ปจจัยในการซื้อสินคาจากที่ใดก็ตามมีผลมาจาก ความสะดวกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด รองลงมา ก็คือ คุณภาพ 
ความคุมคาเงิน และรูปแบบของรานและการใหบริการ ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการสํารวจพฤติกรรมการเลือก
สถานที่ซ้ือสินคาของผูบริโภค ทําใหหางคาปลีกขนาดใหญและรานสะดวกซื้อคอนขางไดเปรียบ เพราะมี
ความสามารถในการลงทุนที่จะขยายสาขาเพื่อสรางความสะดวกในการบริโภคใหแกลูกคา โดยสามารถ
สรุปผลสํารวจปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ไดดังนี้  (1) ความสะดวกสบาย 32% (2) 
คุณภาพของสินคา 25% (3) ความคุมคาเงิน 23% และ (4) รูปแบบและการใหบริการของรานคา 20% 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจทัศนคติ และพฤติกรรมคนไทยตอธุรกิจคาปลีกโดย กรุงเทพธุรกิจ รวมกับ 
เอแบค เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2548 [8] พบวา คนไทยรอยละ 86.2 นิยมเลือกใชบริการซื้อสินคาอุปโภค
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บริโภคที่หางคาปลีกขนาดใหญ เพียงรอยละ 39.3 ของกลุมตัวอยางเลือกซ้ือจากรานคาปลีกทั่วไป หาง
โลตัส ครองสวนแบงการตลาดเปนอันดับหนึ่ง ในกลุมธุรกิจประเภทนี้ หรือรอยละ28.3 อันดับสอง บิ๊กซี 
รอยละ 21.9 อันดับสามและสี่ คอนขางใกลเคียงกัน คือ แม็คโคร รอยละ 15.3 และคารฟูร รอยละ 14.2 ดวย
เหตุผลที่วา สินคาราคาถูกและไดรับความสะดวกสบาย 

 
2.5 ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ธุรกิจคาปลีกคาปลีกคาสงเปนธุรกิจภาคบริการที่มีขนาดใหญมากถึง 12% ของผลิตภัณฑรวม
ประชาชาติของไทย ประมาณ 40% ของผูประกอบการไทยจะประกอบอาชีพในธุรกิจคาปลีกคาสง สวน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคาปลีกคาสงโดยตรงนั้นคือ ธุรกิจการผลิตสินคา ซ่ึงเปนภาคการผลิตที่แทจริง 
(real sector) นั้น มีจํานวนผูผลิตสินคาและจําหนายสินคาใหกับธุรกิจคาปลีกคาสงประมาณ 4,000-5,000 ราย 
ซ่ึงเปนผูประกอบการที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทย ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 3 ประเด็นปญหา [9]  
คือ   (1) ปญหาการเสียสมดุลของการแบงพื้นที่ระหวางธุรกิจคาปลีกรายใหญกับกิจการคาปลีกชุมชน (2) 
ปญหาการเสียสมดุลในเรื่องอํานาจตอรองระหวางธุรกิจคาปลีกรายใหญกับผูผลิตสินคา และ (3) ปญหาการ
รวบอํานาจทางเศรษฐกิจในธุรกิจคาปลีกของธุรกิจคาปลีกรายใหญไมกี่ราย ซ่ึงทําใหเกิดตลาดกึ่งผูกขาด 

ในรายงานเรื่องผลกระทบจากตางชาติตอผูคาปลีกไทย (นิพนธ และคณะ 2545) ไดสรุปผลกระทบ
จากการขยายตัวของชองทางการคาปลีกสมัยใน 4 มิติ คือ ผลกระทบที่มีตอผูบริโภค ผลกระทบที่มีตอธุรกิจ
คาปลีกแบบดั้งเดิม รานโชวหวยและผูคาสง และผลกระทบตอผูจัดหาสินคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ผลกระทบตอผูบริโภค  
ผูไดรับประโยชนมากที่สุดในการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญและรานสะดวกซื้อ คือ

ผูบริโภค จากการเปรียบเทียบรายการสินคาจํานวน 145 รายการ พบวาสินคาในหางคาปลีกขนาดใหญมีราคา
ถูกกวารานโชวหวย ยกเวนอาหารสด การที่ราคาสินคามีราคาถูกลงมีผลใหดัชนี้ราคาสินคาผูบริโภคชะลอ
ตัวลงระหวาป 2541 -2544 ซ่ึงสอดคลองกับชวงการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ ดัชนีราคาสินคา
หมวดอาหารสด และอาหารแหงที่มีจําหนายในหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพฯลดลงมากกวาดัชนีสินคา
ในหมวดอื่นๆ ที่ไมมีจําหนายในหางคาปลีกขนาดใหญ  

ขอดีอีกประการหนึ่งในมุมมองของผูบริโภค คือหางคาปลีกขนาดใหญมีสินคาใหเลือกหลากหลาย
ประเภทสินคา สวนขอดีของรานสะดวกซื้อ คือเปดรานตลอด 24 ช่ัวโมง และสถานที่ตั้งรานก็อยูในสถานที่
ที่สะดวกใกลกับที่พักอาศัยและที่ทํางาน อยางไรก็ตามผูบริโภคมากกวา 30% ยอมรับวาหางคาปลีกขนาด
ใหญทําใหมีการใชจายฟุมเฟอย และขอเสียของรานสะดวกซื้อคือราคาแพง และจุดออนของรานโชวหวย คือ
มีสินคาใหเลือกนอย 
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• ผลกระทบตอรานโชวหวย 

การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมสงผลกระทบในดานลบตอรานโชวหวยอยางเห็นไดชัดเจน 
ในระหวางป 2544-2545 จํานวนรานคาปลีกประเภทขายของชําลดลงประมาณ 43,706 รานหรือรอยละ 15 
ซ่ึงกอนหนานี้ ระหวางป 2540-2544 รานคาปลีกลดลงประมาณรอยละ 2-5 ตอป นอกจากนี้หากพิจารณา
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ที่แบงเปน 4 ชวงเวลา คือระยะแรก ขั้นการแนะนําสินคา 
(Introduction) ระยะที่ 2 ขั้นการเจริญเติบโต (Growth) หรือขั้นการแขงขัน (Competition) ที่อัตราการ
เจริญเติบโตยอดขายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ระยะที่ 3 ขั้นคงสภาพ หรือชวงความอิ่มตัว (Maturity) และระยะที่ 
4 ชวงของถดถอย (Decline) โชวหวย ซ่ึงที่นี้เปรียบเสมือนสินคาหรือผลิตภัณฑประเภทหนึ่ง ในตลาดธุรกิจ
คาปลีก กําลังตกอยูในชวงอ่ิมตัว กําลังกาวสูระยะที่ 4 เจริญเติบโตชาลงมากตามลําดับ จนไปสูภาวะ
ถดถอย [10] ดังนั้นการปดตัวของรานคาปลีกดั้งเดิมอาจมิไดเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
อยางเดียว อาจยังมีสาเหตุอ่ืนๆ เชน วิกฤติเศรษฐกิจในป 2539-2541 การเลิกกิจการตามธรรมชาติ แตหาก
พิจารณาจากตัวเลขการปดตัวของรานคาปลีกแบบดั้งเดิมขางตน การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
นาจะเปนผลอยางมีนัยสําคัญตอการปดกิจการของรานคาปลีกดั้งเดิม  

ในรายงานฉบับเดียวกันนี้สอบถามรานโชวหวยจํานวน 94 รานใน 5 จังหวัด เกี่ยวกับผลกระทบตอ
ยอดขาย จํานวนลูกคาและกําไรของราน พบวารานสวนใหญ รอยละ 89 ไดรับผลกระทบจากการขยายตัว
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทําใหยอดขาย จํานวนลูกคาและกําไรของรานในระหวางป 2544-2545 ลดลง
ประมาณรอยละ 7 ตอป เหตุผลสําคัญที่รานโชวหวยประสบปญหาในการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
ก็คือราคาสินคาของรานคาปลีกสมัยใหมถูกกวา และรูปแบบของรานโชวหวยไมทันสมัยและบริการที่สูก
ไมได เมื่อใหเจาของรานโชวหวยประเมินตนเองเทียบกับหางคาปลีกขนาดใหญและรานสะดวกซื้อ ปรากฏ
วาจุดออนของรานโชวหวย คือตนทุนสินคาและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ อยางไรก็ดีรานโชวหวยก็เห็น
วารานคาปลีกขนาดใหญเปนแหลงสินคาราคาถูกในการนํามาจัดขายในราน  

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2545) ไดทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT 
Analysis) รานคาโชวหวย ของไทยประกอบดวย ปจจัยภายใน คือ จุดแข็ง ประกอบดวย  ความสัมพันธ
สวนตัวที่ดีตอลูกคา รูความตองการของลูกคา ลูกคาซื้อสินคาเงินเชื่อได ลูกคาสามารถตอรองราคาได ทําเล
ที่ตั้งที่อยูในชุมชน จุดออนคือ ความหลากหลายของสินคา ระบบการบริหารงาน ระบบการจัดการ 
ความสามารถในการแขงขัน มาตรฐานของการบริการ ปริมาณซื้อนอย ตนทุนสูง ในดานปจจัยภายนอก คือ
โอกาส คือ นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ และอุปสรรค คือ แหลงเงินทุน แหลงสินคา ขอมูลขาวสาร ความรู
และเทคโนโลยี 

รานคาโชวหวยสวนใหญ รอยละ 84 ไดพยายามประตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดกับธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม การปรับตัวที่สําคัญ คือการเปนการเองกับลูกคาใหมากขึ้น เนนขายเฉพาะสินคาที่ขายดี และลด
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ราคาลง แตภายหลังการปรับตัวรานคาสวนใหญ รอยละ 82 สามารถที่จะอยูรอดไดเทานั้น มีเพียงรอยละ 7 
ที่บอกวาดีขึ้นมาก 

• ผลกระทบตอผูคาสง 
ในทัศนะของรานขายสงที่มีตอหางคาปลีกขนาดใหญ คิดวาผูคาสงมีขอไดเปรียบกวาหางคาปลีก

ขนาดใหญในดานความสัมพันธกับลูกคาซึ่งมีความสนิทสนมมากกวา และใหบริการที่ดีกวา แตขอ
เสียเปรียบ คือ รานคาสงขายสินคาบางชนิดแพงกวารานคาปลีกขนาดใหญและไมมีที่จอดรถบริการ วิธีการ
ปรับตัวของรานขายสงก็คือ การขายสินคาใหราคาถูกลง การใหเครดิตลูกคา การรับสั่งซ้ือสินคาทาง
โทรศัพท และเนนขายสินคาที่ไมมีในหางขายปลีกขนาดใหญ  

สําหรับผลกระทบในดานรายได  รอยละ 74 ระบุวายอดขายลดลงเฉลี่ย รอยละ 7 ตอปในระหวางป 
2539-2545 มีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่ยอดขายสูงขึ้น เหตุผลที่ทําใหยอดขายลดลง รอยละ 54.5 ระบุวา
เนื่องจากการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ และรอยละ 45.5 ยอดขายลดลงเนื่องจากรานโชวหวยตอง
ปดกิจการลง นอกจากนี้รอยละ 62 ยอมรับวาหางคาปลีกขนาดใหญมีผลดีกับตนในเรื่องของแหลงสินคา
ราคาถูก และไมมีปญหาภาษีเงินไดกับสรรพากร 

• ผลกระทบตอผูจัดหาสินคา (Supplier) 
ในยุคแรกเริ่มของธุรกิจคาปลีกของไทย ผูจัดหาสินคาเปนผูมีมีอํานาจตอรองเหนือหาง/รานคาปลีก 

เนื่องจากผูจัดหาสินคามีการลงทุนสรางตราสินคา (Brand name) และใชโฆษณารูปแบบตางๆ ในการทําให
ผูบริโภคมีความจงรักภักดี (Loyalty) ตอตราสินคาของตนตลอดจนการพัฒนาสินคาใหมๆ ตลอดเวลา เมื่อ
ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอสินคาของตน ผูจัดหาสินคาก็มีอํานาจในการกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่
สูงขึ้น ทําใหไดกําไรเบื้องตนในอัตราที่สูง แตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และความไดเปรียบที่อยู
ใกลชิดกับผูบริโภคทําใหหางคาปลีกขนาดใหญรูจักความตองการของลูกคามากขึ้น ประกอบกับความสาม
รถในการใชพื้นที่ในหางในการสื่อสารประชาสัมพันธสินคาของตนรวมทั้งการใชส่ิงพิมพทางไปรษณียและ
ส่ือส่ิงพิมพส่ือสารขอมูลกับผูบริโภคโดยตรง ขอมูลขาวสารดังกลาวผนวกกับการขยายกิจการจนตนทุนตอ
หนวยต่ําลง (Economies of Scale) ทําใหอํานาจในการตอรองในตลาดเปลี่ยนจากผูจัดหาสินคาไปสูหางคา
ปลีกขนาดใหญรวมทั้งรานสะดวกซื้อ หางคาปลีกขนาดใหญจึงมีอํานาจซื้อ (Buying Power) สูงขึ้นตอรอง
ขอสวนลดทางการคาจากผูจัดหาสินคา แตเนื่องจากตลาดคาปลีกเปนตลาดที่การแขงขันกันสูง เพราะมีผูมี
สวนเกี่ยวของในตลาดจํานวนมากหลาย ทั้งในรูปแบบธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
การชวงชิงยอดขายจึงตองใชวิธีการขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาคูแขง ซ่ึงจะกระทําไดก็ตอเมื่อหางคาปลีก
ขนาดใหญมีตนทุนสินคาที่ต่ํากวาคูแขง นอกจากการใชอํานาจซื้อขอเพิ่มสวนลดทางการคาแลว ซ่ึงหางคา
ปลีกขนาดใหญไดสวนลดจากผูจัดหาสินคาเฉลี่ย 5-10% ในขณะที่รานคาสงและรานคาปลีกไดสวนลดเฉลี่ย 
3-5% และ 0-2% ตามลําดับ หางคาปลีกขนาดใหญยังเจรจาตอรองขอใหผูจัดหาสินคาในหลายหลายรูปแบบ 
เชน การขอใหเขารวมรายการลดราคาพิเศษกับทางหาง โดยผูจัดหาสินคาตองรวมแบกภาระของการลดราคา
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ดวย ขอใหชวยคาใชจายในการพิมพเอกสารโฆษณาสินคาและสื่อส่ิงพิมพตางๆ   ขอใหจายเงินคาแรกเขา
เมื่อตองนําสินคาใหมเขามาขาย (Slotting allowance) ขอใหจายคาสวนลดรายปหรือรายไตรมาส (rebate) 
ขอใหรวมออกคาใชจายในการเฉลิมฉลองตางๆกับทางหาง ขอใหชวยออกคาใชจายในการกอสรางสาขา
ใหม ประมาณการคาใชจายที่ผูจัดหาสินคารายใหญตองจายอยูที่ 2-3% ของยอดขาย และ 5-7% ของยอดขาย
ผูจัดหาสินคารายเล็กที่ผลิตสินคาอาหารแปรรูปที่มีกําไรเบื้องตนคอนขางสูง  

  
2.6 นโยบายของรฐับาลตอธุรกิจคาปลีกคาสงไทย 

อํานาจการตอรองของหางคาปลีกขนาดใหญที่สงผลกระทบตอสมาชิกในตลาดคาปลีกเปนอยาง
มาก กลยุทธของหางคาปลีกขนาดใหญมีแนวโนมไปสูการผูกขาดในตลาดมากกวาการแขงขันอยางเสรี ผล
การศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแกไขปญหาเรงดวนสําหรับรานคาปลีกขนาดยอยภายใต
คณะกรรมาธิการการพาณิชย สภานิติบัญญัติแหงชาติ [11] ช้ีใหเปนถึงกลยุทธของหางคาปลีกสมัยใหมสวน
ใหญแลวจะไมเนน การทํากําไรจากการซื้อมา-ขายไป โดยสังเกตจากสินคาหลายชนิดหลายประเภทในหาง
จะขาย ต่ํากวาทุนเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาที่หาง เพื่อใหผูซ้ือจะไดสนใจไปซื้อสินคาอ่ืนๆ ที่เปนการสราง
รายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับหาง 

จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมาธิการฯพบวาหางคาปลีกขนาดใหญรายหนึ่งในปจจุบัน มีการ
ขาดทุนในหมวดของการซื้อมา-ขายไป แตมี กําไร ในหมวดที่ลงไววารายไดอ่ืนๆเขามาทดแทน โดยท่ีมา
ของรายไดอ่ืนๆ นั้นประกอบไปดวย(1) คานําสินคาเขาครั้งแรก (2) คาเก็บรหัสขอมูลรายการสินคา (3) 
คาบริการชั้นวางสินคา zone A ที่ดึงดูดผูซ้ือจะเก็บคาใชจายเปนพิเศษ (4) คาธรรมเนียมพิเศษตางๆ มากมาย 
อาทิ ขายเขาเปาเปนรายเดือน/ป (5) คาศูนยกระจายสินคา (6) คาแผนปลิวโฆษณาสินคาในหาง (7) คา
สวนลด ของแถม ตามโอกาสเทศกาลตางๆ (8) คาเชาพื้นที่ใน plaza โชวรูมรถยนต คาราวานสินคา และ (9) 
การบริหารจัดการศูนยกระจายสินคา ลดคาใชจายทําใหมีรายไดเขามาเพิ่ม 

ส่ิงเหลานี้ช้ีใหเห็นวา การทําธุรกิจของหางคาปลีกสมัยใหมไมไดทํากําไรจากการซื้อมา-ขายไปแต
เพียงอยางเดียว แตเปนการขายสินคาในราคาต่ํากวาทุน (หรือยอมขายสินคาขาดทุน) การจํากัดปริมาณซื้อ
เพื่อใชเปนกลยุทธในการดึงดูดลูกคาและไปสรางรายไดผานชองทางใหมๆ ที่เกิดขึ้นกับผูจัดหาสินคา รวม
ไปถึงลูกคา สงผลใหรานโชวหวย ไดรับผลกระทบจนไมสามารถแขงขันกับหางคาปลีกสมัยใหมเหลานี้ได 

คณะอนุกรรมาธิการฯเห็นวามีแนวทางการบริหารจัดการในกรณีนี้ 2 แนวทางดวยกันคือ การ
ควบคุมการขยายสาขาอยางไร ใหเปนไปตามความเหมาะสม ไมมากไมนอยเกินไป และการสรางภาวการณ
การแขงขันทางการคาที่เปนธรรมขึ้น โดยใหความสําคัญกับการพิจารณากฎหมายขึ้นมาเพื่อใหความ
คุมครองผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม  จากการศึกษาพบวากฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถนํามาใช
บังคับควบคุมการขยายสาขาของหางคาปลีกสมัยใหมไดจะมีอยู 5 ฉบับดังตอไปนี้ ราง พ.ร.บ.วาดวยการ
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ประกอบธุรกิจคาปลีก พ.ศ. ... พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พ.ร.บ. 
แขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฉบับแกไขเพิ่มเติม บัญชี 3 

การใช พ.ร.บ.วาดวยการประกอบธุรกิจ คาปลีกคาสง ในเบื้องตนคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและแนวทางการประกอบธุรกิจ คาปลีกคาสง กรมการคาภายใน ไดมีมติขอความรวมมือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหแจงไปยังเมืองพัทยา กับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกคาสง
สมัยใหมในพื้นที่อยางเขมงวด 

ราง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคา ปลีกคาสง พ.ศ. ...ไดแบงออกเปน 5 หมวด ประกอบไปดวยหมวด 
1 คณะกรรมการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกคาสง (กกค.) หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลธุรกิจคา
ปลีกคาสง หมวด 3 การจัดระบบธุรกิจคาปลีกคาสง หมวด 4 การอุทธรณ และหมวด 5 บทกําหนดโทษ โดย
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดระบบธุรกิจคาปลีกคาสงในหมวดที่ 3 มีดังตอไปนี้ [12] 

นิยาม “คาปลีก” หมายถึง การประกอบธุรกิจโดยการขายแกผูบริโภคโดยตรง สวนนิยาม “คาสง” 
หมายถึง การประกอบธุรกิจโดยการขายแกผูซ้ือท่ีนําไปขายหรือใหบริการตอ และใหหมายความรวมถึงการ
ขายเปนจํานวนมากตามที่คณะกรรมการสวนจังหวัดกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกคาสงประกาศกําหนด และนยิาม
คําวา “ขาย” หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใหแกบุคคลอื่นและใหหมายความรวมถึงการใหบริการ 

มาตรา 28 ให กกค. มีอํานาจประกาศกําหนดใหกิจการในทางพาณิชยกรรมหรือบริการประเภทหนึง่
ประเภทใดที่มีลักษณะหรือขนาดของธุรกิจตามที่กําหนดเปน ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ถูกควบคุม 

มาตรา 30 เมื่อมีการประกาศควบคุมธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา 28 แลว ให กกค.มีอํานาจ
กําหนดมาตรการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกคาสงดังตอไปนี้  

(1) กําหนดใหการตั้งหรือขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกคาสงตองขออนุญาตกอนดําเนินการ  
(2) กําหนดใหธุรกิจคาปลีกคาสงตั้งในบริเวณหรือพื้นที่ที่กําหนด รวมทั้งหามขายในบริเวณ

หรือพื้นที่ที่กําหนด ไมวาจะเปนการขายโดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปน
ปกติหรือเรขาย ทั้งนี้ใหคํานึงถึงจํานวนประชากร จํานวนรานคาหรือระยะหางระหวาง
รานคาหรือพื้นที่อยูอาศัย การ กระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกคาสง และการใชประโยชนใน
ที่ดิน รวมทั้งปจจัยอ่ืนที่จําเปน 

(3)  กําหนดจํานวนธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือขนาดของพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ  
(4)  กําหนดใหมีการแบงแยกประเภทของธุรกิจคาปลีกคาสงและสั่งใหประกอบธุรกิจคาปลีก

คาสงประเภทหนึ่ง ประเภทใดเพียงประเภทเดียวหรือทุกประเภท รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อน ไขการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง  

(5) ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงแจงแผนการตั้งหรือขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกคาสง   
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(6)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหรือมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบ

ผูบริโภค หรือคูแขงขันหรือสรางอํานาจตอรองทางธุรกิจที่ไมเปนธรรม  
(7) กําหนดวัน เวลาและชั่วโมงในการเปดปด  
(8) กําหนดมาตรการดูแลการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมเปนธรรม หรือสูงเกิน

สมควรและการกระทําที่กอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางธุรกิจ  
(9) ส่ังใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเก็บสินคาหรือหามขาย กรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา

สินคานั้นอาจกอเกิดอันตรายแกสุขภาพหรือไมปลอดภัยในการอุปโภค/บริโภค  
(10)  กําหนดใหผูประกอบการดําเนินการปองกันหรือแกไขผลกระทบที่เกิดจากการประกอบ

ธุรกิจ  
มาตรา 32 กรณี กจค. (คณะกรรมการกํากับสวนจังหวัดฯ) ใชอํานาจตามมาตรา 30(1) การตั้งหรือ

ขยายสาขาตองขออนุญาต ผูขออนุญาตตองยื่นคําขอและจัดทํา รายงานการวิเคราะหผลกระทบธุรกิจ
ใกลเคียง ชุมชน ส่ิงแวดลอม รวมทั้งแผนการแกไขผลกระทบและการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม ตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ กกค.กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํากฎหมายผังเมืองเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 
ซ่ึงตองหางจากแหลงชุมชน 15 กิโลเมตรมาบังคับใช เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอรานคาปลีกในชุมชนนั้นๆ 
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเกี่ยวของกับกฎหมายรวม 2 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 กับ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้อยูในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง อยางไรก็ตามในขณะนี้ยังไมมีกฎหมายสวนทองถ่ินที่จะใชบังคับการขยายสาขาของหาง คาปลีก
สมัยใหมในทองถ่ินได  

ในสวนของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีการออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.
วาดวยการควบคุมอาคาร กําหนดบริเวณหามการกอสรางอาคารพาณิชย กรรมประเภทคาปลีกคาสงมาใช
บังคับในผังเมืองรวมแลวทั้งหมด 145 ฉบับ โดยกฎกระทรวงแตละฉบับมีขอกําหนดที่แตกตางกันบาง
เล็กนอย แตสวนใหญมีเกณฑกลางที่จะแบงพื้นที่ควบคุมออกเปน 2 บริเวณคือ 

บริเวณที่ 1 หามกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป แตการบังคับใชกลับมีขอจํากัด เพราะประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ใชบังคับในกรณีนี้ซ่ึง
ออกมาเมื่อ ป 2546 ไดหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม ป 2549 จึงไมสามารถใชบังคับควบคุมการขยายสาขา
ของหางคาปลีกคาสงได ในปจจุบันหางคาปลีกคาสงบางแหงจึงโหมขยายสาขาที่มีพื้นที่เกินกวา 1,000 
ตารางเมตรเขาไปในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ 

บริเวณที่ 2 อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรถึง 1,000 ตารางเมตร จะกอสรางไดก็ตอเมื่อ
เขาเกณฑตามเงื่อนไขที่เขมงวด 10 ประการ อาทิ ออกเปนขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล หรือ
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือออกเปนเทศบัญญัติของเทศบาล โดยใชวิธีการออกเปนเงื่อนไขในเชิงการ
ควบคุม/การตั้ง/ขยายสาขาของหางคาปลีกสมัยใหม เชน ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะ
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ที่มีชองทางจราจรไมนอยกวา 4 ชองทาง หรือมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 20 เมตร และจะตองบรรจบกับ
ถนนสาธารณะที่มีเขตทางที่เทากันหรือมากกวา มีที่วางดานขางและดานหลังอาคารหางจากเขตที่ดินของ
ผูอ่ืนหรือเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา 15 เมตร เปนระยะทางที่เห็นวาเหมาะสม เปนตน 

สําหรับในประเทศที่มีศักยภาพแขงขันสูงหลายประเทศในโลก ก็ออกกฎระเบียบและมาตรการ เพื่อ
สนับสนุนรานคาปลีกขนาดกลางและเล็ก ใหแขงขันกับตางชาติได [13]เชน ในประเทศญี่ปุน มีมาตรการ
ชวยเหลือดานเงินกูดอกเบี้ยต่ําในกับรานคาปลีกขนาดเล็ก และระยะเวลาชําระคืนนาน 7-20 ป ใหสิทธิ
ประโยชนภาษีเชนเสียภาษีทองถ่ินอัตราต่ํา ชวยเหลือดานวิชาการ เชน ขอมูลการคา และการ
จัดการ  กําหนดใหรานคาปลีกขนาดใหญมีมาตรการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีใหชุมชน เพื่อปองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตความเปนอยูประจําวันของคนในชุมชน  ออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อควบคุม
รานคาปลีกขนาดใหญ ซ่ึงสามารถบังคับใชกับรานคารานคาที่มีพื้นที่ตั้งแต 500 ตารางเมตร โดยตองขอ
อนุญาตตั้งหรือขยายสาขา พรอมแผนและโครงการประกอบการคา ซ่ึงใชเวลาทั้งส้ิน 12 เดือน โดย 4 เดือน
แรก จะติดประกาศสาธารณะ เพื่อแจงรายละเอียดโดยสรุปของโครงการ อีก 8 เดือนจะทําประชาพิจารณจาก
กลุมผูบริโภค ผูคาปลีก ผูประกอบวิชาชีพตางๆ หอการคา และอุตสาหกรรม ผนวกความเห็นหนวยงาน
ปกครองสวนทองถ่ิน สภาธุรกิจคาปลีก บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งความเห็นของกระทรวงการคาระหวาง
ประเทศและอุตสาหกรรม  

ประเทศในยุโรป เชน ฝร่ังเศส มีมาตรการ ปองกันธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ คือ การตั้งคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางหางสรรพสินคา จากเดิมที่กําหนดเฉพาะการกอสรางที่มีพื้นที่กวา 
1,500 ตารางเมตรกรณีปกติ หรือมากกวา 1,000 ตารางเมตรในเมืองที่มีประชากรนอยกวา 40,000 คน เปน 
300 ตารางเมตรขึ้นไปตองมีการพิจารณา  กําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการคาปลีกคาสงขนาดใหญตอง
ขอรับอนุมัติกอนการกอสราง การเปดสถานบริการและการขยายธุรกิจ รวมถึงการควบคุมพื้นที่เฉพาะที่
จํากัดสําหรับการศูนยการคาในเขตชานเมือง ออกกฎหมายกําหนดความสัมพันธระหวางรานคาปลีกขนาด
ใหญกับผูคารายยอยและผูจัดหาสินคา เชน กฎหมาย Loi Royer โดยกําหนดใหหางประเภทหางคาปลีก
ขนาดใหญ ตองชําระราคาสินคาสดภายใน 30 วัน  ออกกฎหมาย Loi Gallend ป 2539 หามจําหนายสินคา
ราคาต่ํากวาทุน และการปฏิบัติที่แตกตางกัน ระหวางผูจําหนาย รวมถึงตองมีความชัดเจนการออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยมีบทลงโทษเปนคาปรับคอนขางสูงสําหรับผูที่ฝาฝน 

ประเทศอังกฤษ บังคับใชกฎหมายวาดวยการแข็งขัน (Competition Act) ซ่ึงมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
คือ คณะกรรมการเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Council) และหนวยงานการคาที่ยุติธรรม (Fair 
Trading act) ดูแลกําหนดหามไมใหบริษัทใหญที่คุมตลาดปฏิบัติตอบริษัทที่เล็กกวาอยางไมเปนธรรม 

ประเทศเดนมารก  กําหนดวันเวลาเปดปดรานคาปลีก โดยใหเลือกระหวางการเปดระหวางวนัจนัทร
ถึงเสารเวลา 06.00-17.00 น. หรือเปดวันจันทรถึงศุกรตลอด 24 ช่ัวโมง ออกกฎหมายกําหนดพื้นที่สูงสุดของ
รานจําหนายสินคาประจําวันไมเกิน 3,000 ตารางเมตร และรานจําหนายสินคาเฉพาะอยางไมเกิน 1,000 
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ตารางเมตร ออกกฎหมายหามบริษัทที่มีรายไดสูงกวา 1,000 ลานโครนาหรือมีสวนแบงตลาดเกินรอยละ 
10 ทําขอตกลงจํากัดการแขงขัน  ออกกฎหมายกําหนดใหการขยายการคาออกจากเขตที่ตั้งธุรกิจถาวรตอง
ไดรับการอนุญาต 

ประเทศโปแลนด  มีมาตรการหามเปดซูเปอรมารเก็ตในเมืองที่มีพลเมืองนอยกวา 100,000 คน และ
ใหธุรกิจทองถ่ินมีสิทธิเปนคณะกรรมการวางระเบียบการเปดรานดวย หรือในอิตาลี มีการลงนามเรียกรอง
ใหเล่ือนการออกใบอนุญาตซูเปอรมารเก็ตออกไป 3 ป หลังจากรานคาปลีกในอิตาลีจํานวน 140,000 แหงปด
กิจการในป 2540-2543 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่รัฐบาลจะนํามาบังคับใชในการปองกันการผูกขาดของธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหมแลว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 คณะรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ไดอนุมัติตั้งบริษัท รวมคาปลีก
เขมแข็ง จํากัด (Allied Retail Trade: ART) ทุนจดทะเบียน 395 ลานบาท สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
ยอม (สสว.) ถือหุนรอยละ 51 และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) ถือหุนรอยละ 49 [14]  
        บริษัทนี้ จะรวบรวมคําส่ังซ้ือ ตอรองราคา และเงื่อนไข จากผูผลิต/ผุจัดหาสินคา พรอมประสานงาน
สถาบันการเงิน เพื่อจัดหาสินเชื่อ ติดตามดูแลการจัดสง จําหนายสินคา และพัฒนาฝกอบรมรานคา ใหมี
รูปแบบ และการจัดการที่เปนระบบ จะนํามาซึ่งผลประกอบการที่ดี  วัตถุประสงของการจัดตั้งบริษัทเพื่อ
ประกอบและสงเสริมธุรกิจคาปลีกคาสง และบริการรายยอย ใหเขมแข็งขึ้น รูปแบบการทํางาน จะใช
ระบบเฟรนไชส แตจะไมมีการเรียกเก็บคาสมัคร เพียงแตพัฒนาปรับปรุงรานตามรูปแบบเฟรนไชส ตองเปน
คาใชจายเจาของธุรกิจ 
       แนวทางดําเนินงานของบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด  เนนความเปนเอกเทศและอิสระ ในการ
บริหารจัดการองคกรรูปแบบบริษัทเอกชน กรรมการบริหาร จะมีอิสระตัดสินใจดวยตนเอง  กรอบนโยบาย
ดําเนินธุรกิจบริษัท จะใหความสําคัญการฝกอบรมใหความรูผูประกอบการคาปลีกรายยอย รวบรวมคําสั่งซื้อ 
และเจรจากับผูจัดหาสินคา เพื่อใหตนทุนสินคาถูกลง และผูคาปลีกรายยอยทําธุรกิจมีผลกําไร ขณะเดียวกัน 
ยังเนนพัฒนากระบวนการจัดการธุรกิจ การขนสง การกระจายสินคารวมกับหอการคาจังหวัด ใชเครือขายไอ
ทีดวย สิทธิประโยชนสมาชิกที่รวมกับบริษัทรวมคาปลีกเขมแข็ง สมาชิกจะจัดซื้อสินคาราคาต่ําลง โดย
จัดสงสินคาถึงรานสมาชิก พรอมกับอบรมความรูดานคาปลีกสมัยใหม นอกจากนี้ สมาชิกจะไดรับบริการ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเปนวงเงินหมุนเวียนสินคารูปแบบบัตรเครดิต นอกจากนี้หากสมาชิกตองการ
ขยายราน หรือปรับปรุงราน ยังสามารถใชบริการสินเชื่อจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม ซ่ึงถือหุนในบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง ไดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาสถาบันการเงินอื่นๆ รวมทั้งยัง
สามารถนําเงินลงทุนหักภาษีเงินไดถึง 1.5 เทา และไดรับยกเวนเก็บภาษียอนหลังจากกรมสรรพากรดวย 
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2.7 กลยุทธการแขงขันในธุรกิจคาปลีก 

ในการดําเนินกิจการธุรกิจคาปลีก ส่ิงสําคัญประการแรก คือ ความเหมาะสมในทําเลที่ตั้งของสถาน
ประกอบการหรือรานคา ซ่ึงหากมีการสรรหาทําเลที่เหมาะสมไดก็จะกอใหเกิดโอกาสในการขาย ผูบริโภคมี
ความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการ อันจะเปนการเสริมโอกาสในการแขงขันและการสรางยอดขาย ซ่ึง
สถานที่จําหนาย ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชองทางการจัดจําหนาย(Place)  

ในสหรัฐอเมริกา รานคาปลีกขนาดใหญ เชน Walt-Mart  K-Mart ใชเงินเปนลานๆดอลลารในทุกๆ
ปไปกับการทําการตลาดและการสงเสริมการขาย แตสําหรับเจาของรานคาปลีกขนาดเล็กที่ไมมีเงินทุน
เชนนั้น กลยุทธที่สําคัญในธุรกิจคาปลีกที่จะดึงดูดลูกคา โดยการใชกลยุทธทางการตลาด สนับสนุนการขาย
และการขายที่ประกอบดวยปจจัย 6Ps ของสวนประสมทางการตลาด โดยคําจํากัดความของการตลาด คือ 
“ทุกกิจกรรมที่คุณสามารถสรางสรรค (Create) สรางความพึงพอใจ (Satisfy) และรักษา (Keep) ลูกคา” 
(Taylor and Archer 2005) โดยคําวา “สรางสรรค” หมายถึงการดึงดูดลูกคาและสรางแรงบันดาลใจใหเขาทํา
ธุรกิจรวมกัน  คําวา “การสรางความพึงพอใจ” ก็คือ การเติมเต็มความตองการ ความปรารถนาและความ
คาดหวังของลูกคาอยางสมบูรณ ความพึงพอใจเปนปรากฏการณทางจิตวิทยาทั่วไปที่อธิบายถึงสภาพของ
อารมณที่เปนผลมาจากการประเมินที่เทียบกับประสบการณที่เชื่อมตอกับบุคล การกระทําและสภาพเงื่อนไข  
(Klein and Roth 1993) สุดทาย “การรักษาลูกคา” หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาใหแข็งแกรง 
เพื่อใหเปนตัวเลือกแรกที่ลูกคาจะเลือก  

สวนประกอบสําคัญทั้ง 6Ps ของสวนประสมทางการตลาด และตัวอยางกลยุทธทางการตลาดที่หาง
คาปลีกสมัยใหมนํามาใช ไดแก  

1. ราคา(Price) คือจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระเปนคาผลิตภัณฑ กลยุทธสําคัญที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
นํามาใช เชน การลดราคาสินคา การคืนเงินสวนลด การติดปายแจงราคาสินคา หรือกลยุทธในการ
ลดตนทุนสินคาโดยจางผูอ่ืนๆ ผลิตแลวนํามาติดตราสินคาเปนของตนเองที่เรียกวา เฮาสแบรนด 

2. ผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงหมายรวมถึงการบริการดวย กลยุทธทางการตลาดที่นํามาใชในธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหม ก็คือ การสรางความหลากหลาย เนนการออกแบบองคประกอบใหตรงกับความ
ตองการของลูกคาทั้งขนาด ตราสินคา การใหบริการหลังการขาย การรับประกันและการรับคือ
สินคา หางคาปลีกสมัยใหมจะคํานึงถึง สินคาที่นํามาจําหนายในรานทั้งในดาน ความกวาง ซ่ึง
หมายถึงความหลากหลายของชนิดสินคา  ความลึกของสินคานั้นคือสามารถมีใหเลือกสรร
หลากหลายตราสินคาในผลิตภัณฑชนิดเดี่ยวกัน ซ่ึงลูกคาสามารถซื้อหาสินคาไดครบตามตองการ
ในการออกมาซื้อของเพียงที่เดียว คุณภาพที่ตรงกับความตองการของลูกคาดวย 

3. สถานที่ (Place) กลยุทธในดานสถานที่ที่หางคาปลีกขนาดใหญนํามาใชในปจจุบัน คือ การขยาย
สาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่ใหไดมากที่สุด และปรับเปลี่ยนลดขนาดของพื้นที่ลง เพื่อเปนการ
ประหยัดตนทุนและเพิ่มความคลองตัวในการขยายสาขาใหเขาสูชุมชนไดงายยิ่งขึ้น ซ่ึงกลุมที่ไดรับ

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W5D-4M0BHV2-1&_user=1750402&_coverDate=12%2F31%2F2006&_rdoc=11&_fmt=full&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%236568%232006%23999179995%23637453%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=6568&_sort=d&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000054436&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750402&md5=dc85952d96a0a1e0d485db350e5426cf#bib18#bib18
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ผลกระทบมากที่สุด คือรานสะดวกซื้อและรานคาดั้งเดิม ปจจุบันหางคาปลีกจากตางชาติตาง
พยายามหาซื้อทําเลที่ตั้งที่ดีเก็บไว เนื่องจากราคาของอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ลดลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศไทย ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่จะหาทําเลที่ดีและราคาไมแพงไดไมยาก 
ยานทําเลที่ตั้งที่เปนจุดสนใจของผูประกอบการคาปลีกก็มีเชน ยานถนนศรีนครินทร ถนนสุวินท
วงศ ถนนแจงวัฒนะ ถนนติวานนท ถนนปนเกลา-นครชัยศรี และตามหัวเมืองใหญๆ เชน เชียงใหม 
นครราชสีมา หาดใหญ เปนตน นอกจากนี้การตกแตงราน (Interior) ทั้งภายนอกและภายในรานคา 
ก็เปนสิ่งที่สําคัญจะดึงลูกคาเขามาในราน แตละกิจการจะตองมีเอกลักษณเปนของตนเอง นอกจากนี้
การตกแตงยังตองใหความสําคัญกับการตั้งชื่อราน รูปทรงรานคา สีสัน ผังการจัดรานคา แสงสวาง 
ฝา เพดาน และการจัดชั้นวางสินคา อีกดวย 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมที่จะสื่อสารคุณความดีของผลิตภัณฑและชักชวน
ใหลูกคาเปาหมายซื้อสินคานั้น เครื่องมือทางการตลาดที่นํามาใชในดานการสงเสริมการตลาดใน
ปจจุบัน เชน การโฆษณาตามสื่อตางๆ การประชาสัมพันธและการตลาดแบบขายตรง หรือการ
สงเสริมการขาย เชน การออกบัตรเครดิตของหางคาปลีกขนาดใหญที่เปนการอํานวยความสะดวก
ในการจับจายใชสอยใหกับลูกคา รวมทั้งยังขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นไดอีกดวย 

5. บุคลากร (people) เปนผูใหบริการที่ส่ือสารโดยตรงกับลูกคา การพัฒนาความรูความสามารถ
พนักงานขายจะเปนปจจัยที่จะสรางใหเกิดความโดดเดนกวาคูแขงได หางคาปลีกสมัยใหมไดให
ความสําคัญกับบุคลากรเปนอยางมาก มีการฝกอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานใหมและ
พนักงานเดิม เพื่อใหมีความรูสึกอยากบริการและอยากขายสินคาใหกับลูกคาอยูเสมอ เชน ราน 
เซเวน-อีเลฟเวน จะมีโปรแกรมอบรมทั้งพนักงานใหม พนักงานเดิม และผูที่เปนเจาของรานเฟรน
ไชสอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีทักษะในการบริการลูกคาเหมือนกันทุก 1,300 สาขาทั่วประเทศไทย  

6. การจัดหาตําแหนง (Positioning) เปน การสรางจุดเดนเฉพาะที่จะเขาไปครอบครองใจกลุมลูกคา
เปาหมาย  เปนการสรางภาพพจนให ผูบริโภคยอมรับและจดจํา  และเลือกผลิตภัณฑของ
ผูประกอบการเสมอ ถือเปนจุดขายของแตละกิจการ หรือแตละตราผลิตภัณฑนั้นเอง ผลิตภัณฑหรือ
กิจการธุรกิจ จะตองสรางจุดยืนหรือตําแหนงของตนเองในตลาดใหไดเพื่อใหผูซ้ือจดจํา และเลือก
เฉพาะเจาะจง ไมใชผูซ้ือบังเอิญเลือกถาเปนเชนนั้นกิจการนั้นจะไมมีตลาดของตัวเองจริงๆ  
 
พนิต (2548) ไดทําการสํารวจเชิงสถิติ ผลกระทบของปจจัยทางการตลาดดังที่กลาวมาขางตนที่มีผล

ตอความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานคาปลีกแบบดั้งเดิม โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การ
ใหบริการของพนักงานและสถานที่จําหนาย ซึ่งหมายความวา ความพึงพอใจของลูกคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อรานคา
ปลีกแบบดั้งเดิมมีกลยุทธดานการใหบริการของพนักงานและสถานที่จัดจําหนายมากขึ้น  สวนปจจัยทางการ
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ตลาดในดานอื่นๆ แมจะไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจของลูกคาของ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิม แตหากมีการปรับปรุงก็จะสามารถสรางทัศนคติที่ดีตอรานคามากขึ้น  

หากพิจารณาในภาพรวมปจจัยทางการตลาดที่มีลักษณะเดนของรานคาปลีก คือ ตั้งอยูในทําเลที่
ลูกคาเดินทางไปซื้อหาไดสะดวก รองลงมาคือ ไมมีความยุงยากในการชําระเงิน และการหาซื้อสินคาไม
ยุงยากสลับซับซอน ขอควรปรับปรุงที่รานคาปลีกควรนําไปปฏิบัติใช ก็คือ การสงเสริมการตลาดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแจงขอมูลขาวลูกคาสารใหแก หากรานคาเหลานี้ใชกลยุทธลูกคาสัมพันธโดยการจัดทํา
ฐานขอมูลลูกคาประจํา สรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาในชุมชนท่ีรานคาตั้งอยู จะทําใหลูกคาเกิดความรูสึก
ผูกพันและสงเสริมความภักดีใหแกรานคา  เห็นไดวาการจัดการธุรกิจการคาปลีก จําเปนที่จะตองพิจารณา
หลักสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) มาใชเปนแนวทางในการประเมินและพัฒนาธุรกิจการคา
ปลีก  

นอกจากนี้ประโยชนที่ไดจากกลยุทธที่ใชในการแขงขัน ตองสัมพันธกับคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับ
คุณคา และสัมพันธกับกลุมลูกคาเปาหมาย ลูกคาตองรับรูได และตองยั่งยืน(Morrschett et. Al. 2006) 
ผูประกอบการรานคาปลีกตาง ๆ ตองพยายามแขงขันและมีการใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อทําใหกิจการของตนเอง
สามารถเผชิญกับส่ิงที่ไมคาดฝนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจําเปนตองมีการพัฒนากลยุทธเชิงการแขงขันใหม 
ๆ ซ่ึงสามารถจะประยุกตกลยุทธที่สําคัญของ Michale E.Porter (1985) มาเปนหลักได นั่นคือ (1) การจัดการ
ตนทุนใหต่ําเพื่อความเปนผูนํา (Low cost leader strategy) (2) การสรางความแตกตาง (Differentiate 
strategy) และ (3) การจับตลาดเฉพาะกลุม (Focus/Niche strategy)  

ตัวอยางของการประยุกตกลยุทธในการแขงขันของ รานขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty store) จะ
เนนกลยุทธในลักษณะ Focus หรือ Niche เพราะรานขายสินคาเฉพาะอยางจะมีสินคาอยูไมกี่ชนิด ดังนั้น
รานคาประเภทนี้จะสามารถบริการลูกคาเฉพาะกลุมไดอยางทั่วถึง ทําใหลูกคาไดรับบริการที่ดีและจะ
กลับมาใชบริการอีก สวนรานคาปลีกแบบ Mass Market เชน หางคาปลีกขนาดใหญ และรานคาเฉพาะอยาง
เนนสินคาราคาถูก (Category Killer) จะมีการเนนกลยุทธจัดการตนทุนใหต่ํา (Low cost leader) และ การ
สรางความแตกตาง (Differentiate) เชน รานคารฟูร  จะเนนนโยบายในสโลแกน “ถูกกวาใคร ไปคารฟูร” 
นอกจากทางรานสินคาที่มีราคาถูกแลวยังมีสินคาใหลูกคาไดเลือกจํานวนมาก และยังไดใชกลยุทธการสราง
ความแตกตาง (Differentiate) เชนการรับประกันราคา หากลูกคาซื้อสินคาที่หางอื่นแลวพบวามีสินคาชนิด
เดียวกันราคาถูกกวา สามารถนําหลักฐานมาแสดงพรอมใบเสร็จ ทางรานคารฟูรจะคืนเงินสวนตางให 2 เทา
ทันที เปนการประกันราคาสูงสุดในกลุมหางคาปลีกขนาดใหญที่รานอื่นใหเพียง 1 เทาเทานั้น กลยุทธ
ดังกลาวเปนการสรางความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อสินคาไดในราคาที่ถูก ซ่ึงรานอื่นยังไมกลาใชกลยุทธนี้ 
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2.8 การบริหารจัดการธุรกิจคาปลีก 

หลังจากป 2540 หางสรรพสินคาไมมีการปรับปรุงหรือขยายงาน เพราะยังอยูในภาวะประสบกับ
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ สวนหางคาปลีกขนาดใหญ และซูเปอรมารเก็ตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและไดนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการบริหารจัดการ ไดแก การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน (Logistics 
and supply chain management) ระบบการตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็ว (Efficient Consume Response: 
ECR) ระบบเก็บขอมูลสินคาที่ลูกคาซื้อ (Point of Sale: POS)การบริหารการจัดวางสินคา (Category 
Management) และ ระบบ CPFR (Collaboration Planning Forecasting and Replenishment) มาใช 
นอกจากนี้ยังใช สําหรับรานคาขนาดเล็กประเภทรานสะดวกซื้อ มีผูนําในตลาด ไดแกราน เซเวน-อีเลฟเวน 
(7-11) โดยไดนําระบบการบริหารรายไดที่ดีจากสหรัฐอเมริกา และไดตนแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จากญี่ปุน รวมทั้งเซเวน-อีเลฟเวนของไทยยังไดปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป โดย
ปรับรูปแบบของการเขาเปนเฟรนไชสประเภทที่ 2 และ 3 ที่ลดเงินลงทุนของคูสัญญาลง สําหรับรานคาโชว
หวยแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยูรอดถึงปจจุบัน อาจมีปจจัยเนื่องจากการมีทําเลที่ดี (Place) หรือนําเทคนิคการ
บริหารงานสมัยใหมใช ไมวาจะเปนการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) การบริหารจัดวาง
สินคาภายในราน หรือการปรับปรุงบริการ เปนตน 

 

• การจัดการลอจิสติกส  และโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ในธุรกิจท้ังคา
ปลีกและคาสง 
บทบาทของการจัดการลอจิสติกส และโซอุปทานตอโลกธุรกิจไดเขามามีบทบาทในระบบ

เศรษฐกิจ การคาการลงทุน เมื่อ 20 ปที่ผานมา The Council of Logistics Management ไดใหความหมายของ
การจัดการโซอุปทานไวก็คือ “การจัดการโซอุปทานไดรวมการวางแผนและการจัดการของกิจกรรมทั้งหมด
ที่รวมไวในการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบ และกิจกรรมการจัดการลอจิสติกสทั้งหมดไวดวยกัน การจัดการโซ
อุปทาน จะประกอบดวยการประสานและการทํางานรวมกับ พันธมิตรที่อยูในชองทาง (channel partner) ซ่ึง
สามารถเปนไดทั้ง ผูจัดหาวัตถุดิบ (supplier) ผูอยูระหวางทาง (intermediary) ผูใหบริการลอจิติกสบุคคลที่ 3 
(Third party logistics provider) และลูกคา (customer) เปนสวนสําคัญ หัวใจของการจัดการหวงโซอุปทาน
คือการบูรณาการ การจัดการอุปสงคและอุปทาน ภายในและขามบริษัท” 

Lambert และคณะ (1998) ใหคําจํากัดความของ การจัดการโซอุปทานไววา “การบูรณาการกุญแจ
สําคัญกระบวนการธุรกิจจากผูใชสุดทาย (end user) ทะลุผานเขาไปถึงผูจัดหารวัตถุดิบแรกเริ่ม (original 
supplier) ซ่ึงทําหนาที่จัดเตรียมสินคา บริการ และขอมูลสารสนเทศ ที่เพิ่มมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาและผูมีสวน
รวม (stakeholder) รายอ่ืนๆ” กุญแจสําคัญที่เปนดัชนีช้ีวัดการดําเนินกระบวนการธุรกิจ ประกอบไปดวย 8 
กิจกรรม (Stock and Lambert 2001) คือ  
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(1) การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management )  
(2) การจัดการบริการลูกคา (Customer Service Management)  
(3) การจัดการอุปสงค (Demand Management)  
(4) การเติมเต็มคําส่ังซ้ือ (Order Fulfillment)  
(5) การจัดการการไหลของการผลิต (Manufacturing Flow Management)  
(6) การจัดการความสัมพันธผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier Relationship Management)  
(7) การพัฒนาผลิตภัณฑและพานิชยาภิวัฒน (Product Development and Commercialization)   
(8) การตอบสนอง (Return)  
นอกจากนี้ Mentzer (2001) ที่ไดแบงโซอุปทานออกเปน 3 ระดับคือ โซอุปทานพื้นฐานหรือโซ

อุปทานโดยตรง (Basic/ Direct supply chain) โซอุปทานขยาย (Extended supply chain) และโซอุปทานขั้น
สุดทาย (Ultimate supply chain) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับที1่ โซอุปทานพื้นฐานหรือโซอุปทานโดยตรง (Direct Supply Chain) ซ่ึงประกอบดวยกลุม
องคกรของ 3 องคกรหรือมากกวาที่มีความเกี่ยวของกันตัง้แตตนทาง (ผูผลิต) ไปจนถงึปลายทาง (ลูกคา) ทั้ง
ในสวนของการไหลของสินคา บริการ การเงิน และขอมลู  

ระดับที่ 2 โซอุปทานขยาย (Extended Supply Chain) จะเปนการขยายโซอุปทานพื้นฐานใหกวาง
ออกไปอีกระดับ โดยจะมีการเพิ่มคนกลางทั้งในสวนของผูผลิตและสวนของลูกคาขึ้นมา จะเห็นไดวาเมื่อ
ระบบโซอุปทานมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นดังเชนในระดับที่สองนี้  การบริหารจัดการโซอุปทานก็จะมีความ
ยุงยากและซับซอนมากขึ้น  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการไหลของขอมูล (Information flow) จะตองใชเวลาในการ
สงผานจากลูกคา Tier 2 ไปยังผูผลิต Tier 2 นานขึ้น  และขอมูลบางสวนก็อาจจะเกิดการสูญหายหรือมีการ
บิดเบือนไปจากขอมูลที่ไดรับมาจากลูกคาโดยตรง 

ระดับที่ 3 โซอุปทานขั้นสุดทาย (Ultimate Supply Chain) จะเปนโซอุปทานระดับสูงสุดที่ Mentzer 
ไดใหคําจํากัดความไว วาเปนกลุมขององคกรทั้งหมดที่เกี่ยวของกันทั้งที่อยูตนทางและปลายทาง โดยการ
ไหลจะเริ่มตนจากผูผลิตรายแรกสุด (Initial Supplier) ไปจนถึงผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Customer) ดัง
แสดงในภาพที่ 5 สําหรับโซอุปทานทั้ง 3 ระดับนั้นจะมีองคกรที่เปนศูนยกลาง (Focal Firm) เปนตัวกลางใน
โซอุปทานนั้นๆ  ความหมายขององคกรที่เปนศูนยกลางก็คือองคกรที่อยูในโซอุปทานที่มีอํานาจตอรองสูง
ที่สุดในโซอุปทานนั้นๆ อาทิ  TOYOTA ถือวาเปนองคกรศูนยกลาง ในโซอุปทานของอุตสาหกรรมยาน
ยนต หรือในโซอุปทานธุรกิจคาปลีก ก็ไดแกเทสโก-โลตัส  บิ๊กซี หรือแม็คโคร  เปนตน [16] 
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ภาพที่ 2-5 โซอุปทานขั้นสุดทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรที่เปนศูนยกลาง

ผูจัดหาวตัถุดิบ

ผูจัดหาวตัถุดิบ 
เริ่มตน

ผูใหบริการ 
ดานการเงิน

องคกรวิจัย
การตลาด

ลูกคา

ลูกคาขั้นสุดทาย

ผูใหบริการ            
โลจิสตกิสบุคคลที่ 3

 

 
 
 

สําหรับในสวนของการจัดการลอจิสติกสนั้นมีความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกับโซอุปทานอยางแยกกัน
ออกมิได การจัดการลอจิสติกสที่เกี่ยวของกับหลายศาสตร และถูกนํามาเรียกอยางหลากหลายตามความ
เขาใจที่แตกตางกันไป เชน Business logistics, Distribution, Industrial logistics, Logistics Management, 
Material Management, Physical Distribution, Quick Response system, Supply chain Management และ 
Supply Management เปนตน แตความหมายของระบบลอจิสติกส ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หมายถึง “การจัดการ การเคลื่อนยายของสินคาและบริการ ขอมูลและการเงิน
ระหวางผูผลิตและผูบริโภค โดยตองมีการวางแผนการปฏิบัติ และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยลอจิ
สติกสจะตองมีความเชื่อมโยงกับโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการคมนาคมขนสง ไมวาจะเปนทางรถไฟ 
ทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการขนสงทางทอ รัฐบาลจะตองมีการสรางโครงสรางพื้นฐานสนับสนุน
ระบบลอจิสติกสใหมีกฎระเบียบ มีองคกรบริหาร” ในความหมายอื่นๆ ลอจิสติกส คือ กระบวนการของการ
วางแผน การปฏิบัติและการควบคุมใหไดอยางมีประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไหลของสินคา
และบริการและความสัมพันธของขอมูลขาวสารจากแหลงกําเนิดไปถึงผูบริโภค โดยเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา ตั้งแตการออกแบบ การจัดซ้ือ การจัดการสินคา การบรรจุ การจัดการคลังสินคา การ
ส่ือสาร การขนสง การคืนสินคาและบริการอื่นๆ (Vogt et.al. 2002) และในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเกี่ยวพัน
กับการจัดการโซอุปทาน นั่นคือลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานเปนเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการที่
รวบรวมเอากิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดหา การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ และการจัดสง สถานะทั้งหมด
ที่ทําการผลิต โดยมีการบริการและบริหารขอมูล เปนปจจัยสนับสนุนที่ชวยใหการดําเนินงานตางๆดังกลาว
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิทยา 2546) อีกนัยหนึ่งคือมองเห็นระบบลอจิสติกส เปน
ดังเชนเครื่องมือในการแขงขันทางการคา  ในอนาคตที่ตองเผชิญหนากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
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ตลอดเวลา ความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรมนาคม และความสามารถในการประมวลผล
ของมูลอยางถูกตองและรวดเร็ว จะมีความสําคัญอยางมากในการตัดสินใจและการจัดการระบบลอจิสติกส 
(ปราณี 2546) จากที่กลาวมา เห็นไดวาระบบลอจิสติกสเกี่ยวของกับกิจกรรมในการเคลื่อนยายสินคาและ
บริการ (Flow of value) การเคลื่อนยายขอมูล ขาวสาร (Information Flow) และการเคลื่อนยายทางการเงิน
หรือทุน (Money Flow) ที่ทํางานรวมกัน (Collaboration) อยูภายในโซอุปทาน ดังแสดงในภาพที่ 2-6 

 
ภาพที่ 2-6 ระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 
 
 

โซ ค ุณค าของผล ิตภ ัณฑ 

โซ อ ุปทานของผล ิตภ ัณฑ 

ข อม ูล การไหลของการต ัดส ินใจ ข อม ูล

ข อม ูล การไหลของข อม ูล ข อม ูล

ว ัตถ ุด ิบ ผ ู จ ัดส งว ัตถ ุ ุด ิบ การดำเน ินการผล ิต การกระจายส ินค า ล ูกค า

ค ุณค า ค ุณค าการไหลของค ุณค า

การทำงานร วมก ัน การทำงานร วมก ัน

 
 

 
สวนประกอบพื้นฐานในโซอุปทานธุรกิจคาปลีก ประกอบดวย “ตัวแสดง (Actors)” 3 ตัวหลัก 

(Sparks 1998)   นั้นคือ ผูบริโภค รานคาปลีก และผูผลิต แมวาจะมีสมาชิกรายอื่นๆในโซอุปทาน เชน ผู
ใหบริการลอจิสติกส แตโดยพ้ืนฐานแลวมีสมาชิก 3 รายท่ีเปนตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง จุดเชื่อมตอ
ระหวางสมาชิกทั้ง 3 มีหลากหลายรูปแบบหากแตในที่นี้จะพิจารณาดวยการไหล (Flow) ซ่ึงประกอบดวย 
การไหลของผลิตภัณฑ การไหลของขอมูล การไหลทางการเงิน และการไหลของความเสี่ยง   
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โครงสรางของการจัดการโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก (Retail Supply Chain) สมัยใหมโดยทั่วไปนั้น

ประกอบดวย 3 สวน(Rajamani and Guha 2006) คือ (1) ศูนยปฏิบัติการใหญ (Corporate Head Quarter) 
รับผิดชอบกลยุทธโดยรวม การวางแผนกระบวน และประสานงานกระบวนการอุปสงคและอุปทาน (2) การ
กระจายสินคา (Distribution) รับผิดชอบการจัดการการไหลขาเขาจากผูจัดหาวัตถุดิบ และการไหลของสินคา
ขาออกไปสูรานคา (3) รานคาปลีก (Retail Store) รับผิดชอบการไหลขาออกของสินคาและบริการใหแก
ลูกคาและประสบการณจริงในกระบวนการซื้อสินคาของลูกคา โดยแบงกระบวนการออกเปน 5 กลุม ใน 4 
มิติ โดยทั้ง 5 กระบวนการประกอบดวย (1) กระบวนการที่เกี่ยวกับสินคา (Merchandising) โดยมีหนาที่การ
ทํางาน เชน การสรางแผนการเงิน การสรางแผนการผลิตสินคา การสรางแผนการกําหนดตําแหนงของ
รานคา (2) การจัดซ้ือ (Purchasing) เปนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบ มีหนาที่การทํางาน 
คือการรับและจัดหมวดหมูของขอมูลการขาย คํานวณปริมาณการซื้อวัตถุดิบที่จําเปน เจรจาการจัดซื้อ
วัตถุดิบกับผูจัดหาวัตถุดิบ ดูแลรักษาและจัดเก็บบันทึกการสงสินคา (3) การตลาด (Marketing) เปนการ
ปฏิบัติการในสวนที่เกี่ยวของกับอุปสงค วิเคราะหแนวโนมความเปนไปของตลาด พัฒนาการสงเสริมการ
ขาย การหาชองทางการโฆษณา ออกแบบและสนับสนุนการสงเสริมการขาย วิเคราะหประสิทธิผล (4) การ
กระจายสินคา (Distribution) เปนการปฏิบัติงานลอจิสติกส มีหนาที่การทํางานในการสรางตารางการไหล
เขาและไหลออกของสินคาและวัตถุดิบ นับสินคาคงคลังและรอบของสินคาคงคลัง สถานะของสินคาคงคลัง 
ทําการเลือกสรรและบรรจุภัณฑ (5) การขาย (Sales) การปฏิบัติงานในรานคาปลีก ทําหนาที่การอบรม
พนักงานรานคา ทําความเขาใจความตองการของลูกคา นําเสนอสินคา และมิติทั้ง 4 คือ (1) ฝายการซื้อหรือ
การไหลขาเขา (Buy side/Inbound) (2) ฝายการขายหรือการไหลขาออก (Sales Side/Outbound) (3) การ
วางแผน และ (4) การปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพที่ 2-7 
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ภาพที่ 2-7 โครงสรางการจัดการโซอุปทานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

การวางแผน

การปฏบัิตกิาร

ฝายการซื้อ/การไหลขาเขา ฝายการขาย/การไหลขาออก

กระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา 
Merchandising

กระบวนการจัดซื้อ 
Buyer operation

การตลาด 
Demand Creation

การกระจายสินคา 
Logistics Operation

การขาย 
Retail store Operation

 

 
 
 

ที่มา: Sparks (1998) 

 
ในรายละเอียดของลอจิสติกสธุรกิจคาปลีก (Retail Logistics) เปนการจัดการที่บูรณาการขอบเขต

ของกิจกรรมที่ตองการสําหรับรานคาโดยการเติมเต็มสินคาอยางเพียงพอ (Mckinnon, 1996)  กิจกรรมลอจิ
สติกสที่สําคัญ 13 กิจกรรม  ซ่ึงแบงเปน กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ไดแก บริการลูกคา (Customer Service) 
การพยากรณอุปสงค (Demand Forecasting) การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) การ
ติดตอส่ือสารลอจิสติกส (Logistics Communications) การขนถายวัตถุดิบ (Material Handling) กระบวนการ
ส่ังซ้ือ (Order Processing) การเก็บและจัดการคลังสินคา (Warehousing and Storage) และกิจกรรมที่
สนับสนุนกิจกรรมหลักอีก 6 กิจกรรม ไดแก การบรรจุหีบหอ (Packaging) การสนับสนุนชิ้นสวนและ
บริการ (Parts and Service Support) การเลือกที่ตั้งฐานการผลิตและคลังสินคา (Plant and Warehouse Site 
Selection)  การจัดหาสินคา (Procurement) ลอจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) การจราจรและการ
ขนสง (Traffic and Transportation)  หากพิจารณาที่กิจกรรมลอจิสติกสจะสามารถแยกลักษณะของการ
บริหารกิจกรรมลอจิสติกสระหวางธุรกิจคาปลีกแบบดั่งเดิมและธุรกิจคาปลีกสมัยใหมได [17] โดยแบง
พิจารณาออกเปน 2 กลุมกิจกรรม นั้นคือกลุมที่ 1 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินคา ไดแก กระบวนการ
ส่ังซ้ือ สารสนเทศและปริมาณการสั่งซ้ือ และกลุมที่ 2 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคา ไดแก 
การขนสง การจัดการสินคาคงคลัง และคลังสินคา  มีรายละเอียด ดังนี้  
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• กิจกรรมลอจิสติกสในธุรกิจคาปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) 

กลุมที่ 1 กิจกรรม กระบวนการสั่งซ้ือ สารสนเทศและปรมิาณการสั่งซ้ือ  
การพยากรณปริมาณความตองการของลูกคาเพื่อที่จะกําหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมนั้น 

ผูประกอบการมักจะใชวิธีการคาดคะเนจากปริมาณสินคาที่ขายไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน เดือนแรก
ส่ังซื้อสินคา ก เปนจํานวน 10 ลัง แตขายไดเพียง 7 ลัง ดังนั้นเดือนตอไปก็จะทําการสั่งซื้อสินคาลดลง เชน 
อาจจะสั่งซ้ือเหลือเพียง 5 ลัง เนื่องจากยังมีสินคาคงคลังเหลืออยู ซ่ึงในความเปนจริงแลวผูประกอบการก็ไม
สามารถทราบไดวาเดือนตอไปจะสามารถขายสินคาไดเปนจํานวนเทาใด เนื่องจากมีปจจัยหลาย ๆ อยางที่
เกี่ยวของซึ่งจะสงผลกระทบใหเกิดความไมแนนอนของอุปสงค เชน การทําการสงเสริมการขายของสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่งก็อาจจะสงผลใหสินคาชนิดนั้นมีปริมาณที่ขายไดมากกวาปกติ ซ่ึงอาจจะทําใหสินคาที่
ส่ังซ้ือมามีไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาในชวงเวลาดังกลาวได  สงผลใหผูประกอบการตองเสีย
โอกาสในการที่จะไดรับรายไดที่เพิ่มขึ้น  ในทางตรงกันขามหากมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบทําใหผูบริโภค
ซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง  ก็จะทําใหผูประกอบการตองแบกรับภาระในเรื่องของปริมาณ สินคาคง
คลังที่เพิ่มขึ้นซ่ึงจะสงผลกระทบตอการหมุนเวียนของเงินทุน เนื่องจากไมสามารถขายสินคาไดมากนัก ซ่ึง
จากกรณีตางๆ ที่ยกมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูประกอบการตองใหความสนใจ 
เพื่อที่จะนํามาใชในการกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือในแตละครั้ง  

กลุมที่ 2 การขนสง การจัดการสินคาคงคลัง และคลังสินคา  
ในสวนของการบริหารสินคาคงคลังนั้น ผูประกอบการมักจะเห็นวา กิจการจําเปนที่จะมีปริมาณ

สินคาคงคลังที่เพียงพอที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยมิไดคํานึงถึงระดับของสินคา
คงคลังที่เหมาะสม ซ่ึงจากลักษณะดังกลาวทําใหปริมาณสินคาคงคลังของกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมมีระดับ
คอนขางสูง และจะสงผลกระทบตอกิจการในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนดังที่ไดกลาวไวขางตน นอกจากนี้
ในการบริหารคลังสินคานั้น โดยสวนใหญแลวผูประกอบการมักจะเก็บสินคาไว ณ สถานที่ขายสินคา และ
ไมมีการคํานึงถึงการจัดเก็บสินคาอยางเปนระบบ ทําใหการนับสต็อกในแตละครั้งเกิดความยุงยากเสียเวลา 
และเกิดความผิดพลาดไดโดยงาย จากกรณีดังกลาว ทําใหผูประกอบการไมสามารถทราบปริมาณสินคาคง
คลังแตละประเภทที่ชัดเจน ซ่ึงจะสงผลตอผูประกอบการในการที่จะกําหนดปริมาณการซื้อสินคาที่
เหมาะสมในครั้งตอไป  ซ่ึงหากผูประกอบการมีความรูความเขาใจในวิธีการบริหารสินคาคงคลังและมีการ
จัดเก็บสินคาในคลังสินคาหรือโกดังของตนเองอยางเปนระเบียบ ก็จะทําใหผูประกอบการสามารถที่จะลด
ตนทุนในการดําเนินงานไดในระดับหนึ่ง  
• กิจกรรมลอจิสติกสในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  (Modern Trade) 

กลุมที่ 1 กิจกรรม กระบวนการสั่งซ้ือ สารสนเทศและปรมิาณการสั่งซ้ือ  
การดําเนินงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมนั้น กอนที่จะมีการสั่งซ้ือสินคานั้น จะตองมีการวางแผน

พยากรณปริมาณความตองการของลูกคาเสียกอน การสั่งซ้ือที่ในปริมาณที่มากหรือนอยเกินไป จะสงผล
กระทบตอตนทุนการดําเนินงานและการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา กลาวคือ ถามีปริมาณการสั่งซื้อ
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ที่มากจนเกินไปก็จะสงผลใหองคกรตองแบกรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
ในขณะเดียวกันถามีการสั่งซื้อสินคาที่นอยจนเกินไปก็จะสงผลใหลูกคาไมไดรับสินคาตามที่ตนเองตองการ 
สงผลใหองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอยอดขายใน
อนาคตขององคกรได ดังนั้นการพยากรณปริมาณความตองการของลูกคาที่แมนยําจึงเปนกิจกรรมทางลอจิ
สติกสที่สําคัญที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใหความสําคัญ ซ่ึงการพยากรณที่จะใหเกิดความแมนยําหรือใกลเคียง
ที่สุดนั้น จะตองอาศัยขอมูลทางดานพฤติกรรมผูบริโภคที่เขามาจับจายใชสอยภายในรานคา ซ่ึงธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมก็ไดมีการเก็บขอมูลดังกลาว ขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปใชในการพยากรณปริมาณความตองการของ
ลูกคา นอกจากนี้ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังมีการติดตั้งระบบสารสนเทศ ตางๆ เชน ระบบ Electronic Data 
Interchange (EDI) และ/หรือขอมูล ณ จุดขาย (Point of sales: POS) โดยมีการเชื่อมตอขอมูลไปยังคลังสินคา 
และผูจัดหาสินคารายใหญ กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางหนวยงานอื่นในองคกรและนอก
องคกร ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะทําใหผูจัดหาสินคาทราบวาควรที่จะวางแผนการผลิตอยางไรใหเหมาะสม ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอปริมาณสินคาคงคลังในระบบ 

ปริมาณการสั่งซื้อสินคาในแตละครั้งของกิจการคาปลีกสมัยใหมนั้นจะทําการสั่งซื้อเปนปริมาณ
มาก  เนื่องจากการดําเนินงานของกิจการคาปลีกสมัยใหมนั้นมีการดําเนินงานหลายสาขาทั่วประเทศ จากการ
ส่ังซื้อเปนปริมาณมากนั้นสงผลใหตนทุนของสินคามีราคาที่ถูกกวากิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมมาก เนื่องจาก
อํานาจตอรองตกอยูกับกิจการคาปลีกสมัยใหม ผูจัดหาสินคาไมมีทางเลือกในการตอรองราคาที่จะขายใหกับ
กิจการคาปลีกสมัยใหมมากนัก และผูจัดหาสินคาที่จัดสง    สินคาใหนั้นจะตองมีความแมนยําในการจัดสง
ทั้งในแงของเวลา ชนิดและปริมาณของสินคา เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอตนทุน
การดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการ 

กลุมที่ 2 การขนสง การจัดการสินคาคงคลัง และคลังสินคา  
หลังจากที่มีการสั่งซ้ือสินคาแลวนั้น โดยสวนใหญผูจัดหาสินคามักจะมีบริการขนสงสินคาใหกับผู

ส่ังซื้อ ตามปกติแลว กิจการคาปลีกสมัยใหมมักจะมีจุดกระจายสินคา (Distribution Center-DC) ซ่ึงจะเปน
สถานที่ที่ผูจัดหาสินคามาสงสินคา ซ่ึงในสวนของคลังสินคาของกิจการคาปลีกสมัยใหมนั้นจะมีอยู 2 จุด
ดวยกันดังรูป 
 

 
 

ผูจัดหาสินคา ศูนยกระจายสินคา คลังสินคาของรานคาปลีก 

สําหรับจุดแรกนั้นจะมีลักษณะเปนศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) กลาวคือ เปนจุด
ศูนยกลางในการรับสินคาจากผูผลิต สินคาที่ถูกสงไปยังศูนยกระจายสินคาจะถูกกระจายตอไปยังคลังสินคา
ของแตละสาขา โดยที่แตละสาขาจะทําการสงขอมูลโดยบงบอกถึงประเภทและปริมาณสินคาที่แตละสาขา
ตองการมายังศูนยกระจายสินคาลวงหนา เมื่อสินคาถูกสงมายังศูนยกระจายสินคา สินคาจะถูกคัดแยกและจัด
กลุมใหมทันทีเพื่อใหตรงกับประเภทและปริมาณของแตละสาขา และจะถูกขนถายโดยรถบรรทุกเพื่อสงไป
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ยังสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ  ซ่ึงเทคนิคการจัดการในคลังสินคาแบบนี้เรียกวา การเคลื่อนยายสินคาขาม
คลังสินคา (Cross-docking) ซ่ึงจะสงผลใหองคกรสามารถลดตนทุนที่เกิดจากการเก็บสินคาคงคลังได   

สําหรับจุดที่สองจะเปนสวนของคลังสินคาที่อยู ณ จุดขายสินคา ซ่ึงในสวนนี้จะมีการเก็บสินคาคง
คลัง แตจะมีระดับของสินคาคงคลังเหมาะสมตอการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ  
กลาวคือเมื่อสินคามาถึง ณ จุดขาย ก็จะมีการขนถายสินคาเพื่อทําการเติมเต็ม (Replenishment) ทันที และ
กิจกรรมการเติมเต็มสินคานั้นจะมีการเติมเต็มสินคาทุกวัน ทําใหไมจําเปนที่จะตองเก็บสินคาคงคลังมาก
จนเกินไป  

ในสวนของการบริหารสินคาคงคลังนั้น ผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมจะใหความสําคัญกับกิจ
กรรมการบริหารสินคาคงคลัง เนื่องจากการสต็อกสินคาในระดับที่เหมาะสมนั้นนอกจากจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอแลว ยังสงผลใหตนทุนการดําเนินงานลดลงอีกดวย ซ่ึง
ในปจจุบันผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมจะมีการวางแผนเพื่อกําหนดระดับปริมาณสินคาคงคลังที่
เหมาะสม โดยมีการประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองคกร กลาวคือ ฝายการตลาดจะเปนผูที่
พยากรณปริมาณความตองการซื้อของลูกคาโดยอิงจาก  ขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูลพฤติกรรมการ
จับจายของลูกคา จากการพยากรณดังกลาว ฝายจัดซื้อจะทําการสั่งซ้ือสินคากับทางผูจัดหาสินคาในปริมาณที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ ทําใหปริมาณสินคาคงคลังอยูในระดับที่
เหมาะสม  

ดานการจัดการการขนสงสินคานั้น ถือไดวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากตนทุนดาน
การขนสงเปนตนทุนที่มีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับตนทุนประเภทอื่นๆ ดังนั้นการจัดการดานการขนสงที่มี
ประสิทธิภาพจะสามารถชวยลดตนทุนในการดําเนินงานและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ทันเวลา ซ่ึงกิจการคาปลีกสมัยใหมมักจะมีการจัดการการขนสงสินคาดวยกัน 2 รูปแบบไดแก การจัดการ
ขนสงสินคาดวยตนเอง ซ่ึงจะตองมีกองรถบรรทุกและคลังสินคาเปนของตนเอง ตองมีการลงทุนในสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย แตอยางไรก็ตามกิจการที่จัดการการขนสงดวยตนเองแบบนี้ จะสามารถ
ควบคุมระบบดวยตนเองได ทําใหการประสานงานในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงสามารถทําได
โดยงาย สําหรับการจัดการการขนสงอีกประเภทซึ่งเปนที่นิยมไดแก การใหบริการการขนสงโดยบุคคลที่
สาม (Third Party Logistics Service Provider) ซ่ึงกิจการที่เลือกใชรูปแบบการจัดการการขนสงแบบนี้ไม
จําเปนที่จะตองลงทุนในสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับการขนสง ซ่ึงจะเปนการประหยัดตนทุนใน
การดําเนินงานไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้กิจการยังสามารถมุงเนนกิจกรรมที่เปนกิจกรรมหลักโดยปลอย
หนาที่ดานการขนสงใหกับผูใหบริการบุคคลที่สาม 
 

2.9 วิวัฒนาการของระบบโซอุปทานคาปลีกไทย 
ในรายงานโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบโซอุปทาน (Supply Chain) ธุรกิจคาปลีก [18] ได

สรุปรวมวิวัฒนาการของชองการการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจคาปลีกของไทย โดยการแบงแยกชวงเวลา
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ของแตละยุคของชองทางการจัดจําหนายสินคามาจากการพิจารณาดวยอํานาจการตอรองของสมาชิกใน
โซอุปทาน โดยรายละเอียดมีดังนี้  

ชวงป พ.ศ. 2487-2500 :  อํานาจการตอรองอยูที่ผูคาสง ชองทางการจัดจําหนายสินคาจากผูผลิตไป
ยังผูบริโภคนั้นคอนขางเรียบงาย เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจการคาปลีกในอดีตยังไมมีความซับซอนมากนัก 
สมาชิกในระบบจะประกอบดวย  ผูผลิต(Producer) ผูจัดหาสินคา (Supplier) ผูคาสง(Wholesaler) ผูคาปลีก 
(Retailer) และลูกคา (Customer) รูปแบบการคาขายก็จะมีการจัดสงคําสั่งซ้ือและสินคาเปนทอดๆ  ซ่ึง
สมาชิกแตละรายคอนขางที่จะมีความจงรักภักดี (Loyalty) ตอกัน  เนื่องจากสมาชิกแตละรายมีชองทางในการ
จัดจําหนายสินคาไมมากนัก  และในชวงเวลานั้นผูคาสงเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดในระบบ  เพราะเปนผูที่มี
ปริมาณการสั่งซ้ือ สินคาจาก  ผูผลิต และผูจัดหาสินคามากที่สุด ในขณะเดียวกันผูคาปลีกก็มีความสัมพันธที่
ดีกับทั้งฝาย ผูผลิต ผูจัดหาสินคา และผูคาปลีกดังนั้น  ผูคาสงจึงเปนผูที่มีอํานาจการตอรองมากที่สุดใน
ระบบในขณะนั้น 
ภาพที่ 2-8 ชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม 

ผ ู ผล ิต/ผ ู จ ัดส งส ินค า ผ ู ค าส ง ร านค าปล ีก ล ูกค า

 
 
ชวงป พ.ศ. 2500-2518: อํานาจการตอรองเปลี่ยนมายังผูผลิต หางสรรพสินคายุคเริ่มตน เชน หาง

เซ็นทรัล หางไทยไดมารู ไดเกิดขึ้น ทําใหระบบธุรกิจการคามีชองทางการจัดจําหนายมากขึ้น  ชวงเวลา
ดังกลาวอํานาจการตอรองไดกลับมาอยูที่ผูผลิตและผูจัดหาสินคา เนื่องจาก  ผูผลิตและผูจัดหาสินคามี
ทางเลือกในการกระจายสินคาใหกับหางสรรพสินคานอกเหนือไปจากผูคาสง ซ่ึงหางสรรพสินคาดังกลาว  
มักจะมีซูเปอรมารเก็ตอยูดวยซ่ึงตรงจุดนี้ถือไดวาเปนคูแขงโดยตรงกับรานคาปลีก เพราะสินคาที่ขายเปน
ประเภทเดียวกัน ไดแก  สินคาอุปโภคบริโภค  นอกจากนี้หางสรรพสินคายังมีความไดเปรียบรานคาปลีกใน
บางเรื่อง เชน  มีที่จอดรถ  มีเครื่องปรับอากาศ  และสินคาที่ขายก็มีความสะอาดมากกวา  อยางไรก็ตามใน
ขณะนั้นรานคาปลีกยังไมตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงมากนักเพราะจํานวนของหางสรรพสินคาดังกลาว
ยังมีนอย ประกอบกับราคาสินคาก็ไมไดมีความแตกตางกันมากพอที่จะดึงดูดผูบริโภคใหเขาไปใชบริการ  
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ภาพที่ 2-9 ชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจคาปลีกโดยอํานาจการตอรองเปลี่ยนมายังผูผลิต 

ผ ู ผล ิต/ผ ู จ ัดส งส ินค า ผ ู ค าส ง ร านค าปล ีก

ล ูกค า
ห างสรรพส ินค า
- เซ ็นทร ัล
- เดอะมอลล 
- ไทย ไดมาร ู ู  

 

ยุคป พ.ศ. 2518–2537:  อํานาจการตอรองเปนของกิจการคาปลีกสมัยใหม ระบบโซอุปทานที่มีอยู
ในอดีตไดเปลี่ยนแปลงไป  เพราะการเขามาของคาปลีกขนาดใหญจากตางชาติทําใหสมาชิกในระบบโซ
อุปทานมีมากขึ้น  ขณะที่ลักษณะชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมยังคงมีอยูโดยที่  
การคาสมัยใหมไมไดเขาไปแทรกอยูในหวงโซของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมแตอยางใด  เนื่องจาก
ผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมมีอํานาจการตอรองมากพอที่จะติดตอกับผูจัดหาสินคาไดโดยตรง เพราะมี
ปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งเปนจํานวนมาก  ส่ิงนี้เองกอใหเกิดหวงโซใหมขึ้นโดยผูประกอบการคาปลีก
สมัยใหมจะเปนผูที่อยูตรงกลางระหวางผูจัดหาสินคาและลูกคา สงผลใหชองทางการจัดจําหนายระหวาง
ผูผลิตไปยังผูบริโภคมีมากขึ้น  จากสถานการณดังกลาวทําใหเกิดลักษณะรูปแบบทางการคาแบงเปน  2  
ประเภท ไดแก  ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม และธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เมื่อพิจารณาจากหวงโซทั้งสองแลวนั้น
จะเห็นไดวาหวงโซของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะมีจํานวนสมาชิกที่นอยกวาหวงโซของธุรกิจคาปลีกแบบ
ดั้งเดิมสงผลใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเกิดความไดเปรียบธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ในเรื่องของสวนตาง
ระหวางตนทุนสินคาและราคาขาย  เนื่องจากการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคนั้นจะผานสมาชิก
เพียงรายเดียวในหวงโซอุปทาน ซ่ึงไดแก  ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ในขณะที่ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมนั้น  กวา
ที่สินคาจะเคลื่อนยายจากผูผลิตถึงมือผูบริโภคจะตองผานสมาชิกในระบบเปนทอดๆ สงผลใหสมาชิกราย
สุดทายในหวงโซซ่ึงไดแก ผูคาปลีก มีสวนตางระหวางตนทุนสินคาและราคาขายที่นอยมาก  นอกจากนี้
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังใหความสําคัญกับการเขาถึงความตองการของลูกคา โดยมีการทําระบบบริการ
ลูกคา (Customer Services) มีการทําการวิจัยทางการตลาด (Marketing Research) เพื่อทราบความตองการที่
แทจริงเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได   ซ่ึงผูคาปลีกเองมิไดมีการทําในสวนนี้ จาก
สาเหตุเหลานี้สงผลใหผูคาปลีกรายยอยไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจากไมสามารถแขงขันทั้งทางดาน
ราคา และตนทุนสินคา รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 2-10 ชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจคาปลีกอํานาจการตอรองเปนของกิจการคาปลีก 
                    สมัยใหม 

ผ ู ผล ิต/ผ ู จ ัดส งส ินค า ผ ู ค าส ง ร านค าปล ีก

ล ูกค า
ห าง/ร านค าปล ีกสม ัยใหม 

- ห างสรรพส ินค า
- ห างค าปล ีกขนาดใหญ 
- ร านสะดวกซ ื อ ฯลฯ  

 
ยุคป พ.ศ. 2537-2546 :  อํานาจการตอรองเปนของกิจการคาปลีกขามชาติ-จากปญหาทางดานตนทุน

สินคาที่สูงของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ทําใหปจจุบันรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเริ่มหันมาพิจารณาการซื้อสินคา
จากหางคาปลีกขนาดใหญเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง  โดยทางรานคาปลีกแบบดั้งเดิมจะพิจารณาวาตนทุน
สินคาจากแหลงใดที่มีตนทุนที่ต่ํากวา  ก็จะทําการเลือกซื้อจากแหลงนั้น  สวนหางคาปลีกขนาดใหญนั้น
นอกจากจะขายสินคาใหกับผูบริโภคทั่วไปแลว  ก็ไดเล็งเห็นวารานคาปลีกแบบดั้งเดิมก็เปนลูกคาที่สําคัญ
ของตนเองเชนกัน เนื่องจากเมื่อพิจารณาในเรื่องระดับของความสามารถทางการแขงขันแลวพบวารานคา
ปลีกแบบดั้งเดิมไมสามารถที่จะแขงขันโดยตรงกับหาง/รานคาปลีกสมัยใหมได เนื่องจากมี ขอเสียเปรียบใน
หลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของตนทุนสินคา  ดังนั้นการที่หางคาปลีกขนาดใหญ มีตนทุนสินคา
หลายๆ ชนิดต่ํากวาผูคาสงทําใหรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในปจจุบันหันมาพิจารณาทางเลือกในการซื้อสินคา
กับ หางคาปลีกสมัยใหม มากขึ้น    ความจงรักภักดีในหวงโซอุปทานของตนเองไมมีความจําเปนอีกตอไป  
เนื่องจากทามกลางสภาวะการแขงขันที่รุนแรง  รานคาปลีกแบบดั้งเดิมจําเปนที่จะตองจัดหาสินคามาจาก
แหลงที่มีตนทุนที่ต่ําที่สุด  ซ่ึงจากลักษณะดังกลาวสงผลใหผูคาสงตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันเพื่อที่จะสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใหได 

ยุคป พ.ศ. 2547-ปจจุบัน:  อํานาจการตอรองสูงสุดอยูที่กิจการคาปลีกขามชาติ-เปนสถานการณ
ตอเนื่อง  จากการที่ทั้งรานคาปลีกแบบดั้งเดิมและผูบริโภคตางก็ใหการยอมรับในสิ่งที่คาปลีกขามชาติ
นําเสนอ  ทั้งในเรื่องของราคาสินคาที่ถูกกวา  ความสะดวกสบายที่ไดรับเมื่อมาใชบริการ  สภาพการณเชนนี้
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จะกระทบตอผูคาสงมากที่สุด ซ่ึงในอนาคตกิจการคาสงที่ไมมีการพัฒนาและปรับตัวอาจตองเลิกกิจการ
และออกไปจากโซอุปทานในที่สุด 
 
ภาพที่ 2-11 ชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจคาปลีกอํานาจการตอรองเปนของกิจการคาปลีก 
                    สมัยใหม 

ของทางการแบบด ั งเด ิม

ผ ู ผล ิต/ผ ู จ ัดส งส ินค า

ผ ู ค าส ง

ร านค าปล ีก

ต ัวแทนจำหน าย

ห าง/ร านค าปล ีกสม ัยใหม 
- ห างสรรพส ินค า
- ห างค าปล ีกขนาดใหญ 
- ร านสะดวกซ ื อ ฯลฯ

ล ูกค า

 
 

สําหรับในประเทศอื่นๆ เชนออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร  การวิวัฒนาการชองทางการกระจาย
สินคาสําหรับธุรกิจคาปลีกนั้นมิไดเกิดจากชองทางการจัดจําหนายและอํานาจตอรองของสมาชิกในโซ
อุปทาน หากแตเกิดจากประสิทธิภาพของการจัดการโซอุปทานซึ่งแบงไดเปน 4 ขั้น คือ (Whiteoak 1994, Lu 
et.al.2005, Sparks 1998) ขั้นท ี่ 1 ในทศวรรษที่ 1970s การควบคุมภายในราน (Store Control) มีลักษณะการ
จัดการควบคุมระดับสินคาคงคลังของรานโดยผูจัดการสาขา สินคาถูกสงโดยตรงจากผูจัดหาสินคา การ
หมุนเวียนสินคาคงคลังเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย  

ขั้นที่ 2 ชวงแรกของทศวรรษที่ 1980s การควบคุมจากจุดคลังสินคา (Depot Control) มีการจัดสราง
ศูนยกระจายสินคาสําหรับรายคาปลีกในระดับภูมิภาค (Retail regional distribution centers: RDCs) ตรวจ
สภาพคลังสินคาและควบคุมสินคาโดย RDCs มีการพัฒนาระบบเติมเต็มสินคาตามสาขาตางๆดวยระบบ
คอมพิวเตอร   

ขั้นที่ 3 ในชวงหลังของทศวรรษที่ 1980s การควบคุมจากสํานักงานใหญ มีลักษณะคือควบคุมการ
ตอบสนองการเติมเต็มยอนจาก RDCs กลับไปสํานักงานใหญ มีการนําการสั่งซื้อที่อางอิงจากขอมูลทาง
อิเลคทรอนิคสที่จุดขาย (Point of sales: POS)  
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ขั้นที่ 4 ในชวงปแรกของทศวรรษที่ 1990s ระบบทันเวลาพอดี (Just In Time: JIT) มีลักษณะการ

จัดการคลังสินคา การควบคุมสินคาคงคลังจากศูนยกลาง ลูกคามีอิทธิพลตอระบบลอจิสติกสและการให
ความสําคัญกับความสัมพันธที่มีตอผูจัดหาวัตถุดิบ และในขั้นตอมาในชวงกลางทศวรรษที่ 1990s เร่ิมเขาสู
ระบบการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response: QR) และการตอบสนองตอผูบริโภคอยางรวดเร็ว 
(Efficient Consumer Response: ECR) ซ่ึงระบบนี้เปนการผสมผสานขอบเขตของเทคโนโลยีทั้งหมดและ
วิธีการจัดการที่สามารถทําใหการขนสงสินคาที่ถูกตอง ในลักษณะที่ถูกตองทั้งสี ขนาดและชนิดของสินคา 
ไปสงในที่ทีถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสม  

• Efficient Consumer Response  (ECR) หรือการตอบสนองตอผูบริโภคอยางรวดเร็ว 
การตอบสนองตอผูบริโภคอยางรวดเร็ว หรือระบบ ECR เปนแนวคิดดานการจัดการสมัยใหมใน

ธุรกิจคาปลีก  โดยจะเนนย้ําความสําคัญของการรวมมือกันระหวางสมาชิกในระบบโซอุปทานธุรกิจคาปลีก  
เพื่อที่จะลดตนทุนในการดําเนินงาน  และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น  เร็วขึ้น  ดวย
ตนทุนต่ําลง  แนวความคิด ECR นี้  จะตองอาศัยความรวมมือกันในการทํากิจกรรมทางการคาและลอจิ
สติกส ระหวางผูที่มีสวนในการจัดสงสินคาและรานคาปลีก  โดย ECR มีองคประกอบหลัก  3  สวนไดแก 

(1) การจัดการดานอุปสงค  (Demand Management)  
การบริหารงานดานความตองการของผูบริโภคนั้น เปนตัวแปรที่สําคัญที่จะกําหนดวาแผนการ

บริหารงานนี้จะประสบผลสําเร็จหรือไม เนื่องจากถาความตองการของผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
โดยไมคาดคิด  จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานในสวนอื่นๆ ทั้งหมด  ในการบริหารงานดานความ
ตองการของผูบริโภคนั้น ประกอบไปดวย  4  สวนสําคัญ ดังตอไปนี้  

• พัฒนากลยุทธและศักยภาพ  (Strategy & Capabilities)   

• การบริหารความหลากหลายของสินคาอยางมีประสิทธิภาพ  (Optimize Assortments)  

• การสงเสริมการขายอยางมีประสิทธิภาพ  (Optimize Promotion) 

• วิธีการนําเสนอสินคาใหมอยางมีประสิทธิภาพ  (Optimize Introductions) 
(2) การจัดการดานอุปทาน  (Supply Management) 

การจัดการดานอุปทานนี้ ถือเปนสวนสําคัญไมนอยไปกวาการจัดการดานอุปสงคของผูบริโภค การ
ปรับปรุงกระบวนการจัดสงสินคา/การจัดเก็บสินคา ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
เพิ่มความนาเชื่อถือในการจัดการและชวยลดตนทุนในสวนคลังสินคา  ซ่ึงการบริหารงานดานอุปทานนี้  
ประกอบไปดวยสวนตางๆ  6  สวน ไดแก  

 

• ระบบการสั่งซ้ือสินคาโดยอัตโนมัติ  (Automated Store Ordering) 

• การจัดสงและเติมสินคาอยางตอเนื่อง  (Continuous Replenishment) 

• การเคลื่อนยายสินคาในคลัง  (Cross Docking) 
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• การประสานงานรวมกับผูจดัหาสินคา (Integrated Suppliers)  

• การดําเนนิงานที่เปนทีว่างใจได  (Reliable Operation)    

• การผลิตที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  (Synchronized Production) 
(3) การพัฒนาและประยกุตใชเทคโนโลยี  (Enabling Technology) 

การแลกเปลี่ยนขอมูลทางการคา และการสื่อสารกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส  เปนหนึ่งใน
เทคโนโลยีที่ชวยใหการจัดสงสินคาและการเติมสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับการที่ธุรกิจ
ควรตองทราบตนทุนในการดําเนินงานในแตละกิจกรรมอยางถูกตอง  รวมถึงตนทุนจากการนําเทคโนโลยี
มาใชงาน  ในปจจุบันพบวา กิจการตางๆ ที่นําเทคโนโลยีมาใชในการติดตอส่ือสารกับคูคาสามารถ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึนและลดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน  รูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีใชอยู
ในปจจุบัน  ไดแก 

• การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Data Interchange : EDI) 

• การหักบัญชีและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Fund Transfer : EFT) 

• ระบบรหัสสินคาและการจดัเก็บฐานขอมูล  (Item Coding and Database Maintenance) 

• การหาตนทนุกิจกรรม  (Activity Based Costing : ABC) 
การนําระบบ ECR มาใชในธุรกิจคาสงและคาปลีกในระดับโลกนั้นมีจุดมุงหมายที่จะแกไขหรือ

รองรับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจคาปลีกและคาสง หนึ่งในปญหาเหลานั้น คือ การจัดการความรวมมือ 
(Collaboration) ระหวางผูผลิตสินคา (Manufacturers) ผูคาสง (Wholesales) และ ผูคาปลีก (Retailers) ใน
การเติมเต็มสินคา (Replenishment)หนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแกปญหานั้นเรียกวา Collaboration 
Planning Forecasting and Replenishment  (CPFR)    แบบจําลองของกระบวนการ CPFR นั้นเปนเรื่อง
คอนขางใหมในวงการการจัดการธุรกิจหรือการจัดการโซอุปทาน  แตก็มีการนําเอาแนวคิดที่มาใชกันอยาง
กวางขวาง 
 

• CPFR  (Collaboration Planning Forecasting and Replenishment) 
CPFR (Collaboration Planning Forecasting and Replenishment) มีนิยามวา “เปนโครงการริเร่ิม 

(Initiative) ระหวางผูรวมโครงการในโซอุปทาน (Supply Chain) ที่มีความตั้งใจในการปรับปรุง
ความสัมพันธระหวางผูรวมโครงการทั้งหลายโดยการรวมกันจัดการกระบวนการวางแผนและใชขอมูล
รวมกัน”   CPFR จะชวยใหรานคาปลีกและผูจัดหาสินคาติดตอส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดทั้ง
กระบวนการการวางแผนความตองการและกระบวนการเติมเต็มสินคา (Rabin 2001, Moonen 2001) ใน
โครงการริเร่ิมนี้จะมีหลักการอยู 3 ขอ ดังนี้ 

1. กรอบการทํางานของหุนสวนการคาจะถูกจัดตั้งระหวางผูรวมโครงการ กรอบการทํางานที่จะมี
เอกลักษณเฉพาะตัว กรณีธุรกิจและมีความเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของผูรวมโครงการ    
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กรอบการทํางานจะประกอบไปดวยภาวะผูนําของผูรวมโครงการและความรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมของกระบวนการของ CPFR ตามพื้นฐานและความเชี่ยวชาญของผูรวมโครงการ  

2. ผูรวมโครงการตกลงวาในโครงการ CPFR ที่พวกเขาไดใชขอมูลการพยากรณของอุปสงครวมกัน    
ในกระบวนการ CPFR ผูรวมโครงการจะตกลงกันในเรื่องเทคนิคในการใชขอมูลรวมกัน  เทคนิค
การพยากรณ รวมถึงจะแกไขปญหาที่เกิดจากการพยากรณที่ไมตรงกัน    อยางไรก็ตามผลลัพธคือ มี
เพียงผล “การพยากรณเดียว” ที่ใชในการวางแผน 

3. ผูรวมโครงการจะตองยอมรับในการลดขอจํากัดในกระบวนการจัดหาตาง ๆ (Supply Process) 
คุณคาของการมีคา “การพยากรณเดียว” คือ “การบูรณาการ”   กระบวนการวางแผนจุดนี้ คือ ส่ิงที่จะ
ใหประโยชนไดในความเปนไปไดในการลดตนทุนในโซอุปทาน     ตัวอยาง เชน ผูผลิตสินคาที่
ผลิตสินคาคงคลังไวก็สามารถที่จะลดระดับสินคาคงคลังลงได ถาคาการพยากรณนั้นสอดคลองกัน
ไปกับรอบเวลาของการผลิต   ถาปราศจาก CPFR แลว การพยากรณของผูคาปลีกและรอบของการ
ส่ังซ้ือนั้นจะสั้นกวามาก ดังนั้นจะเปนผลใหเกิดการกักตุนเก็บสินคาคงคลังเพิ่มขึ้น 
แบบจําลองกระบวนการ CPFR ทั่วไป 9 ขั้นตอน พัฒนาโดยองคกร VICS (Voluntary Inter-

industry Commerce Stand) ชวยใหเห็นกรอบการทํางานรวมกัน กรอบนี้จะถูกปรับใหเขากับความตองการ
และสถานการณเฉพาะระหวางองคกรที่รวมมือกัน ดังแสดงในภาพที่ 2-12 
ภาพที่ 2-12 แบบจําลองกระบวนการ CPFR   9 ขั้นตอน 
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ที่มา: คริสโตเฟอร และเฮเลน, 2549 

2.10 ดัชนีหรือแบบจําลองตัวชี้วดัประสิทธิภาพระบบโซอุปทานของธุรกิจคาปลีก 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน  หมายถึง  ขอมูลเชิงประจักษหรือคาทางสถิติที่เปรียบเสมือน

เปนเครื่องมือวัดหรือตัวช้ีบอกถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององคกร วาเปนไปตาม
ภารกิจและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร  เปนการใหขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อประสิทธิภาพใน
กระบวนการตัดสินใจ  และการคาดการณเพื่อการวางแผนในอนาคต 

บทบาทของดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีบทบาทที่สําคัญตอการนําไปใชงาน  5 ประการ 
ดังนี้ 

1. ติดตามผลการดําเนินงาน (Monitoring) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจภายในองคกร 
2. ประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 
3. การใชเปนบทสนทนา (Dialogue) หรือเครื่องมือในการสื่อสาร ที่ทําใหการติดตอส่ือสารเปนไป

อยางมีความหมาย แสดงใหเห็นถึงสภาพการดําเนินงานขององคกร 
4.  แสดงความเปนเหตุเปนผล (Rationalization) ที่มีบทบาทตอกระบวนการวางแผนขององคกร 
5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ใหเปนไปอยางมีระบบ มีเหตุผล 
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จากบทบาทที่กลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ไดดังนี้ 

1. สามารถกําหนดจุดอางอิงที่ชัดเจน (Point of Reference) จุดอางอิงในที่นี้ เปรียบเสมือนเปนเกณฑ หรือ
บรรทัดฐานสําหรับการประเมินบริบท และตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน 

2. มีลักษณะเชิงสัมพันธ (Relativity) ดัชนีช้ีวัดการดําเนินไมมีคาที่แนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงของเวลาและบริบท เปนสําคัญ 

3. ความสามารถในการยอขอมูล (Data  Reduction) ดัชนีช้ีวัดการดําเนินถูกจัดใหอยูในรูปแบบที่งายตอ
การนําไปใชประโยชน  ดวยการลดความซ้ําซอนของขอมูล  เปนการจัดขอมูลอยางสรุป ทําให
องคกรสามารถนําไปใชติดตาม  ทบทวน และตัดสินใจตอการดําเนินงานขององคกรได 

4. ความหลากหลายของระดับการวิเคราะห (Multi-Level of Analysis) ดัชนีช้ีวัดการดําเนินสามารถ
นําไปใชไดกับระดับการดําเนินงานที่แตกตางกันในหลายระดับ เชน เชนในระดับปฏิบัติการ ใน
ระดับบริหาร ในระดับการวางแผนกลยุทธ    
 
การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนวิธีการที่มีประโยชนอยางยิ่งในการประเมินสถานะของ

องคกร ในขอบเขตของความสามารถในการทํากําไร(Profitability)  ผลิตภาพ (Productivity) และ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารจัดการองคกรทางธุรกิจนั้นเปาหมายสูงสุดคือการทํากําไรสูงสุด ซ่ึง
อางอิงอยูบนการตัดสินใจที่ดี  โดยความสามารถในการตัดสินใจนั้นตองขี้นอยูกับการจัดการขอมูลที่ดี การ
ขับเคลื่อนธุรกิจจึงจําเปนที่ตองมีการติดตามตัวแปรของความสามารถในการสรางกําไร การไหลของเงิน
อยางรอบคอบ และมีการจัดการดานบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยของ  Lapide และShen (2005) ได
เชื่อมโยงการประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการเงินในการแผนงานโซอุปทาน โดยไดแบงดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพทางการเงินใน3 กลุม คือ      1) การเงินในระยะสั้น (Short-Term Financial) ประกอบดวยดัชนี
ช้ีวัด เชน ตนทุน รายได กําไรความสมารถในการทํากําไร ผลตอบแทนตอสินทรัพย ผลตอบแทนตอยอดขาย 
เปนตน 2) สวนแบงการตลาด (Market Share) ดัชนีช้ีวัด ไดแก สวนแบงการตลาดที่แทจริง และตัวแปรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ และ 3) ตลาดหุน (Stock Market) ดัชนีช้ีวัด ไดแก ราคาหุน ราคาขายที่เปลี่ยนแปลง กําไรตอหุน 
เปนตน 

สําหรับดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ไดแบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ 1) การบริการ
ลูกคา (Customer Service) ประกอบดวยตัววัดคุณภาพของกิจกรรมที่ตองพบลูกคาโดยตรง เชน การสง
สินคาตรงเวลา (On-Time Delivery) และสัดสวนการสั่งซื้อสมบูรณ (Perfect Order Ratio) 2) การตอบสนอง 
(Responsiveness) ที่อางอิงความเร็วของการตอบสนองความตองการของลูกคา ตัววัดประกอบดวย เวลานํา 
(Lead Time) ความเร็วในการสงสินคา (Delivery Speed) และ Time-To-Market 
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3) ตนทุนโซอุปทาน (Supply Chain Cost) คือ ตนทุนรวมที่บริการใหบริการแกลูกคาและ

องคประกอบตองที่เกี่ยวของกับตนทุนโซอุปทาน เชน ตนทุนสินคาคงคลัง (Inventory Cost) ตนทุนลอจิ
สติกส (Logistics Cost) เปนตน 4) การใชประโยชนในสินทรัพย (Asset Utilization) ตัววัดที่ใช เชน การ
หมุนเวียนสินคาคงคลัง (Inventory Turn) 5) คุณ ภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) ซ่ึงหมายถึง คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ และคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใหบริการดวย และ 6) ความยืดหยุนในการ
ดําเนินงาน (Operational Flexibility) วัดดวยความสามารถขององคกรในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความตองการไปตามเวลา  

จากการสํารวจ และทดสอบวิธีการสหสัมพันธ (Correlation) ไดผลออกมาเปนตาราง ดังนี้  
ตารางที่ 2-4 ผลของความสัมพันธของประสิทธิภาพในการดําเนินงานและประสิทธิภาพทางการเงิน  

        Lapide และShen (2005) 
 Short-Term Financials Market Share Stock Mkt. Perform. 
Customer service 
- On-time Delivery 
-Perfect order 

4* 
2 
2 

1 3 
1 
2 

Responsiveness 
-Lead Time 
-Delivery Speed 
Time-to-Market 

3 
2 
1 
1 

1 1 

    

ตารางที่ 2-4 (ตอ) 
 Short-Term Financials Market Share Stock Mkt. Perform. 
Supply Chain Cost 
-Inventory Cost 
-Logistics Cost 

3 
2 
2 

1 1 

Asset Utilization 
-Inventory Turn  

 1 
1 

 

Product Quality 2 1 1 
Operational Flexibility 1 1 1 

ตัวเลขมากคือมีความสัมพันธกันมาก 
 

นอกจากนี้ Lapide และ Shing (2005) ยังอางถึงงานวิจัยของ Mckincy &Co. (2004) ในงานวิจัยเชิง
สํารวจในประเทศเยอรมัน ถึงแผนปฏิบัติโซอุปทาน ที่ประกอบดวย 6 แผนงาน คือ       1) ความรวมมือใน
การจัดการโซอุปทาน (SCM Cooperation)ไดแก ความรวมมือในเชิงปฏิบัติการ ความเชื่อถือ/พันธมิตร การ
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บริหารคลังสินคาโดยผูขาย (VMI) 2) ความยืดหยุนในการผลิต (Production Flexibility)  3) องคกรบูรณา
การการจัดการโซอุปทาน (Integrated SCM Organization) 4) การจัดการความซับซอน (Complexity 
Management) 5) กระบวนการวางแผน (Planning Process) ไดแก การวางแผนโดยภาพรวม การพยากรณ
อุปสงค และ 5) ระบบการควบคุมการจัดการโซอุปทาน(SCM Controlling System)  ที่มีผลตอปจจัย
ความสําเร็จของการจัดการโซอุปทาน  

ในขอบเขตของโรงงานอุตสาหกรรม  และรานคาปลีกโดยดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม ได แก ตัววัดในดานการจัดการวัตถุดิบ คือ ตนทุนลอจิสติกส 
และสินคาสําเร็จคงคลัง (Finished Good Inventory) และตัววัดในการบริการ คือ ระดับการใหบริการ 
(Service Level) และเวลาจัดสงสินคา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ดัชนีช้ีวัดทั้ง 4 ตัว มีผลกระทบโดยตรง
ตอผลตอบแทนตอยอดขาย ซ่ึงหมายความวา การวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทมีคาเทากับ
สัดสวนของรายไดประจําปกอนหักภาษีและยอดขายรวม สําหรับในภาคสวนของรานคาปลีก ดัชนีช้ีวัด
ประกอบดวย สินคาคงคลังรวม (Total Inventory) ตนทุนจม (Subjective Cost) ความพรอมของชั้นวางสินคา 
(Shelf Available) และเวลาจัดสงสินคาภายใน (Internal Delivery Time) ผลการสํารวจพบวา สินคาคงคลัง
รวมมีผลกระทบตอผลตอบแทนตอยอดขายอยูระหวาง 0.5-1% และความพรอมของชั้นวางสินคามี
ผลกระทบอยูระหวาง 1-3%  

ผลการวิจัยสรุปวาปจจัยที่มีผลความสําเร็จของการจัดการโซอุปทาน อันดับหนึ่ง คือ ความรวมมือ
ในเชิงปฏิบัติการ (Operative Cooperation) โดยครอบคลุมถึงลูกคาในการปฏิบัติงานวันตอวัน (Day-to-Day 
Operation) กับผลประโยชนที่เกิดขึ้นโดยทันที เชน การติดตอในเชิงปฏิบัติการอยางไมเปนทางการในระบบ
ลอจิสติกส รวมกับการวางแผนประสิทธิภาพ   

ในการจัดการโซอุปทานนั้นการบูรณาการผูจัดหาวัตถุดิบ และลูกคา ซ่ึงรวมไปถึง ผูจัดหาวัตถุดิบ
ของผูจัดหาวัตถุดิบ และลูกคาของลูกคา เปนกลยุทธที่สําคัญของผูผลิต หรืออาจจะกลาวไดวา กลยุทธที่
สําคัญที่สุดของการผลิต คือ การบูรณาการผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดตลอดโซอุปทาน Frohlick และ
Westbrook (2001) ใชขอมูลจากการศึกษาการผลิตระดับนานาชาติ และทดสอบความสัมพันธระหวางการบรู
ณาการโซอุปทานและประสิทธิภาพ โดยจําแนกการบูรณาการออกเปน 2 ประเภท หนี่ง คือ การไหลที่บูรณา
การไปขางหนารวมกันของการจัดสงระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ ผูผลิต และลูกคาและประเภทที่สองคือการไหล
กลับรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลจากลูกคากลับไปสูผูจัดหาวัตถุดิบ หากองคใดที่สามารถ
ผนวกรวมทั้งทิศทางและระดับของการบูรณาการไดแลวจะมีอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มากที่สุด 
และในรายงานฉบับเดียวกันนี้ ไดอางถึงดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการผลิตใน 3 ระดับ (Voss, 1988) คือ  

1) ขอดีของการแขงขันในตลาด (Market Place) ดัชนีช้ีวัด ไดแก สวนแบงการตลาด (Market Share) 
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ผลตอบแทนในการลงทุน (Return On investment)  
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2) ผลิตภาพ (Productivity) ดัชนีช้ีวัด ไดแก ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยผลิต (Average unit 

Manufacturing Cost) ตนทุนคาวัตถุดิบและตนทุนจม (Material and Overhead Cost) เวลานําในการผลิต 
(Manufacturing Lead Time) เวลาการเปลี่ยนอุปกรณ (Equipment Changeover Time) เวลานําในการจัดสง
สินคา (Delivery Lead Time) การหมุนเวียนสินคาคงคลัง (Inventory Turnover) และผลิตภาพของแรงงาน 
(Worker Productivity) 

3) ดัชนีช้ีวัดที่ไมใชในเชิงผลิตภาพ (Non-Productivity) ไดแก การบริการลูกคา (Customer Service) 
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) คุณภาพที่สอดคลองกัน (Conformance Quality) ความเร็ว
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Speed of product Development) จํานวนของผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา 
(Number of new Products Development) การจัดสงสินคาตรงเวลา (On-Time Delivery) คุณภาพของผูจัดหา
วัตถุดิบ (Supplier Quality) 

 ในขอบเขตของการดําเนินงานของระบบลอจิสติกส และโซอุปทานนั้น อยูในบริบทที่กวาง เนื่อง
ดวยระบบลอจิสติกส และโซอุปทานเกี่ยวพันอยางเปนองครวมกับหลากหลายหนวยงานในองคกร Hofman 
(2004) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบโซอุปทาน โดยแบงการวัดประสิทฺภาพของระบบโซอุปทานออกเปน 3 
ระดับชั้น นั้นคือ ระดับชั้นบนสุด (Top Tier) มีดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานในระดับของการบริหารเพื่อเปนการ
ประเมินสภาพโดยรวมของโซอุปทาน ดัชนีช้ีวัดประกอบดวย ความแมนยําในการพยากรณอุปสงค 
(Demand Forecast Accuracy) การสั่งซื้อสมบูรณ (Perfect Order) และตนทุนการจัดการโซอุปทาน (SCM 
Cost) ในระดับชั้นตอมาคือในระดับกลาง (Mid-Tier) ในความสําคัญกับ ระยะรอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 
(Cash-to Cash Cycle Time) ซ่ึงไมเพียงแตทําใหองคกรเห็นวาการไหลของกระแสเงินสดเปนอยางไรแตจะ
อํานวยใหเห็นถึงการวิเคราะหสวนประกอบตางๆที่ทําใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นอยางลึกซึ้งในโซอุปทาน ระดับ
ลางสุด (Ground Level) เปนตัวช้ีวัดที่ทําใหองคกรเห็นถึงสาเหตุที่แทจริง หรือรากของสาเหตุของระดับ
สินคาคงคลังที่สูง ตนทุนที่สูง หรือการตอบสนองของลูกคาที่ต่ํา นอกจากนี้ยังใหความคิดเห็นวายุคตอไป
ของโซอุปทาน คือ โครงขายที่ขับเคลื่อนดวยอุปสงค (Demand-Driven Network) ซ่ึงคือระบบของ
เทคโนโลยีและกระบวนการที่รูสึกและตอบสนองตอสัญญาเวลาจริง (Real-Time Signals) ที่ขามโครงขาย
ของลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบและพนักงาน ระบบโซอุปทานไมเพียงแตมีประสิทธิภาพและเพรียว (Lean) ตอยัฝ
คงเปนพลวัตอีกดวย   

กรณีของการวัดประสิทธิภาพระดับบนในสวนของการจัดซ้ือ Chen และคณะ (2004) ไดสังเกต
ความสัมพันธระหวาง กลยุทธการจัดซื้อ(Strategic Purchasing) สมรรถนะของโซอุปทาน (ไดแก การสื่อสาร 
(Communication)  ปริมาณจํากัดของจํานวนผูจัดหาวัตถุดิบ (Limited Number of Supplier) และทิศทาง
ความสัมพันธในระยะยาว (Long Term Orientation)) การตอบสนองตอลูกคา (Customer Responsive)  และ
ประสิทธิภาพทางการเงินของผูขาย (Buyer Firm Financial Performance) ผูวิจัยไดตั้งสมมุตฐานวากลยุทธใน
การจัดซื้อมีผลกระทบในเชิงบวกตอการสื่อสารของผูจัดหาวัตถุดิบ ความสัมพันธที่ใกลชิดกับปริมาณที่
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จํากัดของจํานวนผูจัดหาวัคถุดิบ และความสัมพันธในระยะยาวกับผูจัดหาวัตถุดิบ หรืออีกนัยหนึงก็คือ 
ปจจัยทั้งสามนี้มีผลในเชิงบวกกับการตอบสนองตอลูกคา และการตอบสนองตอลูกคาก็มีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับประสิทธิภาพทางการเงิน ดัชนีช้ีวัดการตอบสนองตอลูกคาจะอธิบายไดถึงความสามารถของ
องคกรที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาในชวงเวลานั้นๆ 

โครงสรางของ “กลยุทธการจัดซ้ือ” ประกอบดวย การจัดซ้ีอเปนกระบวนการการวางแผนของ
องคกร ประสิทธิภาพของการจัดซื้อวัดอยูในรูปของความสําร็จขององคกร การจัดซื้ออยางมืออาชีพมีความรู
ที่ดีตอเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร และการพัฒนาการจัดซื้ออยางมืออาชีพใหความสําคัญกับ
องคประกอบที่ตอบสนองกลยุทธในการแขงขัน  

โครงสรางของ “ปริมาณจํากัดของจํานวนผูจัดหาวัตถุดิบ” ไดรับการจัดการโดยดัชนีช้ีวัดที่สะทอน 
ประสิทธิภาพขององคกรที่เนนความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางจํานวนผูจัดหาวัตถุดิบที่อุทิศตัวใหกับองคกร
จํานวนไมมาก    หรือ โครงสรางของ “ทิศทางในระยะยาว” ไดรับการจัดการโดยสิ่งที่สะทอนใหเห็นใน
องคกรของผูซ้ือ นั่นคือ ความเชี่ยวชาญในดานความสัมพันธขององคกรเองกับผูจัดหาวัตถุดิบหลักตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนาน การทํางานอยางใกลชิดกับผูจัดหาวัตถุดิบหลักตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลิ
ภัณฑ มุมมองวาองคกรของผูจัดหาวัตถุดิบเองเปนเสมือนสวนขยายขององคกรผูผลิต และในทางกลับกัน 
ผูผลิตใหความสําคัญกับความสัมพันธตอผูจัดหาวัตถุดิบเปนดังพันธมิตรในระยะยาว  

การจัดการโครงสรางของ “การสื่อสาร” ประกอบไปดวยขอบเขตขององคกรไปสูผูจัดหาวัตถุดิบ
หลักขององคกรเอง คือ การมีประเด็นวิกฤติ ขอมูลออนไหวที่สัมพันธระหวางการดําเนินงานและกลยุทธ 
รวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอ การประชุมแบบ Face-to-Face และ การติดตามและอยูเคียงขาง
ในเหตุการณ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด สวนในโครงสรางของ “การตอบสนองของลูกคา” วัดดวย
ดัชนีช้ีวัดที่สะทอนความสามารถขององคกรในดานความตองการของลูกคาในลักษณะของชวงเวลา นั่นคือ 
การยืนยันคําสั่งซ้ือที่รวดเร็ว (Confirmation of Order) และจัดการกับขอรองเรียนของลูกคาอยางรวดเร็ว 
(Customer Complaint) โครงสรางสุดทาย คือ โครงสรางของ “ประสิทธิภาพทางการเงิน” เปนดัชนีช้ีวัด
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงของ ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) กําไรที่คิดเปนเปอรเซ็นตอยอดขาย 
(Profit/sales) และ รายไดสุทธิกอนหักภาษี (Net Income before Tax) ในระยะ 3 ปที่ผานมา  

ผลลัพธทางสถิติของงานวิจัย ระบุวา กลยุทธการจัดซื้อที่ความเชื่อมโยงกับปริมาณจํากัดของจํานวน
ผูจัดหาวัตถุดิบ ทิศทางในระยะยาว และการสื่อสาร อยางมีนัยะสําคัญ  ทิศทางในระยะยาวและการ
ตอบสนองตอลูกคาก็มีความสัมพันธกันอยางมีนัยยะสําคัญ  เสนทางการเชื่อมโยงระหวางการสื่อสารและ
การตอบสนองตอลูกคามีนัยยะสําคัญของความสัมพันธอยางมีขอบเขต และปริมาณที่จํากัดของจํานวนผู
จัดหาวัตถุดิบไมมีความสัมพันธืกับประสิทธิภาพทางการเงินอยางมี  นัยยะสําคัญทางสถิติ สุดทาย การตอบ
นองตอลูกคามีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญกับประสิทธิภาพทางการเงิน สรุปไดวากลยุทธการจัดซ้ือมี
ความเชื่อมโยงทั้งโดยทางตรงและทางออมตอการบูรณาการโซอุปทานซึ่งมีความเชื่อมโยงจากการบริการ



 72 
และการตอบสนองตอลูกคา และการบริการและการตอบสนองของลูกคาก็มีความเชื่อมโยงทางการเงินใน
ระยะสั้น 

ในแผนการดําเนินงานจริงของบริษัท Hewlett-Packard (Bromehead, 2005) ไดเสนอมุมมองของ
การจัดการโซอุปทาน ใชกลยุทธที่เรียกวา Supply Chain Cost Visibility พิจารณาที่ตนทุนรวมของโซ
อุปทานเปนลําดับแรก โดยแบงตนทุนของโซอุปทานเปน 6 ประเภท คือ ตนทุนวัตถุดิบและการผลิต ตน
ทุนลอจิสติกส ตนทุนการขาย ตนทุนการดําเนินการธุรกิจ ตนทุนในการจายภาษี และตนทุนการบริการ  

กลยุทธ Supply Chain Cost Visibility จะเปนจัดเตรียมกรอบการทํางานในการวงาแผน ประมาณคา 
การวัด และการวิเคราะหตนทุนโซอุปทาน เตรียมการใหกับผูจัดการในสวนของการปฏิยัติการของบริษัท
สามารถเขาใจผลกระทบจากตนทุนตอการตัดสินใจและการติดตามประสิทธิภาพบนประสิทธิภาพดาน
ตนทุนที่เกี่ยวของกับเปาหมายของบริษัท ซ่ึงเปาหมายในเชิงปฏิบัติการ คือ 1) ปรับปรุงรอบเวลาคําส่ังซ้ือ 
(Order Cycle Time) มีดัชนีช้ีวัด ไดแก รอบเวลาคําสั่งซื้อ   %ของวัตถุดิบที่ขาดสตอค (% Material Stock-
out) ระยะเวลาจัดสงสินคาตามคําขอของลูกคา (Delivery to Customer Request) ระยะเวลาในการจัดสง
สินคาตามที่ตกลงไวกับลูกคา (Delivery to Customer commit) การขนสงเรงดวน&พิเศษ (Expedited 
&Premium Freight) ทั้งขาเขา และขาออก ระยะเวลานําคําส่ังซ้ือกรณีสินคาหมด (Backorder Lead-time)   

2) ปรับปรุงการจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) ดัชนีช้ีวัด ไดแก การหมุนเวียนสินคา
คงคลัง (Inventory Turn) ชองทางการจําหนายสินคาคงคลัง (Channel Inventory) คาใชในการปกปองราคา 
(Price Protection Expense) ตนทุนประกอบ (Component Cost) 

นอกจากนี้ยังไดใชมาตรวัดของ SCOR เปนดัชนีช้ีวัดผลกระทบใน 3 ดาน  
1) ผลกระทบกับรายได (Income Statement)  

• ดัชนีช้ีวัดที่มีผลตอรายได ไดแก ประสิทธิภาพการจัดสง (Delivery Performance) การเติม
เต็มคําสั่งซื้อ (Fill Order) การเติมเต็มคําสั่งซื้อสมบูรณ (Perfect Order Fulfillment) เวลานํา
ในการเติมเต็มคําสั่งซื้อ (Order Fulfillment Lead Times) ระยะเวลาตอบสนองโซอุปทาน 
(Supply Chain Response Time) ความยืดหยุนในการผลิต (Production Flexibility)  

• ดัชนีช้ีวัดการดําเนินงานที่ผลกระทบตนทุนสินคาที่ขายไป (Cost of Good Sold) และ
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ไดแก  ตนทุนสินคาที่ขายไป (Cost of Good Sold) 
ระยะเวลาตอบสนองโซอุปทาน (Supply Chain Response Time) ความยืดหยุนในการผลิต 
(Production Flexibility) ตนทุนการจัดการโซอุปทานรวม (Total Supply Chain 
Management Cost) และตนทุนในการรับประกันหรือคืนสินคา (Warranty/Return 
Processing Cost) 

2) ผลกระทบกับงบดุล (Balance Sheet) ไดแก  
• เงินสด (Cash)  
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• สินคาคงคลัง (Inventory) ดัชนีช้ีวัด ไดแก ระยะเวลาตอบสนองโซอุปทาน (Supply 

Chain Response Time) ความยืดหยุนในการผลิต (Production Flexibility) จํานวนวันที่มี
สินคาคงคลังเพื่อพรอมจัดสง (Inventory Days of Supply) การหมุนเวียนสินทรัพย (Asset 
Turns)  

• ลูกหนี้การคา (Accounts Receivables) ดัชนี้ช้ีวัด ไดแก ประสิทธิภาพการจัดสง (Delivery 
Performance) การเติมเต็มคําส่ังซ้ือ (Fill Order) การเติมเต็มคําสั่งซื้อสมบูรณ (Perfect 
Order Fulfillment) เวลานําในการเติมเต็มคําสั่งซื้อ (Order Fulfillment Lead Times) ตนทุน
ในการรับประกันหรือคืนสินคา (Warranty/Return Processing Cost) ระยะรอบ
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (Cash-to Cash Cycle Time) การหมุนเวียนสินทรัพย (Asset 
Turns) 

• สินทรัพยหมุนเวียนโดยรวม (Total Current Assets)  
• สินทรัพยคงที่ (Fixed Assets) ดัชนี้ช้ีวัด ไดแก  การหมุนเวียนสินทรัพย (Asset Turns) 
• สินทรัพยโดยรวม (Total Assets) ดัชนีช้ีวัด ไดแก ระยะรอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 

(Cash-to Cash Cycle Time) 
• ระบบบัญชีเจาหนี้ (Account Payable) ดัชนีช้ีวัด ไดแก ระยะรอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 

(Cash-to Cash Cycle Time) การหมุนเวียนสินทรัพย (Asset Turns) 
3) ผลกระทบตอคุณคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (Economic Value Add: EVA) ซ่ึงคาของ EVA มีคา

เทากับ ผลตางระหวางกําไรการดําเนินการสุทธิหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Taxes: 
NOPAT) กับผลคูณของคาเฉลี่ยของคาธรรมเนียมถือครองทรัพยสินถวงน้ําหนัก (Weighted 
Average Capital Charge: WACC) กับ ตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) โดยมีราบละเอียดของ
ดัชนีช้ีวัดดังนี้ 
• กําไรการดําเนินการสุทธิหลังหักภาษี ประกอบดวย รายได (Revenue) และรายจาย 

(Expenses) ดัชนีช้ีวัดของรายได ไดแก ระดับการบริการลูกคา (Customer Service Level) 
และรายจาย ดัชนีช้ีวัดของรายจาย ไดแก ตนทุนคาขนสง (transportation Cost) ตนทุนคา
จัดการคลังสินคา (Warehousing Cost) ตนทุนสินคาตอลอต (Lot Quantity Cost) ตนทุน
ระบบสารสนเทศ (Information System Costs) ตนทุนที่ไมใชเงินของการถือครองสินคาคง
คลัง (Non Cost Of Money of Inventory Carrying Cost) 

• ตนทุนเงินทุน ประกอบดวย เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และสินทรัพยคงที่ 
(Fixed Assets) ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน ไดแก สินคาคงคลัง และ ลูกหนี้
การคา  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพสินทรัพยคงที่ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ที่ดิน
และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เปนเจาของเอง และเชา 
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 กรณีของดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพในระดับลาง เชนในสวนของการกระจายสินคา บทบาทของการ
ขนสงมีความสําคัญในการกําหนดประสิทธิภาพของการกระจายสินคา Mckinon และคณะ (2002) ไดทําการ
สํารวจการขนสงสินคาทางถนนในระบบซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหาร ของสหราชอาณาจักร โดย
เลือกดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ใน 5 กลุม ไดแก  1) Vehicle Fill คือ ตัวช้ีวัดความสามารถใน
การบรรทุก เชน น้ําหนักที่บรรทุก จํานวนพาเล็ท 2) Empty Vehicle)  คือ ระยะทางที่ตองวิ่งรถเปลา  3) 
Time Utilization โดยแบงออกเปนกิจกรรม คือ เวลาที่ใชรถใชวิ่งบนทองถนน เวลาในขณะการนําสินคาขึ้น
และลง  เวลาคอยกอนออกเดินทาง  เวลาคอยนําสินคาขึ้นและลง การบํารุงรักษาหรือซอมแซมขณะเดินทาง 
ชวงเวลาพักรถ และเวลาเปลางาน 4) Deviation From Schedule คือ ความลาชาของการขนสง โดยวัดเปน
นาทีที่เบี่ยงเบนไปจากตารางเวลาการขนสง และ 5) Fuel Consumption คือ การใชพลังงาน โดยนับรวมทั้ง
เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนและเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณทําความเย็น  

สําหรับดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินเฉาพะในสวนของของลอจิสติกส พิจารณาไดใน 4 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) 
ตัวช้ีวัดดานการเงิน (2) ตัวช้ีวัดดานผลิตภาพ (3) ตัวช้ีวัดในดานคุณภาพ และ (4) ตัวช้ีวัดในดานเวลา โดย
พิจารณาตามกระบวนการการดําเนินงาน ไดแก การตอบสนองของลูกคา สินคาคงคลัง กระบวนการการ
จัดซื้อ การขนสง การจัดการคลังสินคา และลอจิสติกสโดยรวม ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นมาตรชี้วัดการ
ดําเนินงานไดในตารางที่ 2-5 
 
 
 
ตารางที่ 2-5 มาตรชี้วัดการดําเนินงานลอจิสติกส 
 การเงิน ผลิตภาพ คุณภาพ เวลา 

การตอบสนองลูกคา - ตนทุนตอบสนอง
ทั้งหมด 
- ตนทุนตอบสนองตอ
คําสั่งซื้อลูกคา 
 

- คําสั่งซื้อลูกคาตอ
ชม.พนักงาน 

- ความถูกตองในการ
บันทึกคําสั่งซื้อ 
- ความถูกต องของ
สถานภาพ 

- เวลาในการบันทึกคํา
สั่งซื้อ 
- เวลาในการประมวล
คําสั่งซื้อ 

สินคาคงคลัง - ตนทุนสินคาคงคลัง
ทั้งหมด 
- ตนทุนสินคาคงคลัง
ตอ SKU 

- การหมุนเวียน
สินคาคงคลัง 
- SKUs ตอผู
วางแผน 

- อัตราการเติมเต็ม 
- ความถูกตองในการ
พยากรณ 

 

จัดซื้อ - ตนทุนจัดซื้อทั้งหมด 
- ตนทุนจั ดซื้ อต อคํ า

- คําสั่งซื้อตอช่ัวโมง
พนักงาน 

- %คําสั่งซื้อสมบูรณ
แบบ 

- รอบเวลาคําสั่งซื้อ 
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สั่งซื้อ - SKUs ตอผูซื้อ 

การขนสง - ตนทุนขนสงทั้งหมด 
- ตนทุนขนสงตอไมล 

- จํ านวนหยุ ดต อ
เสนทาง 
- Fleet yield 
- ความจุของคอน
เทนเนอร 

- %ตรงเวลา 
-%ความเสียหาย 
- ระยะทางระหวาง 
อุบัติเหตุ 

- เวลาในการขนสง 

การจัดการคลังสินคา - ต น ทุ น ก า ร จั ด ก า ร
คลังสินคาทั้งหมด 
- ต น ทุ น ก า ร จั ด ก า ร
คลังสินคาตอหนวย 
- ต น ทุ น ก า ร จั ด ก า ร
คลังสินคาตอตารางฟุต 

- จํานวนหนวยตอ
ชม.พนักงาน 
- ความหนาแนนใน
การจัดเก็บ 

- ความถูกต องของ
คลังสินคา 
- ความถูกตองในการ
หยิบ 
- ความถูกตองในการ
สง 

- รอบเวลาคําสั่ งซื้อ
คลังสินคา 

ลอจิสติกสท้ังหมด - คาใชจายลอจิสติกส 
กําไร มูลคาสินทรัพย  
- ต น ทุ น ล อ จิ ส ติ ก ส
ทั้งหมด 

- คําสั่งซื้อสมบูรณ
ตอชม .ทํางานลอจิ
สติกส 

% คําสั่งซื้อสมบูรณ
แบบ 

- รอบเวลาลอจิสติกส
ทั้งหมด 

 
หากพิจารณาตามโครงสรางของโซอุปทานของคาปลีก คาสง ที่ประกอบดวย 1) กระบวนการที่

เกี่ยวกับสินคา (Merchandising) 2) การจัดซื้อ (Purchasing) 3) การตลาด (Marketing) 4) การกระจายสินคา 
(Distribution) และ 5) การขาย (Sales) Rajamani และ Guha (2006) ไดแจกแจงดัชนีช้ีวัดประสิทธิในแตละ
สวนประกอบของโครงสรางโซอุปทานของคาปลีกคาสง ดังแสดงในภาพที่ 2-13  
ภาพที่ 2-13 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพตามโครงสรางโซอุปทานของคาปลีกคาสง 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ยอดขาย 
- ตนทุนที่เกี่ยวของกับรายได 
-Supplier On-Time Delivery 
-อัตราความแมนยําของใบกํากับ
สินคา 
-ระดับการบริการของ Supplier 
-รอบเวลาการจัดหาวัตถุดิบ 
-ตนทุนคาที่ดิน 

CEO/CFO 
-สัดสวนรายได 
-ยอดขาย 
-สวนแบงการตลาด 
-สัดสวนกําไรขั้นตนตอ
ยอดขาย 

- ตนทุนที่เกี่ยวของกับรายได 
-ยอดขาย 
-สัดสวนกําไรขั้นตนตอ
ยอดขาย 
-รอบเวลาการขาย 
-ความแมนยําในการพยากรณ 
-ผลตอบแทนตอยอดขาย 

-ยอดขาย 
-สัดสวนตนทุนรณรงค
การตลาด/รายได 
-%การเติบโตของยอดขาย
ตอลูกคาที่มีอยู 
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การวางแผน

การปฏิบัตกิาร

ฝายการซื้อ/การไหลขาเขา ฝายการขาย/การไหลขาออก

กระบวนการที่เก่ียวของกับการผลิตสินคา 
Merchandising

กระบวนการจัดซื้อ 
Buyer operation

การตลาด 
Demand Creation

การกระจายสินคา 
Logistics Operation

การขาย 
Retail store Operation

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Mckinnon (1996) ไดใหคําจํากัดความของประสิทธิภาพของธุรกิจคาปลีก ไววา เกี่ยวของกับ การ
ขาย ขอบเขตของผลิตภัณฑ ระดับของการบริการ ความสามารถในการจัดหาสินคา ความพึงพอใจของลูกคา 
(ประกอบดวย ราคา-คุณคา-การบริการ-ความสะดวกสบาย) การจางงาน (สวนมากพิจารณาในรูปของอัตรา
การหมุนเปลี่ยนแรงงาน) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเงิน และหากพิจารณาถึงการจัดการระบบ
โซอุปทานธุรกิจคาปลีก ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการจัดการสามารถพิจารณาไดใน 4 หมวด ไดแก (1) เวลา 
(2) ตนทุน (3) การบริการและคุณภาพ และ (4) การบริหารสินทรัพย โดยแสดงความหมายตัวช้ีวัดและการ
คํานวณได ดังนี้ 

1. เวลา (Time)  
• Cash to Cash Cycle Time: ระยะเวลาของวงจรเงินสด คือเวลาโดยเฉลี่ยของเงินที่ใชใน

การสั่งซ้ือสินคาหรือวัตถุดบิและเงินนั้นไหลกลับมาสูผูประกอบการในรูปของรายได 
Calculation: Total Inventory Days of Supply + Days of Sales Outstanding – 

                         Average Payment period for Material in day 
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• Order Cycle Time: รอบระยะเวลาการสั่งสินคา โดยนบัตั้งแตมีการรบัคําส่ังซ้ือจาก

ลูกคาจนกระทัง้ลูกคาไดรับสินคาตามคําส่ังซ้ือ   
Calculation: Total Average Lead Time From : [Customer signature/authorization to order 

receipt] + [Order receipt  to completion of order entry]+ [Completion of order 
entry to start manufacture] + [Start manufacture to start to complete 
manufacture] +  [Complete manufacture to customer receipt of order] + 
[Customer receipt of order to installation complete] 

2.  ตนทุน (Cost)  
• Total Logistics Management Cost : ตนทนุการจัดการลอจิสติกสตอรายไดทั้งหมด ซ่ึง

จะตองมีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดที่บงบอกถึงความสามารถใน
การทํากําไร   

• Inventory Days of Supply : จํานวนวันของสินคาคงคลัง คือระยะเวลาที่จํานวนสินคา
คงคลังถูกผลิตจนกระทั้งขายใหกับลูกคา ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนวันของสินคาคง
คลัง  จะแสดงใหเห็นถึงปริมาณสินคาคงคลัง 

Calculation: [5 Point annual average gross inventory] / [Cost of goods sold / 365] 
3.  การบริการและคุณภาพ (Service and Quality)  

• Order Fill Rate : อัตราเติมเต็มคําส่ังซ้ือ ซ่ึงถูกกําหนดดวยคาเปอรเซ็นตของคําส่ังซ้ือที่
จัดสงจากคลังสินคาภายใน 24 ช่ัวโมง 

Calculation: [Number of orders filled from stock shipped within 24 hours of order 
release] / [Total number of stock orders]  

• Order Fulfillment Performance : ความสามารถในการเติมเต็มคําส่ังซ้ือ ซ่ึงนับเวลา
เฉล่ีย จากวนัและเวลาที่คําส่ังซ้ือเกิดขึ้นจนถึงวันและเวลาที่ลูกคาไดรับสินคาจากคํา
ส่ังซ้ือนั้น โดยตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด
เพื่อที่จะยกระดับความสามรถทางการแขงขัน   

• Number of Reject Per Batch :   จํานวนสินคาที่ไมไดมาตรฐานในการผลิตหรือที่รับ
การสงมอบในแตละครั้ง 

• Delivery In Full and On Time (DIFOT) : เปนดัชนีทีใ่ชวดัประสิภาพในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยวัดเปนเปอรเซ็นตความถูกตองในการสงมอบ
สินคาครบตามจํานวนและตรงเวลาตามทีลู่กคากําหนด 

Calculation: [Total number of orders delivery in full and on time to the customer’s 
request date] / [Total number of orders delivery] 
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4.  การบริหารสินทรัพย (Asset Utilization)  

• Capacity Utilization : ดัชนีตัวนีจ้ะบงบอกถึงการใชประโยชนของพืน้ที่ในคลังสินคา
วามีการจดัวางและเก็บสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพยีงใด 

 
อยางไรก็ดีในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการใดๆนั้น เปนเพียงความตองการ

ใชขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการ โดยในแตละกระบวนการนั้นไมจําเปนตองใชตัวช้ีวัดกระบวนการที่เหมือนกัน การพิจารณา
เลือกตัวช้ีวัดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของกระบวนการ ตัวช้ีวัดที่กลาวมากขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของ
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานเทานั้น 
 

• เทคนิคการแปลงหนาท่ีทางคณุภาพ QFD 
 เทคนิคการแปลงหนาที่ทางเชิงคุณภาพ (Quality  Function Deployment : QFD) ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Dr.Yoji Akao ซ่ึงนํามาประยุกตใชเปนครั้งแรกที่อูตอเรือของบริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุน (Kobe Shipyards 
of Mitsubishi Heavy  Industries Ltd.) เมื่อป 1972 และในระหวางป 1970s บริษัทโตโยตาไดนํามาปรับปรุง
และประยุกตใชจนกระทั่งแพรหลายไปถึงผูผลิตช้ินสวน โดยโตโยตาไดบังคับใหผูผลิตช้ินสวนทั้งหมดใช
เทคนิค QFD เพื่อชวยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ  ทําใหในปจจุบันนี้ เทคนิค QFD ไดถูกนํามาใชอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วญ่ีปุน  เชน ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณประจําบาน เส้ือผา แผงวงจร
รวม ยางเทียม เปนตน  แมแตอุตสาหกรรมบริการก็พบวา QFD สามารถชวยใหบริษัทเห็นความสําคัญดาน
คุณภาพมากขึ้น และตอมาประมาณป 1983 Kogure และ Akao ก็ไดพัฒนามาประยุกตกับบริษัท Ford Motor 
ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการประยุกตเทคนิคนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไดจัดตั้ง Ford Supplier 
Institute ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของชิ้นสวนที่ผลิตโดยผูผลิตชิ้นสวนใหแกฟอรด  ตอมาสถาบัน ดังกลาวได
กลายเปนองคกรอิสระที่ไมแสวงหากําไร ช่ือ American Supplier Institute (ASI) ซ่ึงเปน  หนวยงานที่ใหการ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาดาน QFD และเปนสถาบันที่มีบทบาทสูงในการทําให QFD    เปนที่นิยมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ภาพที ่2-14 รากศัพทของ Quality Function Deployment 
 

Hin Shitsu 
(Quality) 

Ki No 

(Function) 

Ten Kai 
(Deployment) 
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สําหรับความหมาย ของ QFDไดมีผูใหความหมายของ QFD ไวหลายๆ แบบ ดังนี ้
1. American Supplier Institute (ASI, 1987s) “ระบบการถายทอด ความตองการของลูกคา ใหเปน

เปาหมายที่เหมาะสมของบริษัทในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวิจัยผลิตภัณฑ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
การผลิต การจําหนาย การติดตั้งและการตลาด การขายและการบริการ” 

2. American Production and Inventory Control Society (APICS, 1996) “กระบวนการหรือกรรมวิธี
ที่มีขั้นตอนแนนอนที่ใชในการคนพบความตองการที่แทจริงของลูกคา      ในแงของคุณภาพ และแปลความ
หมายความตองการเหลานี้ออกมาในรูปของความตองการในเชิงเทคนิค   เพื่อวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะได
เขาใจและนําไปปฏิบัติ และรวมไปถึงการควบคุมติดตามและวัดผลกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลตรงตาม
เปาหมายที่วางไว 

3. Bicknell, 1995 “QFD เปนวิธีที่ใชแสดงใหเห็นความเชื่อมโยง และชวยในการจัดการลําดับ
ความสําคัญของความตองการของลูกคา โดยแปลงใหเปนกิจกรรมดําเนินงานในเชิงผลิตภัณฑ บริการ และ
ธุรกิจวิธีนี้มีจุดประสงคเพื่อปรับสมรรถนะการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
ตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคาไดเปนอยางดี”  
 ประโยชนที่ไดรับจากการใชเทคนิค  QFD 
 The Japanese of  Society for Quality Control (JSQC)  ซ่ึงเปนสมาคมดานการควบคุมคุณภาพของ
ญี่ปุน ไดสรุปผลของการประยุกตใชเทคนิค  QFD จาก 80 โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนตั้งแต  ป 
1975 ถึงป 1987 มี ดังนี้  (Yoji  Akao,1997) ชวยวางแผนดานคุณภาพและการออกแบบ  เปนการเปรียบเทียบเชิง
วิเคราะหดานผลิตภัณฑกับคูแขง องคกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยวิเคราะหจากคูแขงไดเปนการ
วิเคราะห  และรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากตลาด  เปนการสื่อสารดานคุณภาพเกี่ยวของกับขอมูลของ
กระบวนการถัดมา เปนการกระจายขอมูลดานการออกแบบสูฝายผลิต สามารถชี้บงจุดควบคุมที่สําคัญ
สําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Gemba) ลดปญหาเริ่มตนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ ลดการเปลี่ยนแปลงดาน
การออกแบบ  ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑและลดตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ และทําใหสวนแบง
การตลาดเพิ่มขึ้น 
 นอกจากนี้เทคนิค QFD ชวยจัดโครงสรางของขอมูลใหอยูในรูปแบบที่รัดกุม ซ่ึงสามารถนํามาใชได
โดยงาย  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะทาํงาน โครงสรางของขอมูลเหลานี้จะทําใหการทํางานดําเนินตอไป
ได  โดยไมหยุดชะงกั  นอกจากนี ้ QFD ยังยดืหยุนตอการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากโครงสรางของเมตริกซ
เอื้ออํานวยตอการเพิ่มหรือลดขนาดไดตามขอมูลที่ปอนเขาเมตริกซ  และชวยในการจัดการสารสนเทศ QFD 
ชวยใหองคกรจัดโครงสรางเกี่ยวกับสารสนเทศที่เกีย่วของไดโดย การเขียนขอมูลจาํนวนมากลงบนกระดาษ
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แผนเดยีวในการทําการวิเคราะห  ทําใหงายตอการพัฒนา เนื่องจากสามารถมองเห็นภาพรวมของขอมูล
ทุกๆ ดาน ไดครบในเวลาอนัรวดเรว็และสามารถทบทวนซ้ําใหม  ทําใหเกิดความคดิสรางสรรคขึ้นได 
  

• บานแหงคุณภาพ (House of Quality: HOQ) 
 บานแหงคุณภาพ เปนเมตริกซการวางแผนเพื่อชวยวิเคราะหหาคาปจจัยขอกําหนดทางเทคนิค 
(HOWs) มีความสําคัญมากที่สุด  ซ่ึงแสดงไหนเริ่มจากเสียงของลูกคา (Voice of Customers) แปลงหนาที่มา
เปนตัววัดผลงาน (Performance Measures) ซ่ึงตัววัดผลงานเปนตัวแทนคุณลักษณะทางดานคุณภาพ 
(Substitute Quality Characteristics SQCs) ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของผลงานที่สามารถวัดคาได  เชน 
ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Requirement) หลังจากได SQCs แลว  จะทําการจัดลําดับความสําคัญวา
ควรปรับปรุงหรือพัฒนา SQCs ตัวใดเปนอันดับแรก และเปาหมายของการปรับปรุงอยูที่ตําแหนงใด (Target 
Value)  คํานวณคาความสําคัญของตัววัดผลงาน (Performance Measure Technical Importance) ซ่ึงทั้ง SQCs 
และคาความสําคัญของตัววัดผลงานจะนําไปใชตอไปในเมตริกซที่สอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2-15 สวนประกอบหลักของบานคุณภาพ (House of Quality) 
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ความส ัมพ ันธ ของ 

ข อกำหนดทางเทคน ิค

( How vs. How )

ข อกำหนดทางเทคน ิค

เมตร ิกส ความส ัมพ ันธ 

( What vs. How )

น ำหน ักค าความสำค ัญของข อกำหนด

ทางเทคน ิค

เป าหมายการดำเน ินงาน

ความ

สำค ัญ
ความต องการ 

ของล ูกค า

( What )

การ

เปร ียบเท ียบ

การประเม ินควา

มสามารถในการ

แข งข ัน

( What vs. Why )
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บทที่ 3  
วิธีการดําเนินโครงการ 

 
 
  ในการดําเนินการวิจัยไดกําหนดรูปแบบและการดําเนินงานในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะ
โซอุปทานธุรกิจการคาปลีก  Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
3.1   คัดเลือกผูประกอบการเปาหมาย 

ผูประกอบการคาสงเปาหมาย และผูประกอบการในธุรกิจคาปลีกอีกไมนอยกวา 150 ราย ไดรับ
ความรู ทราบความสําคัญรูปแบบการดําเนินงานและขอปฏิบัติในการบันทึกขอมูลเพื่อกําหนด Retailing 
Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) ที่สําคัญของการคาปลีก 

 
3.2   การดําเนินโครงการ  

3.2.1 วิธีการสรรหาผูคาสงท่ีเขารวมโครงการ 
 การสรรหาจะเริ่มตนดวยการประเมินศักยภาพของผูประกอบการคาสง ที่เขารวม
โครงการ “การจัดการลอจิสติกส และโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) 
ในธุรกิจทั้งคาปลีกและคาสง” ของกระทรวงพาณิชย และเชิญชวนผูคาปลีกไมต่ํากวา 150 ราย   
ที่เกี่ยวของกับผูประกอบการคาสงที่คัดเลือกมา โดยทางโทรศัพทและจดหมาย เพื่อใหมีความ
สนใจในการพัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] ภายใตหลักการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคา
สง-คาปลีก และสมัครเพื่อเขารวมโครงการ    

กระบวนการประเมินเบื้องตนถึงความพรอมและศักยภาพนี้ จะใชกระบวนการ
ประเมินความพรอมของผูเขารวมโครงการซึ่งที่ไดจัดทําแบบประเมินขึ้นสําหรับผูประกอบการ
คาปลีก เพื่อใหผูประกอบการที่เขารวมอบรมสัมมนาตอบคําถามดวยตนเอง (Self Assessment)     
และนํามาวิเคราะหประมวลผลโดยผูรับจาง 

 
3.2.2 การจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group) เพื่อใหความรู ความสําคัญและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานคาปลีก, เพื่อการพัฒนาดัชนี้ชี้วัดสมรรถนะ
โซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] 
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การจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group) เพื่อใหความรู จะสอดแทรกดวยการเรียนรู

จากประสบการณ ผสมผสานจากการถายทอดจากผูมีประสบการณดานการจัดการในภาคธุรกิจ
คาปลีก-คาสง เพื่อการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply 
Chain Performance Indicators (RSCPI)] รวมถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจคาสงที่เขารวม
โครงการ ใหกับธุรกิจคาปลีกที่รวมโครงการทั้ง 150 ราย  

- Focus Group นี้ใชระยะเวลา  2 วัน จํานวน  2 รุน  
โดยที่ผูวิจัยจะเปนผูจัดทําแผนงานของ Focus Group, จัดเตรียม/ดําเนินการ 

ประสานงานและอํานวยความสะดวกผูคาสงที่เขารวมโครงการ   และการจัดการเรื่องสถานที่ที่
ใชในการอบรมสัมมนา  อุปกรณ  วิทยากร  อาหารวาง   อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม    รวมถึง
คาที่พักของผูเขารวมสัมมนาแตละรายธุรกิจคาปลีก     หองพักละ 2 ราย (กรณีที่ผูคาปลีก
ตองการพักแยกหอง ผูคาปลีกรายนั้นจะตองรับภาระคาหองที่เพิ่มนั้นเอง สําหรับผูคาปลีกที่ไม
สามารถพักรวมกับรายอื่นได เนื่องจากขอจํากัดดานจํานวนเปนตน ผูจัดจะอํานวยความสะดวก
ใหตามความจําเปน)    ทั้งนี้ไมรวมคาเดินทางของผูคาปลีกมายังสถานที่จัด Focus Group 

นอกจากนี้ผูวิจัยจะประสานงานติดตอเพื่อใหผูคาปลีกเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่
จัดหาและรับผิดชอบคายานพาหนะจากสถานที่สัมมนาไปยังสถานที่ดูงานสําหรับกิจกรรมใน
การดูงานดังกลาว 

ทั้งนี้  จะดําเนินการจัด Focus Group ในสถานที่ที่เหมาะสม เชนหองประชุม หรือ
หองสัมมนาโรงแรมระดับที่เหมาะสม     และสะดวกแกการเดินทางตอไปดูงานนอกสถานที่ 
(ซ่ึงจะจัดภายในจังหวัดที่ทําการศึกษาวิจัย)     
 
3.2.3 การวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงาน และศักยภาพของผูประกอบการคาปลีก 

จากกระบวนการประเมินความพรอมของผูเขารวมโครงการซึ่งที่ไดจัดทํา แบบ
ประเมิน ขึ้นสําหรับผูประกอบการคาปลีก เพื่อใหผูประกอบการที่เขารวมอบรมสัมมนาตอบ
คําถามดวยตนเอง (Self Assessment)  และนํามาวิเคราะหประมวลผลแลว  ผูรับจางจะคัดเลือก
ผูประกอบการคาปลีก โดยโครงการจะดําเนินการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงานใน
รายละเอียด  และ/หรือไปสังเกตการณดําเนินการในสถานที่จริง (At Site)  วัดระดับสมรรถนะ
การดําเนินงาน (ตัวช้ีวัด) ในปจจุบัน    เพื่อคัดเลือกเปนผูประกอบการคาปลีกอยางนอย 150 ราย  
จาก 1 พื้นที่ เพื่อกําหนดการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคา
สงและคาปลีกและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก[Retailing Supply 
Chain Performance Indicators (RSCPI)] 
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3.2.4 จัดทํารูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคา
สง-คาปลีกและการพัฒนาดัชนี้ชี้ วัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกของผูคาปลีก
เปาหมาย                 

รูปแบบการดําเนินงานและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก 
[Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] จะประกอบดวยการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและลอจิสติกสของผูคาสงเปาหมาย โดยการปรับปรุง
กระบวนการทําธุรกิจเดิมใหมีความเปนมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น กระบวนการลอจิสติกส
มาตรฐานเหลานั้น ประกอบดวยกระบวนการวางแผน  กระบวนการจัดหา  กระบวนการจัดเก็บ  
และกระบวนการสงมอบสินคา  กระบวนการเหลานี้ จะตองถูกเชื่อมโยงดวยขอมูลที่มีความ
ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว  เพื่อใหผูประกอบกิจการและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจและลอจิสติกสของผูคาปลีกเปาหมายไดตัดสินใจ  ซ่ึงจะมีการ
กําหนดดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก ที่เหมาะสมกับผูประกอบกิจการคา
ปลีกของไทยรวมถึงกิจกรรมในการใหบริการและการพัฒนาระบบลอจิสติกสรวมกับผูคาสง  
เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดานการจัดการลอจิสติกสที่สามารถวัดไดดวยดัชนี
ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก ที่สามารถชี้บงถึงระดับของสินคาคงคลัง ตนทุนใน
การจัดเก็บ ความสามารถในการทํากําไร ความมั่นคงทางการเงิน อัตราการหมุนเวียนสินคาที่
จําหนาย กลยุทธทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร และการสงมอบสินคาหรือการบริการ 
รวมถึงนโยบาย เปาหมาย ความมีสวนรวมในสังคม-ชุมชนและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจคา
ปลีก  แผนพัฒนานี้สามารถนําไปเปนตนแบบ (Model) ของการพัฒนาระบบการคาปลีกซึ่งจะ
เปนพื้นฐานในการนําไปสูการเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ เชน ระบบไอที คอมพิวเตอร บารโคด และการเชื่อมโยงขอมูลกับผูประกอบการ
คาสง เปน  

การพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีกและ
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกนี้ ยังมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการ
สรางความสัมพันธในเชิงการจัดการโซอุปทานระหวางองคกร เชน ความสามารถในการ
ตอบสนองคําสั่ งซื้อจากผู ซ้ือ    การสั่งซื้อสินคาเพิ่มจากรานคาสง  การแบงปนขอมูล 
(Information Sharing) ของผูปลีกกับผูคาสง โดยเชื่อมโยงไปยังผูกระจายสินคาและผูผลิต
ตามลําดับ 

การพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีกและ
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกของผูคาปลีกนี้ จะอยูในรูปของ
แผนผังกระบวนการธุรกิจ ที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ ในกิจกรรมการสั่งซื้อ 
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การจัดเก็บ การจําหนายสินคาผานกิจกรรมลอจิสติกส (Logistics Activities) และการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน เชน ทรัพยากรบุคคล และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งขอ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนในกระบวนการธุรกิจและ
ดัชนีช้ีวัดธุรกิจคาปลีก (Retail Index) ที่สําคัญอันจะเปนเครื่องมือเพื่อใชเปนมาตรวัดที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถในการพัฒนาและการแขงขัน   

การพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีกและ
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] ถูกประยุกตจากแนวคิดของการพัฒนาระบบลอจิสติกสและ
โซอุปทานสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลีก รวมกับการนํารูปแบบการประเมินรางวัลคุณภาพ
แหงชาติมาเปนแนวทาง โดยปรับปรุงหัวขอประเมินใหมีความสอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจคาปลีกของไทย และนําแนวทางในการประเมินดัชนีช้ีวัดบางประการ
สําหรับการประเมินดัชนีช้ีวัดอุตสาหกรรมมาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบสําหรับธุรกิจ
คาปลีก  

 
3.2.5 ดําเนินการรวมกับผูคาสงเปาหมาย เพื่อการเก็บขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
และการพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] ของการคาปลีกตามแผนงาน และเขารวมดําเนินการ
พัฒนา ติดตามผล และตรวจเยี่ยม  

การพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีกและ
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก[Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)]รวมกับผูคาสงเปาหมาย จะตองไดรับความรวมมือจากทั้งผูคา
ปลีกและผูคาสงที่เขารวมโครงการ เพื่อใหสามารถกําหนดรูปแบบการดําเนินธุรกิจการคาปลีก
ที่เช่ือมโยงกับ  การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก, การจัดทําแผนการ
พัฒนาและฝกอบรมผูประกอบการคาปลีกโดยผูประกอบการคาสง  ในกรณีนี้ผูวิจัยรวมกับผูคา
สงจะทําการเก็บขอมูลในการดําเนินธุรกิจการคาปลีกเพื่อการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซ
อุปทานธุรกิจการคาปลีก จํานวน ไมนอยกวา 150 ราย การทดสอบ แบบประเมิน Retailing 
Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) จํานวน ไมนอยกวา 35 ราย  การพัฒนา
ผูประกอบการคาสงเพื่อเปนศูนยการฝกอบรมและพัฒนาผูประกอบการคาปลีกไมนอยกวา 1 
ราย ในพื้นที่ศึกษา  

การดําเนินการนําทีมโดยหัวหนาโครงการ,รองหัวหนาโครงการและนักวิจัย  ซ่ึงจะให
คําแนะนํา ความชวยเหลือ (Coaching) ในการดําเนินการตามแผนงาน ยืนยันและรวบรวมขอมลู
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เพิ่มเติมจากที่ผูประกอบการไดใหไวแลวจากกระบวนการประเมินเบื้องตน จากนั้นทําการ
วิเคราะหกิจกรรมการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาปลีก-
คาสงและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] ภายใตแนวคิดของการพัฒนาระบบลอจิสติกสและโซ
อุปทานสําหรับธุรกิจคาปลีกและคาสง รวมทั้งระบุเกณฑการวัดสมรรถนะในแตละกรณีศึกษา 
เพื่อกําหนดเปาหมายสําหรับการติดตามเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ  และตรวจเยี่ยมความคืบหนาของการสํารวจ การวินิจฉัย การเก็บขอมูล การให
คําแนะนําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ศึกษา 

 
3.2.6 กําหนดรูปแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาปลีก-คาสงและการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก  

ผูวิจัยจะกําหนดรูปแบบการนําเสนอ การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจ
การคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] จากที่ไดทําการศึกษา 
ตนแบบรูปแบบการดําเนินงานและขอปฏิบัติในการบันทึกขอมูลเพื่อกําหนด Retailing Supply 
Chain Performance Indicators (RSCPI) ที่สําคัญ เพื่อท่ีจะนําไปปฏิบัติใชกับผูคาปลีกอื่นๆ โดย
จัดทําเปนเอกสารเผยแพรการนํา Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI) ไป
ใชในธุรกิจคาปลีก เพื่อใหบุคคลทั่วไปศึกษาในรูปแบบของเอกสาร และ CD    
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 
 

การศึกษาสภาพผูประกอบการคาสงเปาหมาย โดยทีมวจิัยไดทําการศกึษาระบบการทํางานของ
สถานประกอบการคาสงดังกลาว  โดยเริ่มจากการไปสัมภาษณ ดูการปฏิบัติงานจริง  และในสวนของ
รานคาปลีก  150  ราย ทีมวิจยัไดออกสํารวจเก็บขอมูลแบบสอบถามที่ไดจัดทําแบบประเมินขึ้นสําหรับ
ผูประกอบการคาปลีก เพื่อใหผูประกอบการที่เคยเขารวมอบรมสัมมนากับโครงการตอบคําถามดวย
ตนเอง (Self Assessment) ซ่ึงมีความรูความเขาใจเบื้องตน เกี่ยวกบัดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจ
การคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)]    แลว    โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
4.1 สถานประกอบการเปาหมาย 

สถานะปจจุบันของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการหางหุนสวนจํากัด  เอกภาพ  มีรูปแบบการบริหารงานแบบครอบครัวซ่ึงแบง

องคกรแยกการบริหารงานอยางชัดเจนเปน   หางหุนสวนจํากัด  เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค  และบริษัท
เอกภาพซุปเปอรซัพพลาย   จํากัด  มีลูกคาที่ เปนรานคาปลีกอยูในจังหวัด  สระบุรี  นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครราชสีมา    แตในงานวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูล
จาก หางหุนสวนจํากัด  เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค  เปนหลัก 
ตารางที่ 4-1  ลักษณะของหางหุนสวนจํากดั  เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค โดยสังเขป 
หางหุนสวนจํากัด  เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค   
กรรมการผูจัดการ     นาย นิพนธ คุปติวิทยากุล 
รูปแบบกระบวนการบริการ     บริการขายสินคาสงและปลีก  โดยมีสาขาบริการ 
ลูกคาปจจุบัน            รานคาปลีก   ผูใชบริการทั่งไป   และมีสมาชิกมากกวา 700 ราย 
จํานวนพนักงาน      40  คน 
รานสาขา 8  ราน ประกอบไปดวย 

• สาขาใกลบาน 
• สาขากลางลาน 
• สาขาจันทรเรียว 
• สาขาบานนา 
• สาขาเพียรคลัง 
• สาขาหนองแค 
• สาขาหนานิคมหนองปลาหมอ 
• สาขาโกดังหินกอง 
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ตารางที่ 4-2  ลักษณะของบริษัทเอกภาพซุปเปอรซัพพลาย  จํากดั  โดยสังเขป 
บริษัทเอกภาพซุปเปอรซัพพลาย  จํากัด   
กรรมการผูจัดการ     นาย  ทวง  คุปติวิทยากุล 
รูปแบบกระบวนการบริการ     บริการขายสินคาสงและปลีก  โดยมีสาขาบริการ 
ลูกคาปจจุบัน            รานคาปลีก   ผูใชบริการทั่วไป   และมีสมาชิกมากกวา 700 ราย 
จํานวนพนักงาน      120  คน 
รานสาขา 6  ราน ประกอบดวย 

• ศาลพระกาฬ  
• ขางวังสมเด็จ  
• สระแกว  
• หนา ร.พ. สระบุรี  
• วิหารแดง  
• วังนอย 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-1  สัญลักษณของหางหุนสวนเอกภาพ 
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ภาพรวมของธุรกิจ 

• ธุรกิจมีการเจรญิเติบโตอยางตอเนื่อง  ในอตัราที่ไมสูงมากนัก  และไดขยายสาขายอยไปตาม
อําเภอและจังหวัดใกลเคยีงเพื่อใหบริการลูกคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทซุปเปอรสโตรวังนอย

เอกภาพพระพุทธบาท  

สาขากลาง

สาขาจันทรเรียว 

สาขาใกลบาน 

สาขาศาลพระกาฬ

สาขาสระแกว

สาขาหนาโรงพยาบาล
บริษัท เอกภาพซุปเปอรซัพพลาย จํากัด 

หจก. เอกภาพอินเตอรอิเลคตริค
สาขาโกดังหินกอง

สาขาวิหารแดงสาขาหนานิคม 

หนองปลาหมอ
สาขาหนองแค

สาขาเพียรคลัง 

    กรงเทพ 

สมาชิกมากกวา 700 ราย     

• กรุงเทพ 

• อยุธยา 

• ลพบุรี 

• นครนายก 

• นครราชสีมา 

• ปทุมธานี 

• สระบุรี 

สาขาบานนา

สาขาขางวังสมเด็จพระนารายณ
เอกภาพลพบุรี 

ภาพที่  4-2   แผนที่เครือขายรานสาขา หจก. เอกภาพอินเตอร อิเลคตริค  
 และ บริษัท เอกภาพซุปเปอรซัพพลายจํากัด 
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ตารางที่   4-3    ประเภทธุรกิจและที่ตั้งของเครือขายรานสาขา หจก. เอกภาพอนิเตอร อิเลคตริค  และ 
บริษัท เอกภาพซุปเปอรซัพพลายจํากดั 

ชื่อ ท่ีอยู ประเภทธุรกิจ 
ไทซุปเปอรสโตรวังนอย 308-309 ม.7 ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ซุปเปอรฯ 
เอกภาพพระพุทธบาท 
สาขา1 

70/3-5 ถ.บรรดาประสิทธิ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธ
บาท จ.สระบุรี 

ซุปเปอรฯ 

เอกภาพพระพุทธบาท 
สาขา2 

106 ม.2 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพพระพุทธบาท 
สาขา3 

162/8 ม.12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพลพบุรี สาขาขาง
วังสมเด็จพระนารายณ

54-58 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพลพบุรีสาขาศาล
พระกาฬ

26/2-3-4 ถ.หนาพระกาฬ ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพลพบุรีสาขา
สระแกว

17-20 ซ.ศรีสุริโยทัย ถ.นารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร  
อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ซุปเปอรฯ 

เอกภาพวิหารแดง 81 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 
เอกภาพสระบุรี 325 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ, 

เครื่องใชไฟฟา 
เอกภาพหนองแค - เครื่องใชไฟฟา 
เอกภาพหนองแค 103/20-22 ถ.เศรษฐสัมพันธ ต.หนองแค อ.หนองแค  

จ.สระบุรี 
ซุปเปอรฯ 

เอกภาพหนานิคมอุตฯ 
หนองปลาหมอ 

112/2-3 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพหนาโรงพยาบาล
สระบุรี

91/53 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพหมูบานเศรษฐกิจ - ซุปเปอรฯ 
เอกภาพหินกอง 75/5 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 
เอกภาพหินกอง 80/8 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี เครื่องใชไฟฟา 
เอกภาพหินกอง (โกดังหิน
กอง) 

237/11-15 ม.8 ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ซุปเปอรฯ 

เอกภาพอินเตอรสระบุรี 319,321 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ศูนยซอม, อะไหล, 
เครื่องปรับอากาศ, 
จานรับดาวเทียม 
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 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

• การบริหารจัดการมีลักษณะการรวมศูนยการบริหารที่กรรมการผูจัดการ 
เปนการรวมศนูยการบริหารแบบรวมศูนย  คือ  ทุกฝายอยูภายใตการกํากับดูแลของกรรมการ
ผูจัดการ  แตฝายจัดซื้อและบญัชีนั้น  กรรมการผูจัดการเปนผูดูแลและตดัสินใจทั้งหมด 

• รูปแบบการบริหารเปนแบบครอบครัวผสมกับการบริหารสมัยใหม 
• ไมมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานขององคกร อยางเปนทางการ  แตจากการวินิจฉยั

พบวา  มีฝายจดัการหลัก ๆ นี้  ฝายจัดซื้อ   ฝายขาย  ฝายคลัง  ฝายบัญชี 
• ยังขาดการกําหนดเปาหมายและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะที่สะทอนผลการดําเนินงานและการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนนิธุรกิจ 
• ปจจุบันองคกรใหความสําคญัในการเก็บขอมูล  แตยังไมมีการนําขอมูลที่ไดมาวเิคราะหเพื่อนํา

ผลมาใชพัฒนาธุรกิจ 
 
ลักษณะของการบริการและการแขงขนั 

• ลักษณะการบริการขายสินคาสง  และรานคาปลีกหนาราน   
• มีบริการทางดานการขายและจัดสงไปที่รานสาขาเพื่อบริการลูกคาในแตละพื้นที ่
• มีสินคาอุปโภคและบริโภคจาํนวนกวา 20,000 รายการ 
• ราคาสินคาใกลเคียงกับบริษทัคาสงและหางตางชาติ 
• ในปจจุบนันัน้มีบริษัทคาสงและปลีกขามชาติมาดําเนินกิจการในทองถ่ินมากขึ้น  สงผลใหมี

การแขงขันกนัสูงเพื่อใหไดมาซึ่งสวนแบงของตลาด 
 
บุคลากรและการพัฒนา 

• พนักงานแบงเปน 2 สวนใหญๆ คือ  ฝายสํานักงาน  และฝายปฏิบัติการ 
- ฝายสํานักงาน  แยกเปน  จดัซ้ือ  บัญชี  สวนใหญเปนผูหญิง  มีระดับการศึกษา  ปวช. 

จนถึงปริญญาตรี 
- ฝายปฏิบัติการ  แยกเปน  ฝายขาย  ฝายคลัง  มีทั้งชายและหญิง  ฝายคลังสวนใหญเปน

ผูชาย   มีระดบัการศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน จนถึงปรญิญาตรี 
• ใหความสําคญัตอการพัฒนาองคกรและบคุลากรอยางตอเนื่อง  แตยังขาดเปาหมายและขอจํากดั

ในการฝกอบรมที่ชัดเจน 
• พบวามีการริเริ่มจัดทําวิธีปฏิบัติในการทํางาน  แตยงัไมไดนํามาใชประโยชนในการติดตามและ

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  และสอนงาน 
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• จากการสัมภาษณ  พบวามีพนักงานฝายปฏบิัติติการจะมกีารเขาออกบอย  ซ่ึงเปนปญหาของ

องคกรในการใหบริการแกลูกคา  และพนกังานแบงฝายตองรับภาระหนักเกนิไป 
 
การศึกษาระบบการทํางานของบริษัท 
 ทีมวิจัยไดทําการศึกษาระบบการทํางานของสถานประกอบการคาสงดังกลาว  โดยเริ่มจากการ
ไปสัมภาษณ ดูการปฏิบัติงานจริง หลังจากนั้นไดมีการนําไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองอางอิงการ
ดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) ซ่ึงระบบการทํางานของทั้ง 2 บริษัท คือ หจก. เอกภาพอินเตอร 
อิเลคตริค  และ บริษัท เอกภาพซุปเปอรซัพพลายจํากัด  ดังนี้ 
 
แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) 

แบบจําลองอางอิงการดําเนินการโซอุปทาน )  SCOR-Model) พัฒนาขึ้นเพื่อใชอธิบายลักษณะ
การดําเนินการจัดการโซอุปทานและกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา  และแกปญหาการขาดความเปนมาตรฐานโดยมีการกําหนดมาตรวัด )  Metric) ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันสําหรับการวัดประสิทธิภาพในแตละกระบวนการ  และมีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด )  Best Practices)  ที่
รวบรวมเสนอไวในแตละกระบวนการเพื่อใหองคกรและผูใชงานสามารถนํามาประยุกตใชตอไป ดังนั้น
สามารถแสดงภาพรวมภายใน SCOR-Model ทั้ง  3 ระดับตามลําดับชั้นไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-4  ภาพรวมภายใน  SCOR-Model 

 
 

ในการพัฒนาระบบลอจิสติกสและโซอุปทานของคาสง  และคาปลีก  ไดรวบรวมขอมูลในดาน
ตางๆ  เพื่อใชในการสรางแบบจําลองกระบวนการโดยอางอิงดวยแบบจําลองกระบวนการโซอุปทาน 
(SCOR-Model)  ซ่ึงโครงสรางของแบบจําลองประกอบไปดวยการดําเนินงานที่สําคัญ   5  สวน  ซ่ึง
สัมพันธกันภายในโซอุปทานคือ  การวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) การจัดสง 
(Deliver) และการสงคืน (Return) ดังตารางที่ 4-4 
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ระดับการทํางานของแบบจําลองอางองิการดําเนินงานโซอุปทาน   
 แบบจําลอง แบงระดับการทาํงานไดดังตอไปนี ้
 SCOR-Model Level 1 

ระดับที่   1  เปนการกําหนดขอบเขตและตั้งเปาหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ
อุปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4-3  กระบวนการหลกั  5 กระบวนการของแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน 
 

แบบจําลองกระบวนการของ  หจก.เอกภาพ  โดยอางอิงจากแบบจําลองกระบวนการ (SCOR-
Model)  มีรูปแบบของกระบวนการในการวางแผน  การจัดหา  การจัดสง  และการสงคืน  โดย  หจก  .
เอกภาพ    จะไมมีกระบวนการผลิต    เพราะกระบวนการของธุรกิจคาสง  คาปลีก  จะเปนแบบซื้อมาเพื่อ
จัดเก็บ  จัดสงใหสาขา  และขายหนาราน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซัพพลายเออรซัพพลายเออร  

Plan 

ลูกคาลูกคา ลูกคาของลูกคาลูกคาของลูกคา  ซัพพลายเออรซัพพลายเออร

ของซัพพลายของซัพพลาย

Make Deliver Source Deliver Source Deliver 

ภายใน หรือภายนอกองคกร ภายใน หรือภายนอกองคกร 

เอกภาพเอกภาพ 

Source 

Return Return 

Source Deliver

Return Return Return Return Return Return 

 



 94 
SCOR-Model Level 2 

ระดับที่   2  สรางแบบจําลองโซอุปทานในองคกรของตนเอง    โดยทําการกําหนดลักษณะ
สภาพแวดลอมขององคกรเขากับแบบจําลอง   แสดงดังภาพที่  4-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-4   การกําหนดประเภทของกระบวนการ (Process Categories) 
จากแบบจําลองอางอิง ระดับที่  3  เปนการกาํหนดประเภทของกระบวนการ ซ่ึงรูปแบบของ 

หจก .เอกภาพ  สามารถระบุประเภททางธรุกิจที่เปนอยูไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-5    การกําหนดประเภทของกระบวนการของ  หจก .เอกภาพ 

 

ลูกคาสงคืนลูกคาสงคืน  สงคืนผูสงคืนผู

วางแผนวางแผน 

การสนับสนุน

ล
ูก
ค
า 

จัดหาจัดหา  ผลิตผลิต

P1 วางแผนโซ

P2 วางแผน P3 วางแผน P4 วางแผน P5 วางแผน

จัดสงจัดสง  

S1 จัดหาสินคาที่มกีารเกบ็ไว M1 ผลิตเพื่อจัดเก็บ D1 จัดสงสินคาทีม่กีารจัดเกบ็ไว

M2 ผลิตตามคําส่ังซื้อ

M3 ออกแบบวิศวกรรมตามคํา
่ ้

S2 จัดหาสินคาที่ผลิตตามคําส่ัง
้

S3 จัดหาสินคาที่ออกแบบตาม
่

SR1 สงคืนสินคาที่ชํารุด 

SR2 สงคืนวัสดุส้ินเปลือง 

SR3 สงคืนผลิตภัณฑสวนเกิน 

DR1 รับคืนสินคาที่ชํารุด 

DR2 รับคืนวัสดุส้ินเปลือง 

DR3 รับคืนผลิตภัณฑ

 

D2 จัดสงสินคาที่ผลิตตามคําส่ังซื้อ 

D3 จัดสงสินคาที่ออกแบบตาม

D4 จัดสงสินคาปลีก ผ
ูจัด
ส
งวั
ต
ถ
ุดิ
บ

 

 
P วางแผน 

S1 จัดหาสินคาที่มี
การเก็บไว 

 

D1 จัดสงสินคาที่มีการ
จัดเก็บไว 

D4 จัดสงสินคาปลีก

SR1 สงคืนสินคาที่
ชํารุด 

 

DR1 รับคืนสินคาที่
ชํารุด 
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SCOR – Model Level 3 

 
แบบจําลองอางอิงในระดับที่   3  เปนกระบวนการยอย (Process Element) ของกระบวนการแต

ละประเภทของระดับที่  2    ซ่ึงในแตละกระบวนการยอยจะมีมาตรวัดและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดเสนอไว
เพื่อใชในการประเมินและปรับปรุงโซอุปทาน 
 

แบบจําลองอางอิงในระดับที่   3  เปนกระบวนการยอย  ที่แบงตามแผนกหนาที่ความรับผิดชอบ
ของ  หจก   .เอกภาพ  ในการรวบรวมขอมูลในปจจุบัน  หจก   .เอกภาพ    มีโครงสรางในการจัดการหลัก  ๆ
ดังนี้  คือ ฝายจัดซื้อ  คลัง  การขาย  และบัญชี    

 
ฝายจัดซ้ือ  จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.1 การจัดตารางจัดสง 
ฝายคลัง   จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.2  การรบัสนิคา  S1.3  การตรวจสอบสนิคา 

 S1.4  การจัดเก็บสินคา  และดูแลในสวนของการสงคืนสินคาชํารุดจากสาขา      DR1.1  DR1.2  DR1.3  
DR1.4  และ การสงคืนผูจําหนาย SR1.3  SR1.4  SR1.5 

ฝายขายและจัดสง    จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบอยู   2  สวนคือ    การจัดสงใหสาขา    และ
การขายหนารานซึ่งจากนิยามที่ไดกําหนดสามารถระบุไดดังนี้    D4 ซ่ึงการสงสินคาแบบรานคาปลีก 
(การขายหนาราน) และการจัดสงสินคาใหสาขา D1 การจัดสงสินคาเพื่อเก็บไว   
 ฝายบัญชี    จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ    S1  .5  เปนเรื่องของการจายเงิน (บัญชีเจาหนี้) 
และกระบวนการรับเงิน (บัญชีลูกหนี้) 
 
 ซ่ึงขั้นตอนการทํางานตางๆของฝายตางๆสามารถเปรียบเทียบกับ แบบจําลองอางอิงไดดังนี ้
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ภาพที่ 4-6  S1: Source Stocked Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-7  SR1: Source Return Defective Product 
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ภาพที่ 4-8 DR1: Deliver Return defective Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายจัดซ้ือ  จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.1 การจัดตารางจัดสง  
 
ฝายคลงั   จะมกีระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.2  การรับสินคา  S1.3  การตรวจสอบสินคา  S1.4  
การจัดเก็บสินคา  และดูแลในสวนของการสงคืนสินคาชํารุดจากสาขา   DR1.1  DR1.2  DR1.3  DR1.4  
และ การสงคนืผูจําหนาย SR1.3  SR1.4  SR1.5 
(กระบวนการ SR1.1, SR1.2 จากการสํารวจพบวาทาง หจก.เอกภาพไมมีกระบวนการนี้ เพราะในสวน
ของ SR1.1,  SR1.2  จะรวมอยูใน กระบวนการ DR1.3 ) 
 
ฝายบัญชี  จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1 .5 เปนเรื่องของการจายเงิน (บญัชีเจาหนี)้ และ 
กระบวนการรบัเงิน (บัญชีลูกหนี)้ 
 
ฝายขายและจัดสง  หจก. เอกภาพเปนธุรกจิคาปลีกและสง    จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบอยู  2 
สวนคือ การขายหนารานและการจัดสงใหรานสาขา 
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ภาพที่ 4-9 D4: Deliver Retail Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขายหนาราน 
กระบวนการจดัสงสินคาแบบรานคาปลีก(  D4) เปนกระบวนการขายสินคาภายในราน ซ่ึงทาง หจก. 
เอกภาพ      มกีระบวนการดังนี้    

D4 .1 สรางรายการสินคาคงคลัง 
D4 .2 รับสินคาจากคลัง    
D4. 3 ตรวจสอบสินคา 
D4.4 การเติมเต็มสินคาในชัน้ 
D4.5 กระบวนการเลือกซื้อของลูกคา  
D4.6 การชําระเงิน   

 (หจก.  เอกภาพไมมีบริการจดัสงใหลูกคาทั่วไปจึงไม  D4.7) 
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ภาพที่ 4-10 D1: Deliver Stocked Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดสงใหรานสาขา 
หจก. เอกภาพ      มีกระบวนการดังบริการจดัสงใหกับทางรานสาขานี้   กระบวนการดังนี้ 

D 1.2 รับคําส่ังซื้อ 
1.4 รวบรวมคําส่ังซ้ือ D

D 1.5 จัดสินคาตามคําส่ังซ้ือ 
1.6 D เสนทางการขนสง 
1.7 เลือกรถขนสง D
1.8 D รับสินคาจากคลัง 
1.11 D รับสินคาและใบกํากบัภาษ ี
1.12 D จัดสง 

**** กระบวนการที่ไมมี **** 
D1.1 เพราะเปนรานสาขาขายสินคาตามราคาที่กําหนดโดย หจก. เอกภาพ 
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D1.3   เมื่อสาขา Fax คําส่ังซื้อ ทาง หจก. เอกภาพ จัดสงทุกวัน จึงไมมกีารสํารองสินคาใหสาขา 
D1.9, D1.10   รวมอยูในกระบวนการ D1.5 
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on

SR1.5
Return 

 Defective 
Product

SR1.4 
Schedule 
Defective 

Return 
Shipment

ภาพที่ 4-11 ระดับที่  3 เปนกระบวนการยอย ที่แบงตามแผนกหนาที่ความรับผิดชอบของ หจก. 
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SCOR – Model Level 4 
 
         ระดับที่   4       ไมไดกําหนดไวใน SCOR-Model แตเปนกิจกรรมที่แตละองคกรจะตองกําหนด
กระบวนการธุรกิจของตนเอง โดยมีการเชื่อมโยงกับระดับที่ 3 
 
กระบวนการจัดซ้ือ (Purchasing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-12  กระบวนการจัดซ้ือ 
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ตารางที่ 4-5  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซือ้ 
กระบวนการ 
ระดับที่3 

กระบวนการ 
ระดับที่ 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

S1.1.1 การจัดตารางเซลล
ประจําเดือน 
 

1  สมุดปฏิทินขึ้นมา 1 เลม มี 12 เดือน 
 2 การนัดหมายจะรับเฉพาะวันที่  5-25 ของทุกเดือน และหยุดวันเสาร-

อาทิตย (เซลลโทรมา) 
3   การจัดตารางจะใหเขาพบ  5 บริษัทตอวัน  บริษัทใหญ 2  บริษัทเล็ก 1 
    * การเขาจัดตารางอาจไมมีกําหนดตายตัว   

S1.1.2  การวางแผนการสั่งซื้อ 
 

1  เมื่อ Sell เขาพบตามที่ไดนัดหมายไว    จะใชใบสรุปยอดการขายและ
สั่งซื้อสินคายอนหลัง 3 เดือน)จากฝายจัดซื้อ (เพื่อทําการตัดสินใจสั่งซื้อ
สินคาในแตละครั้ง 

S1.1.3 การสั่งซื้อ 
 

1.  เมื่อไดรับขอมูลคําสั่งซื้อจากผูประกอบการ   พนักงานฝายจัดซื้อจะ
โทรประสานงานกับ Sell บางครั้ง Sell ก็รับคําสั่งซื้อไปเลย) โดยการจด
ปจจุบันไมมีการสงใบ PO ตามใหกับ Supplier เพราะถือวาเซลลรับขอมูล
แลว 

S1.1  การจัดตาราง
การจัดสง 

 

S1.1.4  ทําใบ PO 
 

      เมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากผูประกอบการ  ฝายจัดซื้อจะทําใบ PO ดังนี้ 
    1.   จะทําการตรวจสอบราคาสินคาที่สั่งซื้อเทียบกับใบราคาที่บริษัทให
มาวามีสินคาตัวใดที่มาราคาเปลี่ยนแปลง   ถาหากตรวจพบวามีจะตองทํา
การทําราคาสินคาใหม  
ราคาสินคา  1.   เปนราคาเพื่อที่จะนําไวขายหนาราน 
                   2.   เปนราคาขายของสาขา เพื่อใชเปนฐานขอมูลใหกับสาขา
ในการขายแตละตัว 

                   3.   เปนราคาทุนของบริษัท 
                   4.   เปนราคาทุนสาขา เพื่อจะไดทําขอมูลราคาขายใหกับทาง
สาขา    
      2.    ถามีสินคาตัวใหมก็ตองสรางบารโคดสินคา) เดียว แพ็ค ลัง (และ
รายละเอียดของสินคา เชน    
                  1.   หนวยนับ     ของสินคาตามลักษณะของสินคา 
                  2.  ทุนมาตรฐาน ราคากอนรวม VAT 
                    3.   ผูจัดจําหนาย   สินคานั้น ๆ 
                  4.   ทําราคาสินคา 
แตถาหากราคาสินคาไมมีการเปลี่ยนแปลง และไมมีการสั่งซื้อสินคาตัว
ใหม  ทางฝายจัดซื้อก็จะทําใบ PO ตามปกติ 
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กระบวนการคลังสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-13   กระบวนการคลังสินคา 
 
ตารางที่ 4-6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการคลังสินคา 

กระบวนการ 
ระดับที่3 

กระบวนการ 
ระดับที่ 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

S1.2 การรับสินคา 
 

S1.2.1 การตรวจเช็คเอกสารสงมอบ 1 เมื่อ Supplier นําสินคามาสงที่คลังสินคา  โดยสง เอกสาร Invoice 
ใหกับเจาหนาที่รับเอกสารที่คลังสินคา 
2  เจาหนาที่รับเอกสารแลว นําเอกสาร Invoice มาทําการตรวจเช็ค กับ
ใบสั่งซื้อ(PO) และใบกํากับภาษี 

S1.3.1 การตรวจเช็คสภาพ หีบ-หอ 
ขนาด ปริมาณ วันหมดอายุ 

1 เมื่อเจาหนาที่ตรวจเอกสารเรียบรอยแลว  จะใหผูสงสินคานําสินคามา
เรียง  แลวปมหมายเลขเดือน (ทําเครื่องหมายวารับสินคาเดือนไหน) 
2 เจาหนาตรวจเช็ครายการสินคาใหถูกตองตามเอกสาร โดยทําการเช็ค 
ขนาด ปริมาณ วันหมดอายุของสินคา  บารโคด 

S1.3.2 จํานวนสินคาตามใบ PO 1 ตรวจเช็คจํานวนสินคาที่สงใหตรงกับใบ PO 

S1.3 การ
ตรวจสอบสินคา 

 

S1.3.3 คียรับสินคาบันทึกเขาระบบ 1 ทําใบแจงรับ RR  สงใหฝายจัดซื้อ 
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ตารางที่ 4-6 (ตอ) 
S1.4.1 การจัดเตรียมสถานที่ 1   เมื่อเจาหนาที่คลังแจงวาจะรับสินคา  พนักงานประจําช้ันจะทําการ

จัดหาสถานที่  สําหรับสินคาแตละรายการ 
  2 พนักงานจัดหาพื้นที่สําหรับสินคาตามหมวดหมู 

S1.4 การจัดเก็บ 
 

S1.4.2 การจัดเก็บ 1 เมื่อทําการจัดเตรียมสถานที่เรียบรอยแลว  จะทําการจัดเก็บตามที่ได
จัดเตรียมไว 
2 ถากรณีมีผูจัดสง  ผูจัดสงจะนําไปเก็บประจําที่เอง 

 

กระบวนการรับสินคาชํารุดคืนจากสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-14   กระบวนการรบัสินคาชํารุดคืนจากสาขา 
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ตารางที่ 4-7  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการรับสนิคาชํารุดคืนจากสาขา 

กระบวนการ 
ระดับที่3 

กระบวนการ 
ระดับที่ 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

DR1.1 อนุมัติคืนสินคา
ชํารุด 

DR1.1 อนุมัติคืนสินคาชํารุด 1 เมื่อรานคาสาขา  มีการแจงวามีสินคาชํารุดจะทําใบแจงคืนสินคา 
เนื่องจากหมดอายุ  มีตําหนิ  ตางๆ  เจาหนาที่ฝายคลังหรือผูมีอํานาจทํา
การอนุมัติเรียกเก็บ 

DR1. 2 รายการรับสินคา
ชํารุดคืน 

DR1.2.1  ทํา PO  เรียกเก็บ 1. เมื่อมีการเซ็นตอนุมัติแลว  เจาหนาที่คลังสินคาจะทํา  ใบ PO เรียก
เก็บใหสาขา  คืนสินคาตามใบ PO 

DR1. 3 รับสินคาชํารุดคืน 
และตรวจสอบตามเงือน

ไข 

DR1.3.1 รับสินคาชํารุดคืน  
  

1 ตรวจเช็คสินคาตาม PO  คียรับเขาเครื่อง(รายละเอียดสินคา ผู
จําหนาย)และสง PO  เรียกเก็บใหฝายบัญชี 

DR1. 4 จัดเก็บสินคาชํารุด
ไวท่ีคลังของเสีย 

DR1. 4.1  จัดเก็บสินคาชํารุด
ไวที่คลังของเสีย 

1 จัดเก็บสินคาไวในคลังของเสียโดยแบงตามผูจําหนาย 

 

กระบวนการคืนสินคาชํารุดใหผูจําหนาย (Supplier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4-15  กระบวนการคืนสินคาชํารุดใหผูจําหนาย 
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ตารางที่ 4-8  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการคืนสนิคาชํารุดใหผูจําหนาย 

กระบวนการ 
ระดับท่ี3 

กระบวนการ 
ระดับท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

SR1.3 อนุมัติคืนสินคา
ชํารุดใหผูจําหนาย 

SR1.3 .1  อนุมัติคืนสินคา
ชํารุดใหผูจําหนาย 

1.เมื่อเซลลเขามาติดตอรับคําสั่งซื้อและวางบิลแตละครั้ง   จะตองทําการ
สอบถามสินคาชํารุดกอนทุกครั้ง 

SR1.4 รายการสินคา
ชํารุดที่จะสงคืน 

SR1.4 .1 รายการสินคาชํารุด
ที่จะสงคืน 

1.เจาหนาที่คลัง  ทําใบลดหนี้(GR ) จายออกใหเซลล  

SR1. 5  คืนสินคาชํารุด DR1. 5 คืนสินคาชํารุด  1. .เซลลจะนําสินคาชํารุดกลับไปเอง 

 

กระบวนการขาย หนาราน  (ลูกคาท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4-16   กระบวนการขาย หนาราน  (ลูกคาทั่วไป) 
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ตารางที่ 4-9  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการขาย หนาราน  (ลูกคาทั่วไป) 

กระบวนการ 
ระดับท่ี3 

กระบวนการ 
ระดับท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

D4.1 สรางรายการ
สินคาคงคลัง 

 

D4.1.1เช็คสต็อกทําเบิกสินคา 1. พนักงานจัดเรียงเช็คสินคาที่ช้ันสินคาที่ตนเองประจําอยู  ถาหากสินคา
ที่จัดเรียงอยูมีประมาณนอยกวา 40 เปอรเซ็นตของปริมาณเดิม  ก็ใหทํา
การจดเบิกสินคาในจํานวนที่เต็มช้ันพอดี 
2.  นักงานจัดเรียงจดรายการสินคาและจํานวนที่จะเบิกลงในสมุดจดเบิก 
3. พนักงานจัดเรียงนําสมุดจดเบิกสินคาไปใหพนักงานจัดสินคาที่
คลังสินคาจัดสินคาให 

D4.2 รับสินคาจาก
คลัง 

D4.2.1 รับสินคาจากคลัง 1. พนักงานจัดเรียงรับสินคาจากพนักงานจัดสินคา  จากนั้นทําการ
ตรวจเช็ค  ใหพนักงานจัดสินคาเปลี่ยนสินคาใหกรณีสินคาไมตรงตามที่
สั่ง  และสงสินคากลับกรณีสงสินคาผิด 

D4.3 ตรวจสอบ
สินคา 

D4.4.3 ตรวจสอบสินคา 
 

1. ทําการแกะกลองบรรจุสินคา  จากนั้นตรวจสอบวันหมดอายุ  สภาพ
สินคา  การแพ็ค 

D4.4 การเติมเต็ม
สินคาในชั้น 

D4.4.4 จัดเรียงสินคา 
 

1. พนักงานจัดเรียงนําสินคาที่ทําการตรวจสอบเสร็จแลวมาทําการจัดเรียง
โดยนําสินคาที่มีวันหมดอายุทีหลังจัดเรียงไวดานหลังของสินคาที่มีวัด
หมดอายุกอน 

D4.5 กระบวนการ
เลือกซื้อของลูกคา 

D4.5.1 กระบวนการเลือกซื้อ
ของลูกคา 

1. พนักงานดูแลช้ันวางและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหลูกคาไดรับความ
สะดวก  

D4.6.1แคชเชียรคิดเงินและ
ออกใบสงสินคา 

1. แคเชียรคิดเงินสินคาและออกใบสงสินคาใหลูกคา  ซึ่งระเบียบการ
ทํางานของแคชเชียรแบบระเอียดสามารถดูไดที่เอกสารที่แนบมา 
2. พนักงานตรวจเช็คสินคารับใบสงสินคาจากแคชเชียร  และนําสินคาที่
คิดเงินแลวจากแคชเชียรเสร็จแลว 
3. พนักงานตรวจเช็คสินคาตรวจเช็คสินคา  รหัสสินคา  เปรียบเทียบกับ
ใบสงสินคา ถาหากสินคาเกินทําการนํากลับมาเก็บที่ราน ถาสินคาขาด
หรือผิดนําสินคามาใสเพิ่มหรือเปล่ียนสินคาใหใหม 

D4.6 การชําระเงิน 
สินคา 

D4.6.2 สรุปผลการขาย
ประจําวัน    
 

1. พนักงานคิดเงินหนารานตรวจเช็ควายอดเงินจริงตรงกับใบสรุปผลการ
ขายหรือไม 
2 .พนักงานคิดเงินหนารานกรอกขอมูลลงในใบสรุปผลการขายประจาํวัน 
หลังจากปดราน 
3. พนักงานคิดเงินหนารานสงใบสรุปการขายประจําวันใหฝายบัญชี 

 
 
 
 



 109 
กระบวนการขายสงใหรานสาขา 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4-17   กระบวนการขายสงใหรานสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่  4-17 (ตอ) กระบวนการขายสงใหรานสาขา  
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ตารางที่ 4-10  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการขายสงใหรานสาขา 

กระบวนการ 
ระดับที่3 

กระบวนการ 
ระดับที่ 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

D1.2 รับคําสั่งซื้อ D1.2.1 รับคําสั่งซื้อ 1.พนักงานรับคําสั่งซื้อจากรานสาขาในรูปแบบ  แฟกซ     

D1.4  รวบรวมคําสั่ง
ซื้อ 

D1.4.1  รวบรวมคําสั่งซื้อ 
 

1. พนักงานขนสงรวบรวมคําสั่งซื้อเพื่อดูวาจะสงใหสาขาไหนกอน  
ตามลําดับ ,ปริมาณการขนสง  และกําหนดเวลา 

D1.5 จัดสินคาตาม
คําสั่งซื้อ 

D1.5.1จัดเตรียมสินคา 1. พนักงานจัดหาสินคาตามคําสั่งซื้อตามรายการ  และจํานวน  และ
กําหนดเวลาในการจัดสง 

D1.6  เสนทางการ
ขนสง 

D1.6.1  เสนทางการขนสง 1. พนักงานขนสงกําหนดเสนทางการขนสง   

D1.7  เลือกรถขนสง D 1.7.1  เลือกรถขนสง 1.พนักงานขนสงเลือกรถใหเหมาะตอปริมาณการขนสงแตละครั้ง 

D1.8  รับสินคาจาก
คลัง 

D1.8  รับสินคาจากคลัง 1.พนักงานจัดสินคาตรวจสอบความถูกตองแลวสงตอใหพนักงาน KV   
  

D1.11.1 รับสินคาและใบกํากับ
ภาษี 

1.พนักงานKV ยิงบารโคดเพื่อคิดเงินสินคา  ทุกรายการจบครบ 
2.เมื่อยิงบารโคดสินคาครบทุกรายการ  ทําการปริ้นท  ตนฉบับใบกํากับ
ภาษี/ใบสงสินคา  และสําเนา 
3.  ในกรณีลูกคาซื้อเงินสดพนักงานยิงบารโคดทําการสงตนฉบับ
ใบกํากับภาษี/ใบสงของ ใหพนักงานตรวจเช็ค  แตถาเปนรานคาสาขาซื้อ
เงินเชื่อไมตองสงตนฉบับใบเสร็จรับเงินไปดวย 
4. พนักงานรวบรวบ  ใบเบิกสินคา  สําเนาใบกํากับภาษี/ใบสงของ เพื่อสง
ใหแผนกบัญชีกอนสิ้นปดราน 

D1.11  รับสินคาและ
ใบกํากับภาษี 

D1.11.2  ตรวจเช็คสินคา 1. พนักงานตรวจเช็คสินคารับสินคา  ตนฉบับใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา  
และตนฉบับใบเสร็จรับเงิน (กรณีซื้อเปนเงินสดจึงจะมีใบนี้) 
2. พนักงานตรวจเช็คสินคา   รหัสสินคา   เปรียบเทียบกับใบสงสินคา 

D1.12  จัดสง D1.12.1  จัดสง 1.พนักงานขับรถจัดสงตามรานสาขาที่สั่งซื้อ 
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การวิเคราะหระบบการทํางานของบริษัทคาสง 
 1. การศึกษาระบบการทํางานพบวา บริษัท ยังขาดระบบในสวนของการวางแผน (Plan) ทัง้ การ
วางแผน การจัดการโซอุปทาน (Plan Supply Chain) การจัดหา (Plan Source) การวางแผนการขนสง 
(Plan Deliver) โดย บริษัทมีเฉพาะในสวนของการปฏิบัติการ (Execution) ซ่ึงประกอบดวย 

ฝายจัดซื้อ  จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.1 การจัดตารางจัดสง 
ฝายคลัง  จะมกีระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.2  การรับสินคา  S1.3  การตรวจสอบสินคา  

S1.4  การจัดเก็บสินคา  และดูแลในสวนของการสงคืนสินคาชํารุดจากสาขา   DR1.1  DR1.2  DR1.3  
DR1.4  และ การสงคืนผูจําหนาย SR1.3  SR1.4  SR1.5 

ฝายขายและจดัสง  จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบอยู 2 สวนคือ  การจัดสงใหสาขา  และ
การขายหนารานซึ่งจากนยิามที่ไดกําหนดสามารถระบุไดดังนี้  D4 ซ่ึงการสงสินคาแบบรานคาปลีก 
(การขายหนาราน) และการจดัสงสินคาใหสาขา D1 การจัดสงสินคาเพือ่เก็บไว   
 ฝายบัญชี  จะมีกระบวนการหลักที่รับผิดชอบคือ  S1.5 เปนเรื่องของการจายเงิน (บญัชีเจาหนี)้ 
และกระบวนการรับเงิน (บญัชีลูกหนี้)  
 
 2.จากการศึกษาขอมูลดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของคาปลีก ซ่ึงจากการวิจัยไดเสนอ ดัชนีช้ีวัด
สมรรถนะ 6 ตัว ซ่ึงประกอบดวย 

1. การเปรียบเทียบยอดขายกบัคาพยากรณ (Sales Increase/ Decrease vs. Target Event) 
2.ความแมนยําในการพยากรณ (Sales and Order Forecast Accuracy) 
3.อัตราหมุนเวยีนสินคาคงคลัง (Inventory Turns/ Periods of Supply) 
4.ยอดสินคาขาดแคลน (Retail Out of Stock) 
5 ระดับการใหบริการ (Service Level) 
6.อัตราการเติมเต็ม (Fill Rate) 

 
4.2 การออกแบบสอบถาม 

ในการสรางแบบสอบถาม  ไดอาศัยคาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance Index; KPI) ได
อางอิงมาจาก CPFR มี ที่เปนภาษาอังกฤษ แตเนื่องจากเพื่อใหงายตอการใหขอมูลจากรานคา ซ่ึงมีพื้น
ฐานความรูที่แตกตางกัน จึงไดปรับเปนภาษาไทย และขยายความเพิ่มเติมเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4-11 
และตารางที่ 4-12 ดังนี้คือ 
 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของบริษัทของคาสงและคาปลีก  ทางทีมวิจัย ไดอางอิงมาจาก CPFR มี
ดังนี้คือ 
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ตารางที่ 4-11 ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของคาสง 

Key Performance Index a ตัววัดประสิทธิภาพบริษัทคาสง 

1.คาสงไดรับสินคาสภาพสมบูรณ ถูกสถานที่ ทันตามกําหนดเวลา
จากโรงงาน 

1.  Perfect Order Fulfillment (%) 
 

2.คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจาก
โรงงาน 

2. Order Fulfillment Cycle Time (%) 3. คาสงสั่งซื้อ  ไดรับสินคา ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจาก
โรงงาน 

3. Sales 4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของคาสง 

5.คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก 4. Forecasting (%) 

6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง 

5. Inventory Turnover (เทา) 7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี 

6. Service Level (%) 8.ระดับการใหบริการสูงของคาสูง  (การที่มีสินคาคงอยู ใน
คลังสินคาพรอมสนองความตองการของคาปลีก) 

7. Fill Rate (%) 9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวยตามที่คา
ปลีกตองการ 

 

ตารางที่ 4-12  ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของคาปลีก 
Key Performance Index a ตัววดัประสิทธิภาพบริษัทคาปลีก 

1. Sales Increase/ Decrease vs. Target Event 
(%) 

1. ยอดขายของคาปลีก 

2. Sales and Order Forecast Accuracy (%) 2.ความแมนยําในการพยากรณยอดขายสินคาของคาปลีก 
3.Inventory Turns/ Periods of Supply(เทา) 3. การหมุนเวียนสินคาคงคลังของคาปลีก 

4. Retail Out of Stock (%) 4. จํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีก 

5. Service Level (%) 5. ระดับการใหบริการตอลูกคาของคาปลีก 
6. Fill Rate (%) 6.เปอรเซ็นตไดรับสินคาของคาปลีกในปริมาณครบถวนจากคา

สง 
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การวิเคราะหหาความสัมพนัธของ Key Performance Index (KPI) 

จากแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก  แบงออกเปน 2 ชุด คือ 
ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินหาความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ

ระหวางคาสงและคาปลีก  
ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อที่จะเก็บขอมูลเพื่อนําขอมูลเหลานี้มาคํานวณหาคาของตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพ 
โดยที่แบบสอบถามชุดที่ 1 จะมีอยู 7 ตอน แสดงรายละเอียดของจุดมุงหมายแตละตอนดัง

ตารางที่ 4-13 
ตารางที่ 4-13 จุดมุงหมายของแบบสอบถามชุดที่ 1 ทั้ง 7 ตอน 
ตอน
ที่ 

ช่ือตอน จุดมุงหมาย 

1 การประเมินระดับความสําคัญของ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน 

การประเมินระดับความสําคัญของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ
โซอุปทานจะชวยใหสามารถระบุระดับความสําคัญของ
ตัวช้ีวัดนั้นๆ  เพื่อจะใหองคกรรูจุดที่จะนําไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโซอุปทานตามลําดับความสําคัญ  “ซึ่ง

ตัวชี้วัดแตละตัวจะมีคะแนนระดับความสําคัญไมเทากัน”  
2 การประเมินระดับความสัมพันธของ

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ กับการพยากรณ
ยอดขายของบริษัทคาปลีก 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
ของบริษัทคาสงกับการพยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีก
จะชวยใหสามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดของบริษัทคาสงตัวใด
ที่มีผลกระทบตอการพยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีก 
ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่สมควรรวมมือกันระหวาง
บริษัทคาสงกับบริษัทคาปลีกเพื่อปรับปรุงการพยากรณ
ยอดขายในโซอุปทานใหเกิดความแมนยํามากขึ้น  “ซึ่ง
ตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับการพยากรณ
ยอดขายไมเทากัน”  

3 การประเมินระดับความสัมพันธของ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับการหมุนเวียน
สินคาคงคลังของบริษัทคาปลีก 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
กับการหมุนเวียนสินคาคงคลังของบริษัทคาปลีกจะชวยให
สามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลกระทบตอการ
หมุนเวียนสินคาคงคลัง ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่
องคกรสมควรที่จะทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการหมุนเวียน
สินคาคงคลัง “ซึ่งตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธ

กับการหมุนเวียนสินคาคงคลังไมเทากัน”  
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ตารางที่ 4-13 (ตอ) 
ตอน
ที่ 

ช่ือตอน จุดมุงหมาย 

4 การประเมินระดับความสัมพันธของ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับการ
หมุนเวียนสินคาคงคลังของบริษัท
คาปลีก 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับการ
หมุนเวียนสินคาคงคลังของบริษัทคาปลีกจะชวยใหสามารถ
ตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลกระทบตอการหมุนเวียนสินคา
คงคลัง ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่องคกรสมควรที่จะทํา
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนสินคาคงคลัง “ซึ่งตัวชี้วัดแต

ละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับการหมุนเวียนสินคาคงคลังไม

เทากัน” 
5 การประเมินระดับความสัมพันธของ

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับการ
พยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีก 
 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ
บริษัทคาสงกับการพยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีกจะชวยให
สามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดของบริษัทคาสงตัวใดที่มีผลกระทบ
ตอการพยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีก ผลลัพธที่ไดจะ
สามารถบอกจุดที่สมควรรวมมือกันระหวางบริษัทคาสงกับ
บริษัทคาปลีกเพื่อปรับปรุงการพยากรณยอดขายในโซอุปทานให
เกิดความแมนยํามากขึ้น “ซึ่งตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับ
ความสัมพันธกับการพยากรณยอดขายไมเทากัน”  

6 การประเมินระดับความสัมพันธของ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับของปญหา
สินคาขาดสตอกของบริษัทคาปลีก 
 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับ
ปญหาสินคาขาดสตอกของบริษัทคาปลีกจะชวยใหสามารถ
ตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลตอปญหาสินคาขาดสตอกของ
บริษัทคาปลีก ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่องคกรสมควรที่
จะทําการปรับปรุงเพื่อลดปญหาสินคาขาดสตอก “ซึ่งตัวชี้วัดแต

ละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับปญหาสินคาขาดสตอกไม

เทากัน”  
7 การประเมินระดับความสัมพันธของ

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับระดับการ
ใหบริการตอลูกคาของบริษัทคา
ปลีก 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับ
ระดับการใหบริการตอลูกคาของบริษัทคาปลีกจะชวยใหสามารถ
ตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลกระทบตอระดับการใหบริการ
ตอลูกคา ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่องคกรสมควรที่จะทํา

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มระดับการใหบริการตอลูกคา “ซึ่งตัวชี้วัดแต

ละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับระดับการใหบริการตอลูกคาไม

เทากัน”  
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4.3 วิธีการสรรหาผูคาสงท่ีเขารวมโครงการ 

การสรรหาจะเริ่มตนดวยการประเมินศักยภาพของผูประกอบการคาสง(หจก. เอกภาพอินเตอร 
อิเลคตริค  และบริษัท เอกภาพซุปเปอรซัพพลายจํากัด) ที่เขารวมโครงการ โดยจัดสัมมนาเรื่อง “คาสง-
คาปลีก  รวมใจรับมือแนวโนมการคาโลก ดวยลอจิสติกสและโซอุปทาน” จํานวน 2 ครั้ง  โดยมี
ผูประกอบการคาปลีกเขารวมสัมมนา ทั้ง 2 ครั้ง จํานวนรวม 150 รานคา  ที่เปนลูกคาผูประกอบการคา
สงที่คัดเลือกมา โดยทางโทรศัพทและจดหมาย โดยมีเอกสารเชิญชวนดังภาคผนวก ข  เพื่อใหรานคา
ปลีก ซ่ึงถือไดวาเปนลูกคาของผูประกอบการคาสง มีความสนใจในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซ
อุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)]   ภายใตหลักการ
จัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาสง-คาปลีก  

การจัดประชุมเฉพาะกลุม (Focus Group) เพื่อใหความรู ความสําคัญและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานคาปลีก 

การจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group) เพื่อใหความรู จะสอดแทรกดวยการเรียนรูจาก
ประสบการณ ผสมผสานจากการถายทอดจากผูมีประสบการณดานการจัดการในภาคธุรกิจคาสง-คา
ปลีก เพื่อการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain 
Performance Indicators (RSCPI)] รวมถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจคาสงที่เขารวมโครงการ ใหกับธุรกิจ
คาปลีกที่รวมโครงการทั้ง 150 ราย    โดยที่ผูคาปลีกแตละราน สามารถเขารวมสัมมนาไดไมเกิน 1 ทาน
ตอรายโดยไมเสียคาใชจาย   

Focus Group นี้ใชระยะเวลา 2 วัน จํานวน 2 คร้ัง โดยครอบคลุมหัวขอ ดังนี ้
- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ ลอจิสติกสและโซอุปทาน สําหรับ

ธุรกิจคาปลีก     
- การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาสง-คาปลีก(ประสบการณจาก

ผูอยูในธุรกิจ) 
- กิจกรรมกลุมการจําลองสถานการณโซอุปทาน (Supply Chain Simulation : 

Beer Game) 
- วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)  และการวัดสมรรถนะ (Performance 

Measurement) ลอจิสติกสและโซอุปทาน สําหรับธุรกิจคาปลีก  
- แนวทางการพัฒนาดัชนี้ช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing 

Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] และประโยชนที่จะไดรับ    
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในธุรกิจคาสงที่เขารวมโครงการ 
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การจัดประชุมเฉพาะกลุม (Focus Group) คร้ังท่ี  1 

ระหวางวันเสารที่ 9 ถึง วันอาทิตยที่ 10 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมสระบุรี อินน  
จังหวัดสระบุรี 
ตารางที่ 4-14 ภาพบรรยากาศงานสัมมนา คร้ังที่ 1 

ภาพงานสัมมนา คําบรรยาย 
 

 
 

 
งานสัมมนาครั้งที่ 1 

 

 
 

 
ผูเขารวมสัมมนาตั้งใจฟงการ
บรรยาย 

 
 
 
 
 



 117 
ตารางที่ 4-14 (ตอ) 

ภาพงานสัมมนา คําบรรยาย 
 

 
 

 

 
หัวหนาทีมวิจัยใหความเขาใจ
ใ น ก า ร พั ฒ น า ดั ช นี ช้ี วั ด
ประสิทธิภาพ  แก ผู เข ารวม
สัมมนา 

 

 
 

ผูเขารวมสัมมนาตั้งใจฟง และ
รับขอมูลไดอยางเต็มที่ 
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การจัดประชุมเฉพาะกลุม (Focus Group) คร้ังท่ี  2 

ระหวางวันเสารที่ 20 ถึง วันอาทิตยที่ 21 มกราคม 2550  ณ สินสยามรีสอรท หาดแมพิมพ 
จังหวัดระยอง 
ตารางที่ 4-15 ภาพบรรยากาศงานสัมมนา คร้ังที่ 2 

ภาพงานสัมมนา คําบรรยาย 
 

 
 

 
งานสัมมนาครั้งที่ 2 

 

 
 

 
ผูเขารวมสัมมนาตั้งใจฟง และ
รับขอมูลไดอยางเต็มที่ 
 
 
 
 

 

 
 

 
ผูเขารวมสัมมนาตั้งใจฟง และ
รับขอมูลไดอยางเต็มที่ 
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ตารางที่ 4-15 (ตอ) 

ภาพงานสัมมนา คําบรรยาย 
 

 
 

 
ทีมวิจัย  สถานประกอบการ
เปาหมาย(บริษัทคาสง) และ
รานคาปลีก ถายภาพรวมกัน 

 
4.4  การเก็บขอมูลแบบสอบถาม 
 การเก็บขอมูลแบบสอบถามใชระยะเวลาระหวางเดือน มกราคม 2550  ถึงเดือน กุมภาพันธ 
2550  ที่ไดจัดทําแบบประเมินขึ้นสําหรับผูประกอบการคาปลีก เพื่อใหผูประกอบการที่เคยเขารวมอบรม
สัมมนากับโครงการตอบคําถามดวยตนเอง (Self Assessment) ซ่ึงมีความรูความเขาใจเบื้องตน เกี่ยวกับ
ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators 
(RSCPI)]    แลว   

4.4.1 การคํานวณจํานวนตัวอยางที่เหมาะสม 
จากแบบสอบถามจะเห็นไดวา ลักษณะของขอมูลเปนแบบตอเนื่องในรูปแบบของ Likert-type 

scales ซ่ึง 1 แทน ความสัมพันธนอยที่สุด 2 แทน ความสัมพันธนอย 3 แทน ความสัมพันธที่เปนกลาง 4 
แทนความสันพันธมาก และ 5 แทนความสันพันธมากที่สุด ในการคํานวณหาจํานวนตัวอยางทีเ่หมาะสม 
กฎโดยทั่วไปในการเลือกใชคา ระดับสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Alpha Level) และคาคาความผิดพลาด
ที่ยอมรับได (level of acceptable error)  สําหรับการวิจัยโดยทั่วไป คา α = .05 และคาความผิดพลาดที่
ยอมรับได (level of acceptable error) เปน 3% ถือวาเปนคาที่เหมาะสม (Krejcie and Morgan, 1970) 
ดังนั้นจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมสามารถคํานวณไดโดยใชสูตรของ Cochran แสดงดังตอไปนี้  

    2

22

0 d
stn =                                                                              (1) 

 
โดยที่ t = คา z ที่ α = .025 ซ่ึงเทากับ 1.96 
          s = คาประมาณความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
          d = คาความขอบเขตผิดพลาดที่ยอมรับได  
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โดยทั่วไปแลวนักวิจัยมีความจําเปนที่จะตองประมาณคาความแปรปรวนของขอมูล โดยการ

ประมาณความแปรปรวนของขอมูลแบบสเกล นักวิจัยจะตองทําการระบุคาพิสัยของสเกลและหารดวย
จํานวนของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ครอบคลุมคาทั้งหมดในพิสัยนั้นๆและจึงทําการยกกําลังสอง

คาที่ได (Bartlett, Kotrlik, and Higgins, 2001) ในกรณีนี้เราใช สเกลแบบที่มี 5 คะแนน และ6σ สมควร
ที่จะครอบคลุมขอมูลทั้งหมด ดังนั้นเราสามารถประมาณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไดดังตอไปนี้ 

    8333.0
6
5
==s       (2) 

 
หลังจากนัน้คาจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมจงึสามารถคํานวณไดดังตอไปนี้ 
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จากการคํานวณพบวา  118 ดังนั้นจากแบบสอบถามจํานวน 150 ชุดที่ทางคณะวิจยัไดทํา

การเก็บรวบรวมจึงถือวาสามารถครอบคลุมจํานวนแบบสอบถามที่จําเปน 
=0n

  
4.5  จัดทํารูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาปลีก-คาสง
และการพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีกของผูคาปลีก 

4.5.1 สมมุติฐานและวิธีการวิจัย 
 สมมุติฐานถูกสรางขึ้นเพื่อหาความเกี่ยวของกันระหวางตัวช้ีวัดประสิทธิภาพดังที่กลาวมาแลว
ในขางตนของคาปลีกและคาสง โดยที่สมมุติฐานเหลานี้จะถูกทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวน 
หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan 

4.5.2 สมมุติฐานของความเปนปกต ิ
การตรวจสอบสมมุติฐานของความเปนปกติสามารถทําไดดวยการพล็อตฮีสโตแกรมของสวน

ตกคาง ถาหากสมมุติฐานที่วา ความผิดพลาดมีการแจกแจงแบบ N(0, ) เปนจริงแลว รูปแบบของ
สวนตกคางที่พล็อตออกมาควรจะมีลักษณะคลายกับตัวอยางที่ไดจากการแจกแจงปกติซ่ึงจะมีมัชฌิม
เทากับ 0 ขั้นตอนที่สําคัญของการทดสอบสมมุติฐานแบบนี้คือ การสราง Normal Probability Plot  ของ
สวนตกคาง ในการวิเคราะหความแปรปรวนขั้นตอนการพล็อตดังกลาวนี้มีประโยชนอยางมาก และทํา
ไดอยางตรงไปตรงมา ถาหาการแจกแจงของความผิดพลาดเปนแบบปกติ รูปที่พล็อตขึ้นมานี้จะเปน
เสนตรง เราควรจะมุงเนนการมองเสนตรงนี้ไปยังมัชฌิมของรูปมากกวาคาที่มีคาสูงสุดหรือต่ําสุด ใน
งานวิจัยนี้ Normal Probability Plot ถูกสรางขึ้นโดยใชโปรแกรม SPSS และยกตัวอยางแสดงในรูปภาพ

2σ
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ที่ สวน Normal Probability Plot ของ KPI ที่เหลือถูกรวมและแสดงในภาคผนวก จากการวิเคราะห 
Normal Probability Plot ของขอมูลของแบบสอบถามพบวาขอมูลในแบบสอบถามทั้งหมดมีการแจก
แจงแบบปกติ 
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ภาพที่  4-18    Normal Probability Plot ของยอดขาย 

 
4.5.3 การทดสอบพหุพิสัยของ Duncan 

 วิธีการเปรียบเทียบคูทั้งหมดของมัชฌิมที่ใชกันอยางกวางขวาง คือ การทดสอบพหุพิสัย 
(Multiple Range Test) ซ่ึงพัฒนาโดย Duncan เพื่อใชการทดสอบพหุพิสัยของ Duncan กับกลุมตัวอยาง
ที่มีขนาดเทากัน คาเฉล่ียของระดับ a คาจะถูกเรียงจากนอยไปมากและความผิดพลาดมาตรฐานของแต
ละเฉลี่ยจะถูกนํามาพิจารณาโดย 
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สําหรับขนาดตัวอยางที่ไมเทากัน ใหแทนที่ n ในสมการ  ดวยมัชฌิมฮารมอนิก (Harnonic 

Mean)    โดยที่ 
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สังเกตวา    annnn ==== K321    ดังนั้น nnh =  จากตารางพิสัยนัยสําคัญของ Duncan 

(Duncan’s Table of Significant Ranges) เราจะหาคา  ( )fpr ,α    สําหรับ ap K,3,2=  ได โดยที ่ α  
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คือ ระดับนัยสําคัญและ f คือ ระดับขั้นความเสรีของความผิดพลาด ใหแปลงคาพิสัยเหลานี้ไปเปน
ชุดของพิสัยนัยสําคัญต่ําที่สุด a-1  คา   (แทนดวย R p )    สําหรับ ap K,3,2= โดยการคํานวณ 
   ( ) yp SfprR ,α=     apfor K,3,2=                                  (6) 
 

หลังจากนั้นเราจะทดสอบความแตกตางระหวาง มัชฌิมของคาสังเกต  เริ่มจากคามากที่สุดกับ
คาที่เล็กที่สุด  ซ่ึงควรจะเปรียบเทียบดวยพิสัยนัยสําคัญต่ําสุด    ถัดมาใหหาความแตกตางระหวางคามาก
สุดกับคานอยสุดอันดับสอง ซ่ึงคํานวณและเปรียบเทียบโดยพิสัยนัยสําคัญต่ําสุด  การเปรียบเทียบ
เหลานี้ทําอยางตอเนื่องจนกระทั่งมัชฌิมทุกตัวถูกเปรียบเทียบกับมัชฌิมที่มีขนาดใหญที่สุด ในที่สุดให
คํานวณคาความแตกตางระหวางมัชฌิมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 และคาที่เล็กที่สุด แลวเปรียบเทียบกับ
พิสัยนัยสําคัญต่ําสุด    กระบวนการนี้จะดําเนินไปจนกระทั่งความแตกตางของคูทั้งหมดที่เปนไปไดของ
มัชฌิมไดถูกพิจารณา ถาความแตกตางของคาสังเกตมีคามากกวาพิสัยนัยสําคัญนอยที่สุดที่ตรงกัน เราจะ
สรุปวาคูของมัชฌิมที่กําลังพิจารณาอยูนั้น มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เพื่อปองกันความขัดแยงที่
อาจจะเกิดขึ้น ขอกําหนดใหวา จะไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางคูของมัชฌิม ถาหากมัชฌิม
ทั้งคูที่เกี่ยวของตกอยูระหวางมัชฌิมอ่ืนๆ 2 คาซึ่งไมมีความสําคัญ ในสวนตอไปจะทําการตรวจสอบหา
ความสัมพันธระหวาง KPI ของคาปลีกกับ KPI ของคาสง โดยจะนําตัวที่มีความสัมพันธกันไปทําการ
วิจัยในสวนตอไป 
 

4.5.4 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางยอดขายของคาปลกีกับ KPI ของคาสง 
สมมุติฐาน 1a. ยอดขายของคาปลีกไมมีความสัมพันธใดๆกับ KPI ตางๆ ของคาสง  
ในการทดสอบสมมุติฐาน 1a เราใชการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA)  โดยผลลัพธที่ไดแสดงใน
ตารางที่  4-16 
ตารางที่ 4-16   ตารางแสดงผลลัพธของการทดสอบความแปรปรวนสําหรับยอดขายของคาปลีก 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 289.973 6 48.329 20.761 .000 
Within Groups 2264.979 973 2.328     
Total 2554.952 979       

 
จากตารางที่ 4-16 เราสามารถคํานวณ คา 01.21251,8,05.02,1, == FF ννα  เนื่องจาก  

  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวายอดขายของคาปลีกนั้นมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับ KPI ของคาสง เพื่อทําการศึกษาตอไปถึงระดับความแตกตางของความสัมพันธการทดสอบ

01.2761.200 >=F
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ความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan จึงถูกนํามาประยุกตใช โดย
ผลลัพธที่ไดแสดงดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 4-17   ตารางแสดงผลลัพธของการทดสอบพหุพสัิยของ Duncan 

Subset for alpha = .05 
KPI no. (คาสง) 1 2 3 4 

2 3.0286    
4 3.3000 3.3000   
1  3.5007   
5  3.5143   
3   4.1071  
6   4.2429  
7    4.6786 
     

 
4.5.5 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางความแมนยําในการพยากรณของคาปลีกกับ KPI ของ

คาสง 
สมมุติฐาน 2a. ความแมนยําในการพยากรณยอดขายของคาปลีกไมมีความสัมพันธใดๆกับ KPI ตางๆ 
ของคาสง  
ตารางที่ 4-18    ผลลัพธของการทดสอบความแปรปรวนสําหรับความแมนยําในการพยากรณ 
                         ยอดขายของคาปลีก 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 459.835 6 76.639 22.511 .000 
Within Groups 3312.670 973 3.405     
Total 3772.505 979       

 
จากตารางที่ 4-18 เราสามารถคํานวณ คา 01.21251,8,05.02,1, == FF ννα  เนื่องจาก  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาความแมนยําในการพยากรณยอดขายของคาปลีกนั้นมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ KPI ของคาสง เพื่อทําการศึกษาตอไปถึงระดับความแตกตางของ
ความสัมพันธ การทดสอบความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan จึง
ถูกนํามาประยุกตใช โดยผลลัพธที่ไดแสดงดังตอไปนี้ 

01.2511.220 >=F
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ตารางที่ 4-19 ผลลัพธของการทดสอบพหพุิสัยของ Duncan 

Subset for alpha = .05 KPI no. (คาสง) 
 1 2 3 

1 1.9464   
2 2.3000   
5  3.3357  
7  3.3571  
3  3.4071  
6  3.5357  
4   4.0571 
    

 
4.5.6 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลงัของคาปลีกกับ KPI 

ของคาสง 
สมมุติฐาน 3a. อัตราการหมุนเวยีนสินคาคงคลังของคาปลีกไมมีความสัมพันธใดๆกบั KPI ตางๆ ของ

คาสง  
ตารางที่ 4-20 ตารางแสดงผลลัพธของการทดสอบความแปรปรวนสําหรับการหมุนเวียนสินคาคง 

         คลังของคาปลีก  

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 296.163 6 49.361 15.950 .000 
Within Groups 3011.195 973 3.095     
Total 3307.359 979       

 
จากตารางที่ 4-20 เราสามารถคํานวณ คา  01.21251,8,05.02,1, == FF ννα  เนื่องจาก  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังของคาปลีกนั้นมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ KPI ของคาสง เพื่อทําการศึกษาตอไปถึงระดับความแตกตางของ
ความสัมพันธ การทดสอบความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan จึง
ถูกนํามาประยุกตใช โดยผลลัพธที่ไดแสดงดังตอไปนี้ 

01.2950.150 >=F
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ตารางที่ 4-21   ผลลัพธของการทดสอบพหพุิสัยของ Duncan 

Subset for alpha = .05 KPI no. (คาสง) 
  1 2 3 4 5 

2 2.6929     
1  3.2414    
4  3.3000    
3  3.5429 3.5429   
5   3.8214 3.8214  
7    4.1357 4.1357 
6     4.4571 
      

 
4.5.7 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางยอดสินคาขาดแคลนของคาปลีกกับ KPI ของคาสง 

สมมุติฐาน 4a. จํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีกไมมีความสัมพันธใดๆกับ KPI ตางๆ ของคาสง  
ผลลัพธที่ไดแสดงในตารางที่ 4-22 
ตารางที่4-22   ผลลัพธของการทดสอบความแปรปรวนสาํหรับจํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีก 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 133.430 6 22.238 6.966 .000 
Within Groups 3106.315 973 3.193     
Total 3239.744 979       

 
จากตารางที่ 4-22 เราสามารถคํานวณ คา  01.21251,8,05.02,1, == FF ννα  เนื่องจาก  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวายอดสินคาขาดแคลนของคาปลีกนั้นมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญกับ KPI ของคาสง เพื่อทําการศึกษาตอไปถึงระดับความแตกตางของความสัมพันธ การ
ทดสอบความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan จึงถูกนํามาประยุกตใช 
โดยผลลัพธที่ไดแสดงดังตอไปนี้ 

01.2966.60 >=F
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ตารางที่ 4-23    ผลลัพธของการทดสอบพหุพิสัยของ Duncan 

Subset for alpha = .05 KPI no. (คาสง) 
 1 2 3 4 

2 2.8286    
3 2.9857 2.9857   
5 3.1286 3.1286   
4  3.3000 3.3000  
6   3.6357 3.6357 
7   3.6929 3.6929 
1    3.8957 
     

 
4.5.8 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางระดับการใหบริการของคาปลีกกับ KPI ของคาสง 

สมมุติฐาน 5a. ระดับการใหบริการของคาปลีกไมมีความสัมพันธใดๆกับ KPI ตางๆ ของคาสง  
ตารางที่ 4-24    ตารางแสดงผลลัพธของการทดสอบความแปรปรวนสาํหรับระดับการใหบริการ 
                         ของคาปลีก 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 159.468 6 26.578 8.866 .000 
Within Groups 2916.810 973 2.998     
Total 3076.278 979       

 
จากตารางที่ 4-24 เราสามารถคํานวณ คา  01.21251,8,05.02,1, == FF ννα  เนื่องจาก  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาระดับการใหบริการของคาปลีกนั้นมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญกับ KPI ของคาสง เพื่อทําการศึกษาตอไปถึงระดับความแตกตางของความสัมพันธ การ
ทดสอบความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan จึงถูกนํามาประยุกตใช 
โดยผลลัพธที่ไดแสดงดังตอไปนี้ 

01.2866.80 >=F
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ตารางที่ 4-25    ผลลัพธของการทดสอบพหุพิสัยของ Duncan 

Subset for alpha = .05 KPI no. (คาสง) 
 1 2 3 4 

2 2.9643    
1 3.2821 3.2821   
3  3.5643 3.5643  
5   3.8286 3.8286 
6   3.9000 3.9000 
7    4.0929 
4    4.1429 
     

 
4.5.9 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางอัตราการเติมเต็มจากคาสงของคาปลีกกับ KPI ของ

คาสง 
สมมุติฐาน 6a. เปอรเซ็นตการไดรับสินคาครบถวนจากคาสงของคาปลีกไมมีความสมัพันธใดๆกับ KPI 
ตางๆ ของคาสง  
ตารางที่ 4-26 ผลลัพธของการทดสอบความแปรปรวนสาํหรับเปอรเซ็นตการไดรับสินคาครบถวน 
                       ของคาปลีก 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 290.070 6 48.345 23.749 .000 
Within Groups 1980.672 973 2.036     
Total 2270.743 979       

 
จากตารางที่ 4-26 เราสามารถคํานวณ คา  01.21251,8,05.02,1, == FF ννα  เนื่องจาก  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาอัตราการเติมเต็มของคาปลีกนั้นมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญกับ KPI ของคาสง เพื่อทําการศึกษาตอไปถึงระดับความแตกตางของความสัมพันธ การ
ทดสอบความแตกตางที่มีนัยสําคัญระหวางมัชฌิมดวยการทดสอบแบบ Duncan จึงถูกนํามาประยุกตใช 
โดยผลลัพธที่ไดแสดงดังตอไปนี้ 

01.2079.420 >=F
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ตารางที่ 4-27 ผลลัพธของการทดสอบพหพุิสัยของ Duncan 

Subset for alpha = .05 KPI no. (คาสง) 
 1 2 3 4 

3 3.3357    
2 3.3929    
1  3.8979   
5  4.0929 4.0929  
4   4.2643  
6    4.7429 
7    4.8143 

     

 
จากการทดลองหาความสัมพันธระหวางตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Index; KPI) 

ของคาปลีกกับตัวช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Index; KPI) ของคาสง เราสามารถนําผลการ
ทดสอบของ Duncan มาสรุปความสัมพันธโดยรวมไดดงัตาราง 4.8 
 

ตารางที่ 4-28 ตารางสรุปความสัมพันธระหวาง KPI คาปลีก vs. คาสง 

Wholesaler’s KPI Retailer’s KPI 

     Strong Relationship                                           Weak Relationship 

Sales  FR a SL, S IT, POF, F F, OFCT 
Forecast Accuracy F SL, S, FR, IT OFCT, POF 
Inventory Turnover SL, FR FR, IT IT, S S, F, 

POF 
OFCT 

Retail Out-of-Stock POF, FR, SL FR, SL, F IT, S, OFCT 
Service Level  F, FR, SL, IT SL, IT, S S, POF POF, OFCT 
Fill Rate FR, SL F, IT IT, POF OFCT, S  

a   (FR = Fill Rate, SL = Service Level, S = Sales, IT= Inventory Turnover, POF = Perfect Order Fulfillment, 
F = Forecast Accuracy, OFCT = Order Fulfillment Cycle Time) 

 

จากตารางที่ 4.8 เราสามารถสรุปไดวา KPI ของคาปลีกทุกๆตัว อันไดแก ยอดคาปลีก(sales) 
ความแมนยําในการพยากรณ (forecast accuracy) อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง(inventory turnover) 
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ยอดสินคาขาดแคลน (retail out-of-stock) ระดับการใหบริการ (service level) และอัตราการเติมเต็ม 
(fill rate) มีความเกี่ยวของกับ KPI ของคาสง ในระดับที่แตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากตารางที่กลาวถึง 
ขอยกตัวอยาง ยอดคาปลีก (sales) นั้นมีระดับความสัมพันธที่แข็งแรงกับ อัตราการเติมเต็มของคาสง 
(fill rate) ซ่ึงสมเหตุสมผลเนื่องมาจากเมื่อคาปลีกมียอดขายที่เพิ่มขึ้นหากคาสงไมสามารถจัดหาสินคา
ครบถวนตามจํานวนสินคาที่คาปลีกตองการคาปลีกยอมที่จะไมสามารถสนองความตองการของลูกคา
ได   ระดับการใหบริการของคาสงและยอดขายของคาสงมีระดับความสัมพันธเปนอันดับสองรองลงมา 
โดยทั้งสองมีระดับความสัมพันธที่ใกลเคียงกันหรือไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  เหตุผลที่คาปลีกเห็น
วาระดับการบริการของคาสงนั้นมีผลเกี่ยวเนื่องกับยอดขายของตัวเอง นาจะเนื่องมาจากเหตุผลที่วาการ
ที่คาสงมีระดับการใหบริการที่สูงยอมเปรียบเสมือนการรับประกันวาคาปลีกจะมีสินคาที่ตองการอยู
เสมอถึงแมวาความตองการสินคาของผูบริโภคจะมีความแปรปรวนในแงของทั้งการเพิ่มจํานวนหรือลด
จํานวนลง    สวนยอดขายของคาสงทําไมจึงมีผลตอยอดขายของคาปลีกนั้นอาจเนื่องมาจากในการที่คา
สงจะทําการเพิ่มยอดขายของตัวเอง อาจจะทําใหคาสงตองมีมาตรการยกตัวอยางเชน การลดราคา
จําหนายสินคาบางชนิดลง ดังนั้นเมื่อคาปลีกสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง คาปลีกเองยอมที่จะ
สามารถขายสินคาใหกับผูบริโภคในราคาที่ต่ําลง ดังนี้เองอาจสงผลกระทบใหยอดขายของคาปลีก
เพิ่มขึ้นตามกัน   ในแนวทางเดียวกันตารางที่ 4-28 สามารถที่จะบอกถึงความสัมพันธของ KPI คาปลีก
ตัวอ่ืนๆ กับ KPI ของคาสง    ผลลัพธสําคัญอยางหนึ่งที่ไดจากการทดสอบความสัมพันธขางตน ยืนยัน
วา KPI คาปลีกทุกตัว กับ KPI ของคาสงทุกตัว  มีความสัมพันธกัน แตวายังไมไดตอบคําถามที่วาปจจัย
(KPI)ตัวใดในมุมมองของคาปลีกเห็นวามีความจําเปนมากที่สุด ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหตอไปดัง
แสดงในสวนตอไป 
 

4.5.10 การวิเคราะหหาความตองการที่แทจริงของคาปลีก 
ในสวนนี้จะอธิบายถึงการวิเคราะหหาความตองการที่แทจริงของคาปลีกตอ KPI ของคาสง โดยนํา

เทคนิค QFD (Quality Function Deployment) และ TOPSIS (Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution) มาประยุกตใช โดยจะขอกลาวแนะนําสั้นๆถึง QFD และ TOPSIS 
ตามลําดับ QFD ถูกพัฒนาขึ้นในป 1972 ที่โรงตอเรือ Mitsubishi ณ จังหวัด โกเบ ของประเทศญี่ปุน ซ่ึง
ในปจจุบันนี้เปนที่นิยมใชกันโดยทั่วไป แนวความคิดหลักของ QFD คือการวางแผนอยางมีระบบเพื่อทํา
การบงชี้ถึงความตองการที่แทจริงของลูกคาและถายทอดความตองการนี้ไปสูการผลิตผลิตภัณฑที่ตรงใจ
ของลูกคา จุดเดนที่เห็นไดชัดของวิธี QFD คือ   

• การใชเทคนิค QFD สามารถทําใหเขาใจไดดีขึ้นกับความสัมพันธที่ยุงยากซับซอนระหวาง 
input และ output ของระบบ 
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• การใชเทคนิค QFD ในการประเมินระดับการแขงขันมีพื้นฐานบนการคํานวณเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) ชวยใหลดอัตวิสัย(Subjectivity)ลงถึงแมไมใชทั้งหมด แต
ก็ยังสงผลทําใหผลลัพธที่ไดมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 

สําหรับผูอานที่รูสึกสนใจถึงประโยชนของ QFD สามารถหาอานไดเพิ่มเติมใน Griffin (1992) 
ถึงแมวา QFD จะถูกใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการผลิตมาเปนเวลาหลายป แตโดยหลักๆแลว 
QFD ถูกนํามาใชเพื่อแปลงความตองการของผูบริโภคไปสูการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของ
ตลาด ตามงานวิจัยของ Chan และ Wu ในป 2002 เสนอวายังมีการศึกษานอยมากที่ประยุกตใช QFD ใน
การวางแผนการจัดการโซอุปทาน (Li et al., 2001, Samuel and Hines, 1999, Sohn and Choi, 2001) ใน
งานวิจัยนี้จึงทําการประยุกตใช QFD เปนตัวแบบในการวิเคราะห (Analytical Model)หาความสัมพันธ
ในโซอุปทานสําหรับธุรกิจคาปลีกคาสง 
 

4.5.11 ตัวแบบ (The Model) 
ในการสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางคาสงคาปลีกในโซอุปทาน  ผูวิจัยไดทําการ

ประยุกตใช QFD โดยทําการพัฒนาเมตริกซของบานแหงคุณภาพ (House of Quality) เปนโครงสราง
หลัก  เพื่อที่จะแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของบริษัทคาสงกับตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพของบริษัทคาปลีก โดยโครงสรางหลักแสดงดังภาพที่ 4-14 

 
ภาพที่ 4-19 โครงสรางการบงบอกหาความตองการที่แทจริงของคาปลีก 

1. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคาปลีก  ทีมงานวิจัยไดทําการเลือกตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของคาปลีก
โดยมีพื้นฐานมาจาก CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) ซ่ึงไดทํา
การกลาวถึงและกําหนดไวแลวในเบื้องตนใน 
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2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคาสง ทีมงานวิจัยไดทําการเลือกตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของคา

สงบางสวนมาจาก SCOR และบางสวนมาจาก  CPFR (Collaborative Planning Forecasting and 
Replenishment) ซ่ึงไดทําการกลาวถึงและกําหนดไวแลวในเบื้องตนใน 

3. ระดับความสําคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคาปลีก  เปนการใหระดับความสําคัญของ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโดยขอมูลนี้ไดมาจากคํานวณหาดัชนีความสําคัญใชวิธี TOPSIS (ซ่ึงจะ
อธิบายตอไป) กับแบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสําคัญของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
ของโซอุปทาน (ภาคผนวก ก) โดยพิจารณาแตตัวช้ีวัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับคาปลีกโดยตรง 

4. ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคาปลีกกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคาสง   คือ
การใหระดับความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของคาปลีกกับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
ของคาสง โดยขอมูลนี้ไดมาจากคาที่ไดจากการคํานวณดัชนีความสัมพันธโดยวิธี TOPSIS โดย
มีขอสังเกตที่คณะวิจัยเลือกใชวิธีนี้สวนหนึ่งเนื่องมาจากการอางอิงถึงงานวิจัยของ Partovi ในป 
2006 ซ่ึงไดทําการประยุกตใช AHP (Analytical Hierarchy Process) กับ QFD เพื่อหาดัชนี
ความสัมพันธแทนที่จะใชวิธีการใหคะแนนโดยทั่วไป โดยในงานวิจัยนั้นไดเนนถึงขอดีของ
การใช AHP ไวหลายอยางแตที่สําคัญ คือ การที่สามารถวัดไดถึงความคงเสนคงวาของการ
ตัดสินใจทําใหไดดัชนีความสัมพันธที่แมนยํา วิธี TOPSIS เองก็เปนทางเลือกหนึ่งของ MADM 
(multi-attribute decision making problems) โดยมีความแมนยําและรวดเร็วในการคํานวณ
มากกวา วิธี AHP เมื่อมีจํานวนตัวแปรในการตัดสินใจ (Criteria) จํานวนนอย (ZANAKIS et. 
al, 1998) ในงานวิจัยนี้มีตัวแปรในการตัดสินใจเพียง 7 ตัว จึงเห็นวาเหมาะสมที่จะใชวิธี 
TOPSIS 

5. ความเกี่ยวเนื่องระหวางตัวชีว้ัดของคาสง การใหระดับความเกี่ยวเนื่องระหวางตวัช้ีวดัและมี
สัญลักษณความเกี่ยวเนื่องทางเทคนิคดัง ตารางที่ 4-29 

 
ตารางที่ 4-29 สัญลักษณความเกี่ยวเนื่องระหวางตวัช้ีวดั 

ความเกีย่วเนื่องในทางเทคนคิ 
สัญลักษณ ความหมาย 
++ มีผลกระทบทางบวกอยางสูง 
+ มีผลกระทบทางบวก 
ชองวาง ไมมีผลกระทบ 
- มีผลกระทบทางลบ 
-- มีผลกระทบทางลบอยางสูง 
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6. ระดับความสําคัญของตัวชี้วัด คือผลคํานวณระหวางระดับความสําคัญของตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพของคาสงตอคาปลีก หรือ สามารถอธิบายไดอีกอยางวาเปนการระบุถึงจุดที่คาสง
ควรเนนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวมมือกันในโซอุปทาน 

 
4.5.12 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
หลักการของ TOPSIS 

โดยทั่วไปปญหา MADM สวนมากจะสามารถจัดใหอยูในรูปของเมทริกซ โดยมีแถวของเมท
ริกซแทนทางเลือกที่เปนไปได (Alternatives) หรือใหแทนดวยสัญลักษณ  และ
หลักของเมทริกซแทนลักษณะเฉพาะตางๆของแตละทางเลือก (Attributes) หรือใหแทนดวย
สัญลักษณ (  แสดงใหเห็นดังสมการตอไป 
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 Hwang and Yoon, 1981 ทําการพัฒนา TOPSIS โดยมีพื้นฐานความคดิมาจากการเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุดโดยทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นสมควรจะมีระยะทางสัน้ที่สุดจากคาอุดมคติทางบวกและมีระยะทางที่
ไกลที่สุดจากคาอุดมคติทางลบ ขั้นตอนในการคํานวณหาดัชนีความสัมพันธวิธี TOPSIS สามารถสรุป
ส้ันเปนขั้นตอนดังตอไปนี ้
   

ขั้นตอนที่ 1 ทําการคํานวณหา Normalized ratings ของสมาชิกแตละตัวในเมทริกซ
ตัดสินใจ โดยใชสูตรคํานวณดังสมการที่  
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  ขั้นตอนที่ 2  ทําการ Weighted normalized ratings โดยใชสูตรคํานวณดังสมการที่  
    njmirwv ijjij ,,1;,,1, KK ===     (9) 
 
  ขั้นตอนที ่ 3  ทําการหาคาอุดมคติทางบวก ( )*A และคาอุดมคติทางลบ ( )−A  โดยคา
อุดมคติทางบวก และทางลบสามารถนิยามไดจากคา Weighted normalized ratings ที่ไดจากขัน้ตอนที่ 2 
แสดงดังสมการที่ 10 
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* KKK =∈∈==            (10) 

 
 { } ( ) ( ){ }miJjvJjvvvvvA ijiijinj ,,1max,min,,,,, 2121 KKK =∈∈== −−−−−              (11) 

 
  โดยที่ เปนชุดของลักษณะที่เปนประโยชน (ยิ่งมากยิ่งดี) และ เปนชุดของ
ลักษณะที่เปนโทษ (ยิ่งนอยยิง่ดี) 

1J 2J

 
  ขั้นตอนที่ 4   ทําการคํานวณวัดระยะทางของการแยกกันของแตละทางเลือกกับคาอุดม
คติทางบวกและลบโดยใชสมการที่  และ 
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ขั้นตอนที่ 5 ทําการคํานวณหาคาความใกลเคียงคาอุดมคติ โดยใชสมการที่ 14 
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  ขั้นตอนที่ 6 ทําการจัดลําดับทางเลือกโดยทางเลือกที่มีคา มากที่ สุดเปน
ทางเลือกที่ดีที่สุด และมีลําดับลดลงจากมากไปนอย 

*
iC

 
4.5.13 ผลลัพธของการวิจัย       
 เมื่อไดทําการหาดัชนีความสัมพันธเรียบรอยแลวจากนั้นผลที่ไดมาทําการบูรณาการหลักการ

เทคนิคการแปลงหนาที่คุณภาพ QFD เปนเครื่องมือในการหาความสําคัญของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ
คาสงที่มีตอคาปลีก โดยทําการประยุกตและพัฒนาเมทริกซของบานแหงคุณภาพเปนโครงสรางหลัก ซ่ึง
มีสวนประกอบโดยคราวๆ ดังตารางที่ 4-30 
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ตารางที่ 4-30 บานคุณภาพของความสัมพันธดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพคาปลีกคาสง 

     1 2 3 4 5 6 7 
              
    Wholesaler's KPI 
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Retailer's KPI IMP 1 2 3 4 5 6 7 

  Sales 0.413 0.495 0.380 0.588 0.453 0.502 0.711 0.864 

  Forecast Accuracy 0.630 0.385 0.374 0.500 0.697 0.520 0.573 0.559 

  Inventory Turnover 0.490 0.501 0.398 0.459 0.411 0.509 0.695 0.597 

  Retail Out-of-Stock 0.553 0.659 0.410 0.393 0.497 0.440 0.557 0.544 

  Service Level 0.404 0.384 0.444 0.456 0.566 0.438 0.416 0.490 

  Fill Rate 0.442 0.594 0.485 0.382 0.660 0.584 0.785 0.890 
Importance index 0.136 0.111 0.125 0.150 0.135 0.168 0.175 

 
จากตารางที่  4-30 เราสามารถสรุปไดวาสิ่งที่คาปลีกตองการจากคาสงตองการมากไปจนถึง

นอยตามลําดับ ก็คือ   
1) การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่ตองการ  
2) ระดับการใหบริการสูงของคาสง หรือ คือการที่คาสงมีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอมที่จะ

สนองความตองการของคาปลีกทันทีทันใด 
3) การที่คาสงมีความแมนยําในการพยากรณยอดขายของสินคาแตละชนิด 
4) การที่คาสงไดรับสินคาที่มีสภาพสมบรูณ  ถูกสถานที่ ทันตามกําหนดจากโรงงาน รวมถึง

การที่คาสงไดรับขอมูลการสั่งสินคาครบถวนจากโรงงาน 
5) การหมุนเวียนสินคาคงคลังที่ดีของคาสง 
6) การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของคาสง 
7) การที่คาสงส่ังซ้ือ ไดรับสินคา ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเรว็จากโรงงาน 
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4.6 สูตรการคํานวน ดัชนีคาปลีกคาสง 

จากการศึกษาขอมูลดัชนีช้ีวดัสมรรถนะของคาปลีก ซ่ึงจากการวิจัยไดเสนอ ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะ 6 
ตัว ซ่ึงประกอบดวย 

1.  การเปรียบเทยีบยอดขายกับคาพยากรณ (Sales Increase/ Decrease vs. Target Event) 
วิธีการคํานวณ ดังนี ้
การเปรียบเทยีบยอดขายกับคาพยากรณ = ยอดขาย / เปาหมาย  

2. ความแมนยําในการพยากรณ (Sales and Order Forecast Accuracy) 
วิธีการคํานวณ 
ความแมนยําในการพยากรณ = 1-(|ยอดขายจริง-คาพยากรณ|/ยอดขายจริง) 

3. อัตราหมุนเวยีนสินคาคงคลัง (Inventory Turns/ Periods of Supply) 
วิธีการคํานวณดังนี ้
อัตราหมุนเวยีนสินคาคงคลัง = ยอดขาย/ตนทุนสินคาคงคลัง 

4. ยอดสินคาที่ขาดแคลน (Retail Out of Stock) 
วิธีการคํานวณ ดังนี ้
ยอดสินคาที่ขาดแคลน = สินคาที่ขาดแคลน/ (ยอดขาย+สินคาที่ขาดแคลน) 

5. ระดับการใหบริการ (Service Level) 
วิธีการคํานวณ ดังนี ้
ระดับการใหบริการ = 1-(สินคาที่ขาดแคลน/ (ยอดขาย+สินคาที่ขาดแคลน)) 

6. อัตราการเติมเต็ม (Fill Rate) 
วิธีการคํานวณ ดังนี ้
อัตราการเติมเต็ม = ยอดขาย/ (ยอดขาย+สินคาขาดแคลน) 
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จากดัชนีขางตน สามารถกําหนดดัชนีของรานคาสงและ คะแนน (SCORE) ดังนี้ 
ตารางที่ 4-31 ดัชนีช้ีวดัสมรรถนะคาสง จํานวน 2 รานคา 

 สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
จํานวน
ขอมูล 

จํานวนรานคา
ที่ไมมีขอมูล 

จํานวน
ทั้งหมด 

1 การเปรียบเทียบยอดขายกับคาพยากรณ 
Sales Increase/ Decrease vs. Target Event 
(%) 

- - - - - 2 

2.ความแมนยําในการพยากรณ 
Sales and Order Forecast Accuracy 
(%) 

- - - - - 2 

3.อัตราหมุนเวียนสินคาคงคลัง 
Inventory Turns/ Periods of Supply 
(เทา) 

13.43 10.83 12.13 2 - 2 

4. ระดับการใหบริการ 
Service Level 
(%) 

95.24% 78.43% 86.83% 2 - 2 

5.อัตราการเติมเต็ม 
Fill Rate 
(%) 

21.57% 4.76% 13.17% 2 - 2 

6.การเติมเต็มคําสั่งซื้อที่สมบูรณ 
Perfect Order Fulfillment 
(%) 

95.24% 78.43% 86.83% 2 - 2 

7.รอบการจัดหา  
Order Cycle time 
(%) 

31.00 11.00 21.00 2 - 2 
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4.7 ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย 
ตารางที่ 4-32   ดัชนีช้ีวดัสมรรถนะคาปลีก จํานวน 140 รานคา 

 สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
จํานวน
ชุดขอมูล 

จํานวน
รานคาที่ไม
มีขอมูล 

จํานวน
ทั้งหมด 

1 การเปรียบเทียบยอดขายกับคาพยากรณ 
Sales Increase/ Decrease vs. Target Event 
(%) 

550% 80% 145.20% 
 

43 97 140 

2.ความแมนยําในการพยากรณ 
Sales and Order Forecast Accuracy 
(%) 

100% 18.18% 80.39% 
 

38 102 140 

3.อัตราหมุนเวียนสินคาคงคลัง 
Inventory Turns/ Periods of Supply 
(เทา) 

16.67 6.34 10.53 
 

39 101 140 

4.ยอดสินคาที่ขาดแคลน 
Retail Out of Stock 
(%) 

28.06 21.26 25.35 
 

43 97 140 

5 ระดับการใหบริการ 
Service Level 
(%) 

78.74 71.94 71.65 43 97 140 

6.อัตราการเติมเต็ม* 
Fill Rate 
(%) 

78.74 71.94 71.65 43 97 140 

* เนื่องจากวาการคาสงเปนการสั่งซื้อจากหนาราน ดังนั้น มูลคาคําสั่งซื้อจากใบสั่งซื้อที่ลูกคาไดรับเทียบเทากับมูลคา
ของคาปลีก และยอดคําสั่งซื้อลูกคาทั้งหมดเทียบเทากับมูลคาของคาปลีกรวมกับมูลคาสินคาที่ขาดแคลนของคาปลีก 
ดังนั้น ในธุรกิจคาสงที่ไดรับคําสั่งซื้อจากหนาราน อัตราการเติมเต็ม จึงมีคาเทากับระดับการใหบริการ 
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ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย แสดงเปนแผนภูมิแทงตามดัชนีช้ีวัดสมรรถนะได ดังตอไปนี้ 
ภาพที่ 4-20 แผนภูมิแสดง ดัชนีช้ีวัด: การเปรียบเทียบยอดขายกับคาพยากรณ  

 
ภาพที่ 4-21 แผนภูมิแสดง ดัชนีช้ีวัด: ความแมนยําในการพยากรณ 
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ภาพที่ 4-22 แผนภูมิแสดง ดัชนีช้ีวัด: อัตราหมุนเวียนสินคาคงคลัง 

 
ภาพที่ 4-23 แผนภูมิแสดง ดชันีช้ีวัด: ยอดสินคาที่ขาดแคลน 
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ภาพที่ 4-24 แผนภูมิแสดง ดชันีช้ีวัด: ระดบัการใหบริการ 

 
ภาพที่ 4-25 แผนภูมิแสดง ดชันีช้ีวัด: อัตราการเติมเต็ม 
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บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 
 สถานะภาพการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิมของไทยนั้นอยูในสถานะภาพที่เสียเปรียบคาปลีก
สมัยใหมเปนอยางมากอยางเห็นไดชัด  ทั้งในทางดานรูปแบบการดําเนินงานและการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานสมัยใหม  องคความรู  เทคโนโลยีและเงินทุน  ในขณะเดียวกันก็ไมใชวากลุมธุรกิจคาปลีกคา
สงของไทยจะสูไมได    เพียงแตกลุมธุรกิจคาปลีกคาสงของไทยตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการดําเนิน
ธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณที่ เปนอยูในปจจุบัน   โดยการเรียนรูจากรานคาปลีกสมัยใหม
เหมือนกับเปนการศึกษาจากคูแขงขันเพื่อปรับใชยุทธศาสตรใหเหมาะสม  ประเด็นสําคัญของธุรกิจคา
ปลีกคาสงของไทยยังคงเปนการดําเนินธุรกิจแบบตางคนตางอยู   ดําเนินธุรกิจแบบบริษัทเดียว  ไมใชใน
ลักษณะเครือขาย    ถากลุมธุรกิจคาปลีกคาสงตองการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อท่ีจะอยูรอด    
คงตองประสานความรวมมือกันและการทํางานรวมกัน (Collaboration)ของคาปลีกและคาสง  โดยมี
ธุรกิจคาสงเปนแกนหลักรวมกับคาปลีกรายยอยเปนเครือขาย (Network) ทํางานรวมกัน (Collaboration) 
เพื่อพัฒนากระบวนการ (Process) ทํางานรวมกัน   เมื่อเครือขายมีจํานวนสมาชิกและมีความแข็งแกรง
มากมากพอก็สามารถที่จะตอรองกับทางผูผลิตสินคา (Suppliers)ไดมากขึ้นและรวมกันพัฒนาเปน
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliances) กันมากขึ้นมากวาจะเปนแคคูคาทางธุรกิจ  โดยมีภาครัฐใหการ
สงเสริมและรวมเปนผูอํานวยความสะดวกในการพัฒนา  รวมทั้งใหการสนับสนุนทางดานวิทยาการการ
จัดการสมัยใหมในการบริหารจัดการในการสรางความเขมแข็งในการแขงขันอีกทาง    
 ในการดําเนินโครงการครั้งนี้เปนการพัฒนาโครงการตอจากโครงการที่ทางกระทรวงพาณิชยได
ใหการสงเสริมในดานการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก   งานวิจัยนี้เปนศึกษา
รูปแบบการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานธุรกิจคาปลีกคาสงและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซ
อุปทานธุรกิจคาปลีก  โดยใชกลุมคาปลีกคาสงในจังหวัดสระบุรีเปนกรณีศึกษา  จากที่ผูวิจัยเขาไป
ดําเนินการวิจัยพบวาทางกลุมคาปลีกคาสงไดใหการสนับสนุนเปนอยางดี  ซ่ึงเห็นไดวากลุมคาปลีกคา
สงมีความตระนักถึงผลกระทบตอธุรกิจของตนเองอยางมาก   โดยเริ่มจากการไปสัมภาษณ  ศึกษาการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการตางๆ หลังจากนั้นไดมีการนําไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองอางอิงการ
ดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) เพื่อปรับปรุงโครงสรางการทําธุรกิจแบบเดิมใหเปนมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น   กระบวนการการจัดการโซอุปทานมาตรฐานเหลานั้น ประกอบดวยกระบวนการวางแผน 
กระบวนการจัดหา กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนการจัดสงสินคา   กระบวนการเหลานี้จะตองถูก
เชื่อมโยงดวยขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําและรวดเร็ว 
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 ตอมาทางทีมผูวิจัยไดทําการการจัดประชุมเฉพาะกลุม(Focus Group) โดยใชระยะเวลา 2 วัน 
จํานวน 2 รุน รุนละ 75ราย  เพื่อใหความรู ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการลอจิสติกสและโซอุปทานสําหรับคาปลีกและคาสง เพื่อการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทาน
ธุรกิจการคาปลีก [Retailing Supply Chain Performance Indicators (RSCPI)] โดยใชแบบสอบถามใน
การหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบกิจการคาปลีกคาสงไดรวมกัน
ตัดสินใจกําหนดดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก ที่เหมาะสมกับผูประกอบกิจการคา
ปลีกของไทยรวมถึงกิจกรรมในการใหบริการและการพัฒนาระบบลอจิสติกสรวมกับผูคาสง  เพื่อทําให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการจัดการลอจิสติกสที่สามารถวัดไดดวยดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซ
อุปทานธุรกิจการคาปลีก ที่สามารถชี้บงถึงระดับของสินคาคงคลัง   ตนทุนในการจัดเก็บ   
ความสามารถในการทํากําไร ความมั่นคงทางการเงิน อัตราการหมุนเวียนสินคาที่จําหนาย กลยุทธทาง
การตลาด การพัฒนาบุคลากร และการสงมอบสินคาหรือการบริการ 
 ทีมผูวิจัยไดวิเคราะหผลจากดัชนีช้ีวัดสมรรถนะ ในการทดสอบความสัมพันธระหวางดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพของคาปลีก และดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคาสง มีชุดขอมูลทั้งหมด 140 ชุดขอมูล จาก 
150 กลุมตัวอยาง คิดเปน 93.33% ซ่ึงเพียงพอตอการหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัด แตในสวนของ
ขอมูลการดําเนินงานวัดประสิทธิภาพ เก็บขอมูลเฉลี่ย 41.5 ชุดขอมูล จาก 140 ชุดขอมูล เทากับ 29.65% 

โดยมีผลสรุปความสัมพันธ KPI ระหวาง KPI คาปลีก vs. คาสง ทุกๆตัว อันไดแก ยอดขาย 
(Sales)  ความแมนยําในการพยากรณ (Forecast Accuracy) อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง(Inventory 
Turnover) ยอดสินคาขาดแคลน (Retail Out-of-stock) ระดับการใหบริการ (Service level) และอตัราการ
เติมเต็ม (Fill Rate)  ซ่ึงมีระดับความสัมพันธืที่แตกตางกันดังที่ไดแสดงในตารางสรุป 

 

Wholesaler’s KPI Retailer’s KPI 

     Strong Relationship                                           Weak Relationship 

Sales  FR a SL, S IT, POF, F F, OFCT 
Forecast Accuracy F SL, S, FR, IT OFCT, POF 
Inventory Turnover SL, FR FR, IT IT, S S, F, 

POF 
OFCT 

Retail Out-of-Stock POF, FR, SL FR, SL, F IT, S, OFCT 
Service Level  F, FR, SL, IT SL, IT, S S, POF POF, OFCT 
Fill Rate FR, SL F, IT IT, POF OFCT, S  

a   (FR = Fill Rate, SL = Service Level, S = Sales, IT= Inventory Turnover, POF = Perfect Order Fulfillment, 
F = Forecast Accuracy, OFCT = Order Fulfillment Cycle Time) 
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และผลของการหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดไดนํามาวิเคราะหหาลําดับความสําคัญ ที่แทจริง

ของคาปลีกตอ KPIของคาสงพบวาส่ิงที่คาปลีกตองการจากคาสงตองการมากไปจนถึงนอยตามลําดับ 
ดังนี้   

1) การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่ตองการ  
2) ระดับการใหบริการสูงของคาสง หรือ การที่คาสงมีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอมที่จะ

สนองความตองการของคาปลีกในทันทีทนัใด 
3) การที่คาสงมีความแมนยําในการพยากรณยอดขายของสินคาแตละชนิด 
4) การที่คาสงไดรับสินคาที่มีสภาพสมบรูณ  ถูกสถานที่ ทันตามกําหนดจากโรงงาน รวมถึง

การที่คาสงไดรับขอมูลการสั่งสินคาครบถวนจากโรงงาน 
5) การหมุนเวียนสินคาคงคลังที่ดีของคาสง 
6) การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของคาสง 
7) การที่คาสงส่ังซ้ือ ไดรับสินคา ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเรว็จากโรงงาน 

 
ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ธุรกิจคาปลีกตองการจากธุรกิจคาสง  โดยดัชนีช้ีวัดสมรรถนะคาปลีกคาสง (บทที่ 4) 
นั้นจะเปนตวับงชี้ถึงสภาพของการดําเนนิธุรกิจของแตละรายวาดีหรือไมดี  มีจดุออนตรงไหน จุดแข็ง
ตรงไหน   เพือ่ที่จะนําไปปรับปรุงใหดีขึน้ 
 แนวทางในการนําดัชนีช้ีวัดสมรรถนะไปใชงานนั้น  ธุรกิจคาปลีกคาสงใชเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของตนเอง  เพื่อนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น   จากสภาพความเปนจริงและแนวคิดของงานวิจัย
ดัชนีช้ีวัดของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจคาสงนั้นมีความสัมพันธกัน    เชน  ยอดขายธุรกิจของคาปลีก 
(Sales) มีความสัมพันธกับอัตราการเติมเต็มของคาสง (Full Rate) เนื่องจากยอดขายของธุรกิจคาปลีก
เพิ่มขึ้นได  ถาหากอัตราการเติมเต็มของคาสงดี   ผลจากการที่ทีมวิจัยเขาไปสํารวจพบวาอัตราการเติม
เต็มมีความสําคัญอยางมาก  เชน  รานคาปลีกขายสินคา A  ไดวันละ 5  กลอง ๆ ละ 100  บาท แต
เนื่องจากคาสงไมสามารถเติมเต็มไดเนื่องจากสินคาหมด  ในการสั่งซ้ือจะตองใชเวลา 5  วันจึงจะได
สินคามา  ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวารานคาปลีกเสียโอกาสทํารายไดไป  500  บาท ซ่ึงจากตัวอยางนี้เปนสินคา
แครายการเดียว   จากสอบถามพบวาธุรกิจคาสงสามารถเติมเต็มไดแคประมาณ 70 %  ของรายการ
ทั้งหมด   ซ่ึงหมายความวาในแตละเดือนนั้นคาปลีกเสียรายไดไปอยางมาก  ดังนั้นธุรกิจคาสงจะตองหา
ทางแกไขปญหานี้เปนตน 
 สําหรับภาครัฐที่ใหการดูแลเชิงนโนบายและแปลงนโนบายสูการปฏิบัติเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินธุรกิจของทั้งคาปลีกและคาสงนั้น   ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะโซอุปทานคาปลีกจะบงชี้
ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานวาคาปลีกคาสงเปนอยางไร  สามารถใหการสงเสริมตรงไหน  จะ
พัฒนาในเรื่องหรือประเด็นไหนบาง   ส่ิงนี้จะเปนแนวทางในการดําเนินนโนบายในการสนับสนุนและ
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พัฒนาธุรกิจคาปลีกและคาสงของไทยไดเปนอยางดี  ซ่ึงจะเปนแนวทางในการสรางความเข็มแข็งใหกับ
ธุรกิจคาปลีกและคาสงไดเปนอยางยั่งยืน 

 
5.2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบลอจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจคาปลีกคาสง 

จากผลการศึกษาดัชนี ช้ีวัดสมรรถนะ  ในการทดสอบความสัมพันธระหวางดัชนี ช้ีวัด
ประสิทธิภาพของคาปลีก และดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของคาสง จากชุดขอมูลทั้งหมด 140 ชุดขอมูล จาก 
150 กลุมตัวอยาง คิดเปน 93.33% ซ่ึงเพียงพอตอการหาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัด แตในสวนของ
ขอมูลการดําเนินงานวัดประสิทธิภาพ เก็บขอมูลเฉลี่ย 41.5 ชุดขอมูล จาก 140 ชุดขอมูล เทากับ 29.65% 
แสดงใหเห็นวา รานคาปลีก นั้นขาดระบบการเก็บขอมูลพื้นฐานที่ดี และขาดการพยากรณ สําหรับใน
สวนของคาสงนั้น ระบบการเก็บขอมูลพื้นฐานมี แตยังขาดระบบการวางแผน  และการพยากรณ จาก
การเก็บขอมูล     และประเด็นสําคัญอีกอยางก็คือ ธุรกิจคาปลีกคาสงของไทยยังดําเนินธุรกิจแบบตางคน
ตางอยู และขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม   ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาระบบลอจิ
สติกสและโซอุปทานของธุรกิจคาปลีกคาสง ดังนี้ 

• แนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจคาปลีกคาสง 
1. ปรับปรุงความถูกตองของระดับสินคาคงคลัง 

สินคาคงคลังเปนสิ่งรับประกันความพึ่งพอใจของลูกคาในความมีพรอม (Availability) ของ
ผลิตภัณฑ แตในทางตรงกันขาม สินคาคงคลังยังแสดงถึงสัดสวนที่มีนัยยะสําคัญของสินทรัพยทั้งหมด
ของรานคาดวย หากรานคาใดสามารถปรับระดับสินคาคงคลังไดอยางถูกตองอยางมีนัยยะสําคัญ ก็
สามารถที่ลดตนทุนการถือครองสินคา และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในความมีพรอมของ
ผลิตภัณฑไปในคราวเดียวกัน  นอกจากนี้ระดับสินคาคงคลังยังมีสวนสําคัญยิ่งในการตัดสินใจเชิง
ปฏิบัติการตางๆ เพราะไมวาจะเปนการซื้อหรือตัดสินใจขายผูบริหารจําเปนตองใชขอมูลของระดับสินคา
คงคลังในการตัดสินใจอยูเสมอ    ดังนั้นสําหรับการตัดสินใจการดําเนินงานที่ถูกตองหรือผิดพลาดมาก
นอยเพียงใด ขึ้นอยูกับระดับสินคาคงคลังที่ถูกตองซึ่งมีสวนสําคัญมากตอผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
ดัชนีช้ีวัดที่เกี่ยวของกับระดับสินคาคงคลังจึงเปนมาตรวัดที่มีความสําคัญยิ่งตอการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

2. การใชขอมูลในการตัดสินใจ 
เมื่อระดับสินคาคงคลังมีความถูกตองและนาเชื่อถือแลว  ก็จะสนับสนุนใหผูมีสวนเกี่ยวของเขา

มาใชประโยชนจากระดับขอมูลระดับสินคาคงคลังในการเชิงการจัดการมากกวารายงานผลการทํา
รายงานธุรกิจ โดยปกติแมรานคาจะมีการจัดเก็บขอมูลแตมักไมไดใชขอมูลเหลานี้ในการตัดสินใจ การ
ตัดสินใจมักใชประสบการณหรือความรูสึกของผูประกอบการ โดยที่จริงแลวการตัดสินใจดวย
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ประสบการณถือเปนการใชขอมูลในการตัดสินใจ แตเปนขอมูลดานเดียวและไมมีความละเอียดเพียงพอ
และที่สําคัญมักเปนขอมูลเกาในอดีต มิใชขอมูลที่ทันสมัย (Updated) 

3. การพัฒนาระบบการวางแผนลอจิสติกสและโซอุปทาน 
จากแนวคิดการจัดการลอจิสติกส และโซอุปทานสามารถนํามาประยุกตใชในธุรกิจคาปลีกคาสง 

ดังที่แสดงใหเห็นในงานวิจัยนี้ โดยถือไดวาการจัดการลอจิสติกส และโซอุปทานเปนพื้นฐานของการ
จัดการธุรกิจในปจจุบัน และผลักดันใหการดําเนินธุรกิจไปใหถึงเปาหมายเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน 
แนวคิดการจัดการลอจิสติกส และโซอุปทาน เปนการวิเคราะห และจัดการระบบการไหลของวัตถุดิบ
และสินคาโดยอาศัยการวางแผน และการตัดสินใจในการจัดการการไหลของสินคาที่ถูกตอง รวมถึง
ความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรดวย ในที่นี้หมายถึงการทํางานรวมกันระหวางผูประกอบการ
คาสง และคาปลีกรวมไปถึงลูกคาดวย โดยแสดงใหเห็นภาพโดยรวมของระบบลอจิสติกส และโซ
อุปทานในธุรกิจคาปลีกคาสงในภาพที่ 4-15 

ร านค าปล ีกร านค าส ง

โซ อ ุปทานของผล ิตภ ัณฑ 

ข อม ูล

การไหลของข อม ูล การไหลของข อม ูล

ข อม ูลการไหลของการต ัดส ินใจ การไหลของการต ัดส ินใจ

การไหลของส ินค า การไหลของส ินค า การไหลของส ินค า

ซ ัพลายเออร 

ส งส ินค า

คำส ั ง 

ซ ื อ

จ ัดส ง
การจ ัด 

เตร ียม

จ ัดเก ็บ

ส ินค า

ร ับส ิน 

ค า

ข อม ูลยอด

ขายส ินค า
พยากรณ 

ข อม ูลยอด

ขายส ินค า
พยากรณ 

คำส ั ง 

ซ ื อ

ขาย
จ ัดเก ็บ 

ส ินค า

ร ับส ิน

ค า
ล ูกค า

การทำงานร วมก ัน

การเพ ิ มเต ิม

โซ ค ุณค าของผล ิตภ ัณฑ 

การทำงานร วมก ันการทำงานร วมก ัน

การเพ ิ มเต ิม

ร ับคำส ั งซ ื อ

ภาพที่ 5-1 ภาพรวมของระบบลอจิสติกส และโซอุปทานของธุรกิจคาปลีกคาสง 
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4. การปรับปรุงการวางแผนการจัดซื้อ การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อ 

การดําเนินการในขั้นตอนนี้มีเปาหมายเพื่อใหรานคามีการวางแผนการจัดซื้อจัดหาที่สัมพันธกับ
การสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง   แมวาสวนใหญในธุรกิจคาปลีกคาสงนั้นการสั่งซื้อจะไมไดใชใบสั่งซื้อในการ
ส่ังซื้อ   การซื้อสินคาที่เกิดขึ้นจะเปนในลักษณะการซื้อสินคาจากหนารานคาสง แตจําเปนตองมีขอมูล
การสั่งซื้อ  เพื่อเชื่อมโยงแผนการจัดซ้ือใหเชื่อมโยงกับแผนการขายและการตลาด  เพื่อใหทราบถึง
แนวโนมการบริโภคและสภาพการตลาดวามีแนวโนมเปลี่ยนไปอยางไร ยอดขายควรเปนอยางไร ระดับ
สินคาคงคลังควรมีเทาใด และตองซื้อสินคาเขารานเมื่อใด   

5. การปรับปรุงการวางแผนการจัดเก็บ การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดเก็บ 
ขั้นตอนนี้มีเปาหมายในการวางแผนและกําหนดกระบวนการจัดเก็บ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บและการรับสินคา แผนการจัดเก็บนี้จะเชื่อมโยงระหวางแผนกบัญชี และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการตั้งแตการรับสินคาเพื่อนําไปจัดเก็บ การตรวจรับสินคา การจัดเก็บสินคา การ
บันทึกรายการสินคา และการปรับปรุงสต็อกสินคา แผนการจัดเก็บจะตองมีความสัมพันธกับระดับสินคา
คงคลัง หรือระดับสินคา ณ จุดขาย พื้นที่การจัดวาง และรอบระยะเวลาการสั่งซ้ือสินคา อยางไรก็ตาม 
กิจกรรมความเชื่อมโยงของแผนการจัดเก็บจะมีประสิทธิภาพไดจะตองมีระดับความแมนยําของรายการ
สินคาคงคลังที่เชื่อมั่นได  

6. ปรับปรุงการวางแผนการจัดสง การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดสง 
ขั้นตอนนี้มีเปาหมายในการวางแผนและกําหนดกระบวนการจัดสง ที่ตองคํานึงถึงกิจกรรมใน

การขายสินคา เมื่อมีการรับคําสั่งซื้อ แมวาสําหรับการคาปลีกจะหมายถึงการซื้อของจากหนารานก็ตาม 
สําหรับรานคาสงนั้นตองมีแผนการจัดสงที่ครอบคลุมถึงขอกําหนดในการจัดสงทั้งดานสถานที่การสง
มอบ เสนทางการขนสง การใชยานพาหนะที่เหมาะสมทั้งในดานประเภทและปริมาณ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการจัดสงเพียงครั้งเดียว ส่ิงสําคัญของการจัดสง คือทําอยางไรที่จะใหลูกคาไดรับมอบสินคา 
ตรงตามที่มีการสั่งซื้อ มีการสงมอบที่ถูกตองตรงสถานที่และตามกําหนดเวลา สําหรับรานคาปลีกนั้น
หมายถึง การจัดสถานที่ของรานคา และการจัดวางสินคาใหลูกคาคนหาไดอยางสะดวกได  และมีสินคา
ตามความตองการของลูกคาเสมอ  

7. ปรับปรุงการวางแผนการขาย  การไหลของขอมูล และการตัดสินใจในกระบวนการจัดการขาย
และการตลาด 
ขั้นตอนนี้มีเปาหมายในการวางแผนและกําหนดกระบวนการขาย ที่สอดคลองตอยอดขาย มี

กระบวนการในการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคา มีการดําเนินการในกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางมี
เปาหมายและการคํานึงถึงการกําหนดราคาสินคา ที่ตองมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธทางการตลาด และ
แผนการจัดสงสินคา รวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนวยงานอื่นๆ เชน ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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8. การวางแผนโซอุปทาน 

ขั้นตอนนี้มีเพื่อวัตถุประสงคการวางแผนและกําหนดกระบวนการลอจิสติกสและโซอุปทานของ
องคกรโดยภาพรวม ซ่ึงจะบูรณาการความสัมพันธของแผนงานและการตัดสินใจของแตละฝายและ
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดกิจกรรมลอจิสติกสของสินคาจากตนธารไปสูปลายธาร สามารถที่
จะพยากรณความตองการสินคาเพื่อจัดเตรียมสินคาไวลวงหนาไดอยาถูกตอง แมนยํา ทําใหลูกคาไดรับ
สินคาอยางรวดเร็ว ถูกตอง และเทาทันความตองการของลูกคา  

9. ปรับปรุงความรวมมือในการทํางานรวมกันกับผูผลิตสินคา  ผูคาสง ผูคาปลีก และลูกคาในการ
แบงปนขอมูล ที่เกี่ยวของกับการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน 
หากพิจารณาความสัมพันธของผูผลิต  ผูค าสง  ผูค าปลีก  และลูกคานั้น  ผูค าปลีกจะมี

ความสัมพันธใกลชิดลูกคาโดยตรงทําใหทราบขอมูลความตองการที่แทจริง ถาผูคาปลีกและคาสงมีความ
รวมมือในดานการสงผานขอมูล ก็จะชวยใหเกิดประโยชน คือ ผูคาปลีกมีโอกาสที่จะสรางยอดขายเพิ่ม
มากขึ้นเพราะสินคามีพอเพียง นั้นคือปริมาณสินคาที่ขาดแคลนต่ํา ผูคาสงก็ไมจําเปนตองรับภาระในการ
จัดเก็บสินคาคงคลังไวมากเกินไป ผูผลิตสินคาก็จะไดประโยชนจากการรับรูความตองการที่แทจริงของ
ตลาด เพื่อจะนําขอมูลมาปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑไดตรงความตองการของลูกคา  

ความสัมพันธอีกระดับหนึ่งในเชิงลอจิสติกสและโซอุปทานระหวางสมาชิกในโซอุปทานของ
ธุรกิจคาปลีกคาสงทั้งหมดก็คือ ความสัมพันธที่เปลี่ยนจาก  “คูคา (Trading Partner)” ไปเปน “พันธมิตร
เชิงกลยุทธ (Strategic Alliances)” โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาผูคาสง และผูคาปลีก แนวคิดที่สําคัญคือการ
เปล่ียนจากการประสานงาน (Coordination) ในความสัมพันธแบบคูคา ไปเปนการทํางานรวมกัน 
(Collaboration) ในความสัมพันธเชิงกลยุทธ การทํางานระหวางผูคาสงกับคาปลีกจะตั้งอยูบนพื้นฐานที่มี
ผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefits) และมีการพัฒนาไปดวยกัน ความสัมพันธของการทํางานรวมกัน
จะรวมไปถึงการวางแผนรวมกัน (Collaboration Planning) การพยากรณรวมกัน (Collaboration 
Forecasting) และการเติมเต็มสินคารวมกัน (Collaboration Replenishment) หรือเรียกรวมกันวา 
Collaboration, Planning, Forecasting, Replenishment (CPFR) ดังที่แสดงรายละเอียดไวในงานวิจัยฉบับ
นี้ โดยแนวคิดนี้เนนความเขาใจไปในทิศทางกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในโซอุปทาน โดยการสราง
แผนธุรกิจรวมกันอันนําไปสูการวางแผน การพยากรณ และการเติมเต็มสินคารวมกัน ซ่ึงทําใหผูคาสง
สามารถสงสินคาในปริมาณที่เหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป  สวนรานคาปลีกก็สามารถตอบสนอง
ความตองของผูบริโภคสุดทายไดอยางแมนยําดวยระดับการบริการที่พึงพอใจและมีสภาพของกิจกรรม        
ลอจิสติกสของผูคาปลีกที่เหมาะสม คือ ขายไดเร็ว ไมมีสินคาที่จัดเก็บไวมากเกินไป และที่สําคัญสินคา
ไมขาดแคลนดวย 

จากคํานิยามของ CPFR (Collaboration Planning Forecasting and Replenishment) วา “เปน
โครงการริเร่ิม (Initiative) ระหวางผูรวมโครงการในโซอุปทาน (Supply Chain) ที่มีความตั้งใจในการ
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ปรับปรุงความสัมพันธระหวางผูรวมโครงการทั้งหลายโดยการรวมกันจัดการกระบวนการวางแผนและ
ใชขอมูลรวมกัน”   ในโครงการริเร่ิมนี้จะมีหลักการอยู 3 ขอ ดังนี้ 

1) กรอบการทํางานของหุนสวนการคาจะถูกจัดตั้งระหวางผูรวมโครงการ กรอบการทํางานที่จะมี
เอกลักษณเฉพาะตัว กรณีธุรกิจและมีความเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของผูรวมโครงการ    
กรอบการทํางานจะประกอบไปดวยภาวะผูนําของผูรวมโครงการและความรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมของกระบวนการของ CPFR ตามพื้นฐานและความเชี่ยวชาญของผูรวมโครงการ  

2) ผูรวมโครงการตกลงวาในโครงการ CPFR ที่พวกเขาไดใชขอมูลการพยากรณของอุปสงค
รวมกัน    ในกระบวนการ CPFR ผูรวมโครงการจะตกลงกันในเรื่องเทคนิคในการใชขอมูล
รวมกัน  เทคนิคการพยากรณ รวมถึงจะแกไขปญหาที่ เกิดจากการพยากรณที่ไมตรงกัน    
อยางไรก็ตามผลลัพธคือ มีเพียงผล “การพยากรณเดียว” ที่ใชในการวางแผน 

3) ผูรวมโครงการจะตองยอมรับในการลดขอจํากัดในกระบวนการจัดหาตาง ๆ (Supply Process) 
คุณคาของการมีคา “การพยากรณเดียว” คือ “การบูรณาการ”   กระบวนการวางแผนจุดนี้ คือ ส่ิง
ที่จะใหประโยชนไดในความเปนไปไดในการลดตนทุนในโซอุปทาน     ตัวอยาง เชน ผูผลิต
สินคาที่ผลิตสินคาคงคลังไวก็สามารถที่จะลดระดับสินคาคงคลังลงได ถาคาการพยากรณนั้น
สอดคลองกันไปกับรอบเวลาของการผลิต   ถาปราศจาก CPFR แลว การพยากรณของผูคาปลีก
และรอบของการสั่งซ้ือนั้นจะสั้นกวามาก ดังนั้นจะเปนผลใหเกิดการกักตุนเก็บสินคาคงคลัง
เพิ่มขึ้น 
จุดมุงหมายของโครงการสงเสริมความรวมมือในธุรกิจคาปลีกและคาสง ก็เพื่อกําจัดความไมมี

ประสิทธิภาพของแผนธุรกิจและโซอุปทาน ผานการสรางความรวมมือ (Collaboration) การสงเสริมการ
ขายและเทศกาลตาง ๆ ในธุรกิจคาปลีกทําใหเกิดการแปรเปลี่ยนไปมาอยางมากในดานอุปสงค ซ่ึงจะ
เปนผลใหธุรกิจคาปลีกทั้งหลายขาดแคลนสินคาหรือมีสินคาอยูในคลังสินคามากจนเกินความจําเปน 
รวมทั้งตนทุนลอจิสติกสที่เพิ่มมากขึ้น การแกไขปญหาที่ผานทางการรวมมือกันระหวางผูผลิต ผูคาสง 
ผูคาปลีก จะสามารถรองรับความตองการของลูกคาและทําใหธุรกิจสามารถทํากําไรไดทั้งผูคาสงและ
ผูคาปลีก โดยสรุปเปนแผนปฏิบัติงาน CPFRโดยสังเขปได ดังนี้ 

 
• แผนการปฏิบตัิงาน CPFR 
1. บริษัทคาสง จะทําการเลือก รานคาปลีก เพิม่เติมจากสาขาเดิม 14 สาขาอีก ประมาณ 50-100 

รานคา  
2. บริษัทคาสงจะกําหนดขอตกลงรวมกันระหวาง บริษัทคาสง กับรานคาปลีก โดยกําหนดแผน

ธุรกิจรวมกัน 
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3. บริษัทคาสง ทําการพัฒนา โปรแกรมทางดานการพยากรณ (Forecasting Program) รวมกับทีม

วิจัย โดยกระทําเชื่อมตอกับโปรแกรมทางดาน Point of Sale เดิม  
4. บริษัทคาสงกับรานคาปลีก จะเชื่อมโยงขอมูลการขาย สถานะระดับสินคาคงคลัง ระหวาง คา

ปลีกกับคาสง  
5. กําหนดแผนการเติมเต็มสินคา แตละชนิดในแตละรานคารวมกัน เพื่อลดระดับสินคาคงคลัง

ของรานคาปลีก  
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บทท่ี 6 

การประยุกตงานวิจัย 
 

  ในบทนี้จะกลาวถึงการนําดัชนีช้ีวัดสมรรถนะคาปลีกคาสงไปประยุกตใช  ซ่ึงจะกลาวถึงสวน
หลัก ๆ เพื่อนําใชในการประเมินตนเอง  ซ่ึงประกอบดวย   การเก็บขอมูลหรือการทําบัญชี และการ
วัดผล  ซ่ึงผลที่ไดจากการวัดสมรรถนะจะทําใหเรารูสภาพของตนเอง  และเห็นโอกาสในการพัฒนา
ธุรกิจของตน  และหากคาปลีกและคาสงสามารถรวมกันพัฒนา  สรางความรวมมือระหวางกัน  ก็จะ
สามารถพัฒนารูปแบบการคาขายแบบดั่งเดิมไปสูกาวแรกในพัฒนาโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น                             
 
6.1 การนําไปใชในสวนผูคาปลีก 

• การเก็บขอมูล 
 จากการสัมภาษณและจากแบบสอบถามชี้ใหเห็นวา รานคาปลีกแบบดั่งเดิมนั้นสวนใหญยัง
ไมไดมีการบันทึกรายการสินคาเขาออกและยอดขายในแตละวัน  การทําบัญชีนั้นจัดไดวาเปนสิ่งสําคัญ
ในธุรกิจคาปลีก  เนื่องจากเราจําเปนตองรูวากําไรหรือขาดทุนในแตละวัน แตละเดือน เทาไร และสินคา
ชนิดไหนขายดี  ขายไมดี  ขอมูลที่ไดจะสามารถนําไปใชในการตัดสินใจในดานตางๆ  ผูประกอบการ
ธุรกิจคาปลีกจึงตองมีบันทึกรายการสินคาเขาหรือสินคาออกและยอดขายเปนระบบเพื่อการบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 รานคาปลีกควรมีการจัดเก็บบันทึกรายการสินคาที่นําเขามาขายในราน  และสินคาที่ขายออกไป
ในแตละวัน  วาเปนสินคาใด  มีจํานวนเทาไร  ขายไปในราคาเทาไร  ทั้งนี้เพื่อเราจะไดทราบยอดขาย  
และนําตัวเลขที่ไดนั้นมาคํานวณเปนรายรับรายจาย  ของแตละวันหรือแตละเดือน  นอกจากเราจะรูตัว
เลขตนทุนและกําไรแลวนั้น  เรายังสามารถนําขอมูลที่ไดมาบริหารสินคาเขารานไดดวยการวิเคราะห
ยอดขายของสินคาวาตัวไหนขายดี  ตัวไหนขายไมดี  เพื่อเราจะไดนํามาตัดสินใจวาควรจะนําสินคา
ประเภทใด  เปนจํานวนเทาใดเขาราน  หากรานคาปลีกยังไมมีการจัดทําบัญชีก็จะทําใหไมสามารถวาง
แผนการในอนาคตไดเลย 
 จากที่กลาวมานั้นรานคาปลีกคงเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีมากขึ้น    ปญหาสําคัญ
อยางหนึ่งที่วา  ทําไมรานคาปลีกถึงไมคอยมีการจัดทําบัญชี ก็เพราะจํานวนสินคาในรานมีปริมาณมาก  
ยากตอการจัดทํา  ปญหานี้สามารถแกไดโดยการนําเทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชในการ
ทําบัญชีและบริหารราน  จะทําใหสะดวกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ  แตหากรานคาปลีกมีขนาดเล็กและ
เงินลงทุนนอย   สินคาไมมากก็สามารถทําบัญชีเบื้องตนได โดยใชสมุดบันทึก    
 ขอมูลทางบัญชีเหลานี้ ควรจะมีไวและพรอมที่จะบอกใหทราบไดในเวลาที่ตองการ  ดังนั้นควร
จะตองมีการเก็บบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นในธุรกิจไวอยางสม่ําเสมอ  ตลอดเวลา  และเก็บในสภาพที่พรอม
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จะนํามาใชไดเมื่อตองการ และขอมูลทางบัญชีที่เก็บบันทึกสามารถใชในการบริหารรานแลว   ยัง
สามารถใชวัดสมรรถนะของกิจการไดอีกดวย 

• ขอแนะนําหากเปนรานคาขนาดเล็ก 
 การทําบัญชีอยางงายๆ สําหรับรานคาปลีกขนาดเล็กและมีจํานวนสินคาไมมาก  โดยปกติมี
สินคาไมเกิน 100  รายการ  หากเกินกวานี้ขอแนะนําใหใชเทคโนโลยีเขาชวยเพราะจะสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกวา  และเมื่อไดนําขอมูลมาวิเคราะหตามที่แนะนําขางตนก็จะสามารถชวยลด
ตนทุนไดอยางมาก   สําหรับขอมูลที่จะบันทึกทําบัญชีนั้นจะเกิดจากการทํากิจกรรมในการกิจการ ซ่ึงเรา
เรียกกิจกรรมนี้วา  รายการคา  ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะ การซื้อและการขาย และการดูความเคลื่อนไหล
ของสินคา  เทานั้น  

• วิธีการบันทึกขอมูลการขาย 
 การขายถือเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ  เปนรายการคาที่ทําใหมีเงินไหลเขาในกิจการหรือ
ธุรกิจมีรายไดเกิดขึ้น  ผูประกอบกิจการควรจะตองทราบวา  การขายที่ดีจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่จะทําใหกิจการมีกําไรมากขึ้น  ถาผูประกอบการทราบวาลูกคาของตนตองการสินคา
ประเภทอะไร  ขอมูลนี้จะเปนขอมูลที่ดีขั้นแรกสําหรับการเตรียมสินคาไวขายในราน จะทําอยางไรจึง
จะทําใหขายของได  คําถามนี้ตอบไดหากเราทราบวา  กลุมลูกคาเปนใคร  ตองการอะไร  ซ่ึงปกติรานคา
ปลีกแบบดั่งเดิมจะใกลชิดกับลูกคาอยูแลว และขอมูลนี้สามารถหาไดจาก  การมองดู  การถาม  การพูด  
เพื่อคนหาขอมูลที่ตองการ  ตัวอยางเชน  การพูดคุยสนทนากับบุคคลตางๆ ที่เปนลูกคาของเรา   บางครั้ง
ก็ถามสิ่งที่เขาตองการ  หรือดูวาลูกคาซ้ืออะไรไปบาง  ประเภทไหน  จํานวนมากนอยเพียงใด  เราก็จะ
ไดขอมูลในการตัดสินใจเบื้องตนที่จะหาสินคาเหลานั้นมาขายไมใหขาด  เมื่อมีการขายเกิดขึ้นควรทํา
การบันทึกดังนี้ 
 
ตารางที่ 6-1 ตัวอยางสมุดบนัทึกรายรับเงนิสด 

 

                                                              สมุดรายวันเงินสด                                             หนาที่…… 

วัน เดือน ป รายการ รวมเงินสดรับ 
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• วิธีการบันทึกขอมูลการซื้อ 

 ในขณะที่การขายเปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหรายไดเพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันการขายที่ดีจะ
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและตอเนื่องถาหากมีการซื้อที่ดีดวย 
 

ตารางที่6-2 ตัวอยางสมุดบนัทึกรายจาย 
 

                                                                 สมุดรายวันเงินสดจาย                                                    หนาที่…… 

เงินสดจายใหแก 

เจาหนี วัน  เดือน  ป รายการ 

ช่ือ จํานวนเงิน 
อื่นๆ 

จํานวนเงิน 

  
 
 
 
 

   

 
• การดูความเคลื่อนไหวของสินคา 
กอนอ่ืนในฐานะที่ทานเปนผูประกอบการ ขอใหทานตอบคําถามดังตอไปนี ้

ตารางที่ 6-3 ตัวอยางคําถามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินคา 
 ทานทราบหรือไมวา ทราบ ไมทราบ 

1. ทานมีสินคาอยูกี่ประเภทในราน   
2. สินคาแตละประเภทนั้นมีจํานวนเหลืออยูเทาใด   
3. มูลคารวมของสินคาทั้งหมดเปนเทาไรขณะนี้   
4. จะตองสั่งซื้อสินคาประเภทไหนเพิ่มเติม  เมื่อไหร   
5. สินคาประเภทไหนขายดีที่สุด   
6. สินคาประเภทไหนขายไมดีเลย   
7. สินคาประเภทไหนราคาไมเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลาหนึ่งปที่ผานมา   
8. สินคาประเภทไหนราคาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   
9. สินคาประเภทไหนที่ตองสั่งซื้อบอยที่สุดเมื่อเทียบกับสินคาทั้งหมด   
10. ในเดือนหน่ึงๆสินคาที่ขายไปมีตนทุนที่ซื้อมาจํานวนเทาไร   
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ถาหากวาทานตอบคําถามวา “ทราบ” ได 5  ขอข้ึนไปแสดงวา ทานมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาไวดีพอสมควร แตหากนอยกวา 5  แสดงวากิจการของทานตองการที่จะมีระบบบันทึกสินคาที่ดี  
ซ่ึงจะชวยใหทานทราบขอมูลเกี่ยวกับราคา  ตนทุน  และการสั่งซ้ือไดอยางทันเวลา  อีกทั้งยังชวยในเรือ่ง
การควบคุมสินคาขาดหาย  สินคาไมพอขายอีกดวย 

การบันทึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสินคาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการประกอบกิจการ  ถา
หากกิจการมีระบบบันทึกความเคลื่อนไหวของสินคาที่ดีพอจะทําใหผูประกอบการนั้นๆ มีความสบาย
ใจใน 2 ส่ิงดวยกันคือ 
 1.  แนใจวามีสินคาไวพอขาย อยางตอเนื่อง 
 2.  ไมตองเก็บสินคาไวมากเกินความจําเปน การเก็บสินคาไวมากถึงแมจะชวยใหผูประกอบการ
สบายใจวาจะไมมีของขาด แตก็จะทําใหธุรกิจสูญเสียโอกาสของการใชเงิน  ที่นําไปใชประโยชนใน
ดานอื่นกอน 
 ดังนั้นจะทําอยางไรดีจึงจะทําใหจํานวนสินคามีไวพอประมาณ ไมมากเกินไป  ไมนอยเกินไป  
คําตอบคือผูประกอบการควรยึดหลักการ  4  ขอ  เกี่ยวกับการจัดการสินคาดังนี้ 
 หลักการที่ 1  ทําการตรวจนับสินคาเปนเวลาและสม่ําเสมอ คือ ผูประกอบการอาจจะทําการ
ตรวจนับสินคาทุกวัน   หรือทุกอาทิตย   ตามความเหมาะสมที่จะกําหนด   ผลจากการสํารวจ
ผูประกอบการจะทราบวาในรานมีสินคากี่ประเภท  ตรา/ยี่หออะไรบาง  แตละประเภทมีขนาดอยางไร  
มีจํานวนมากนอยเพียงใด  มูลคารวมของสินคาเปนกี่บาท 
 หลักการที่ 2  จัดสินคาใหเปนหมวดหมู  งายแกการคนหาและตรวจนับ   หากผูประกอบการวาง
สินคารวมกันจะทําใหยากตอการคนหา  ไมวาจะเปนเวลาขายหรือเวลาตรวจนับ  และไมสามารถ
ควบคุมไดถาหากมีการสูญหาย 
 หลักการท่ี 3  แยกสินคาแตละประเภทตามขนาดเพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ  นอกจาก
ผูประกอบการจะตองจัดสินคาออกเปนหมวดหมูตามประเภทแลว  สําหรับสินคาแตละประเภทควแยก
ตามขนาดอีกดวย  เพื่อจะไดส่ังซ้ือเพิ่มเติมไดถูกเวลาสินคาประเภทใด ขนาดใดใกลจะหมด 
 หลักการที่ 4  ถามีสินคาหลายประเภท  ควรจะตองมีสมุดบัญชีสินคา  เพื่อการจดบันทึกขอมูล
ความเคลื่อนไหว    ผูประกอบการควรจะตองมีสมุดบัญชีสินคาเพื่อเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสินคา  ไม
วาจะมีการซื้อเพิ่มขึ้นหรือทําการขายออกไป  หรือเมื่อมีการตรวจนับสินคาตามกําหนดระยะเวลา    
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 การจัดทําสมุดบัญชีสินคา จะมีเอกสารบันทึกขอมูล 2  อยางดวยกันคือ 

ก. บัตรสินคา 
กิจการหนึ่งๆ จะมีจํานวนบัตรสินคาเทากับจํานวนเลขรหัสสินคาที่กิจการนั้นมีอยู  อยางเชน  

เรามีสินคาขายในราน 100  รายการก็จะมีบัตรสินคา 100 บัตร (หลักการนี้ 7-11 ญี่ปุน สมัยกอนก็ทํา
แบบนี้) 

ข. ทะเบียนสินคา 
ทะเบียนสินคาของกิจการจะมีไวเพื่อใหทราบวาสินคาที่มีอยูในกิจการนั้นมีกี่ประเภท  มีตรา/

ยี่หออะไรบาง  มูลคาเปนจํานวนเงินเทาใด 
 ทะเบียนสินคานี้จะมีการบันทึกเพิ่มเติมทุกครั้งที่กิจการมีสินคาประเภทใหมหรือรหัสสินคา
ใหมเขามา  และยังสามารถใชเปนเครื่องมือเพื่อจดบันทึกทุกครั้งที่มีการตรวจนับประจํางวดระยะเวลา 
 
ตารางที่ 6-4 ตัวอยางแบบฟอรมบัตรสินคา 
 
 
บัตรสินคา  เลขรหัสสินคาที่………. 
สินคาประเภท……………………………ตรา/ยี่หอ………………………..ขนาด………………… 
ราคาขายตอหนวย………………………บาท    ราคาตนทุนหนวยละ………………………..บาท 
 

ซื้อ ขายไป คงเหลือ 
วัน  เดือน  ป 

หนวย บาท หนวย บาท หนวย บาท 

    
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
                รวม 
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ตารางที่ 6-5 ตัวอยางแบบฟอรมทะเบียนสินคา 
 

ยอดคงเหลือวันสิ้นเดือน ซื้อมาระหวางเดือน ขายไประหวางเดือน 
เลขรหัสสินคา สินคาประเภท ตรา/ยี่หอ ขนาด 

จํานวนหนวย ราคาหนวยละ จํานวนเงิน จํานวนหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย จํานวนเงิน 
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• การวัดสมรรถนะ 

 หลังจากที่ไดแนะนําวิธีการเก็บขอมูลและวิธีสังเกตแลว  ตอไปเราก็สามารถนําขอมูลเหลานั้น
มาวัดสมรรถนะของรานได  วาสภาพเปนอยางไร  ขอมูลที่สําคัญประกอบดวย 
ตารางที่ 6-6 ขอมูลตัววัดสรรถนะที่ตองการ 

 

ขอมูลที่ตองการ 

สม
ุดร
าย
วัน

เงิน
สด

 

สม
ุดร
าย
วัน

เงิน
สด

จา
ย 

สม
ุดด

ูคว
าม

เค
ลื่อ

นไ
หว

ขอ
งส

ินค
า 

หมายเหตุ 

1. ยอดขาย   ๏   จํานวนเงินที่ขายได 

2. 
 

คาพยากรณ   
 

     ๏ เปนที่คาดคะเนความตองการสินคาโดย
ใชขอมูลการซื้อ-ขาย 

3. เปาหมาย   ๏ ๏      ๏ เปาหมายยอดขายที่คาดหวัง 

4. จํานวนสินคาขาดแคลน        ๏ มูลคาสินคาขาดแคลน 

5. ตนทุนสินคาคงคลังเฉลี่ย        ๏ มูลคารวมของสินคาเปนกี่บาท 

 
 **** หากผูประกอบการกําหนดระยะเวลาในการวัดสมรรถนะเดือนละครั้ง ผูประกอบการตองสรุปขอ
ที่เก็บเปนรายวัน รวมเปนรายเดือน 
 
6.2 ดัชนชีี้วัดสมรรถนะคาปลีก 

ตัวชี้วัดประสทิธิภาพของคาปลีก 
Key Performance Index a ตัววดัประสิทธิภาพบริษัทคาปลีก 

1. Sales Increase/ Decrease vs. Target Event (%) 1. ยอดขายของคาปลีก 
2. Sales and Order Forecast Accuracy (%) 2.ความแมนยําในการพยากรณยอดขายสินคาของคาปลีก 
3.Inventory Turns/ Periods of Supply(เทา) 3. การหมุนเวียนสินคาคงคลังของคาปลีก 

4. Retail Out of Stock (%) 4. จํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีก 

5. Service Level (%) 5. ระดับการใหบริการตอลูกคาของคาปลีก 
6. Fill Rate (%) 6.เปอรเซ็นตไดรับสินคาของคาปลีกในปริมาณครบถวนจาก

คาสง 
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สําหรับคาสงใชเทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็จรูปอยูแลว เพียงมกีารเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

ก็จะสามารถใชดัชนีช้ีวดัสมรรถนะคาสงได  ส่ิงสําคัญคาสงตองใหความสําคัญของระดับความสําคัญ
ของตัวช้ีวัดสมรรถนะของคาปลีก และความสัมพันธระหวางKPI คาปลีกกับคาสง ซ่ึงเปนสิ่งที่คาปลีก
คาดหวังทีจ่ะใหคาสงตอบสนอง 

 
Key Performance Index a ตัววัดประสิทธิภาพบริษัทคาสง 

1.คาสงไดรับสินคาสภาพสมบูรณ ถูกสถานที่ ทันตามกําหนดเวลาจาก
โรงงาน 

1.  Perfect Order Fulfillment (%) 
 

2.คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน 

2. Order Fulfillment Cycle Time (%) 3. คาสงสั่งซื้อ  ไดรับสินคา ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจาก
โรงงาน 

3. Sales 4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของคาสง 

5.คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก 4. Forecasting (%) 
6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง 

5. Inventory Turnover (เทา) 7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี 

6. Service Level (%) 8.ระดับการใหบริการสูงของคาสูง (การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคา
พรอมสนองความตองการของคาปลีก) 

7. Fill Rate (%) 9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวยตามที่คาปลีก
ตองการ 

 

 สําหรับการนําดัชนีช้ีวดัคาปลีกคาสงมาประยุกตใช ตามที่ไดแนะนําหวังวาจะทําใหคาปลีกคา
สงนํามาใชเพือ่พัฒนากิจการ  และหากติดตามวดัสมรรถนะโดยตลอดก็จะสรางใหผูประกอบการรูสึก
ไดไวตอการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะมาถึง  และสามารถปรับตัวเองใหสอดรับการความเปลี่ยนแปลงนั้นได
ทันทวงที   
 เมื่อมีการจัดการเปนระบบการจะเชื่อมโยงเขากับคาสงกจ็ะทําไดไมยาก  และเปนประเดน็
สําคัญที่จะตองปรับปรุงความรวมมือในการทํางานรวมกนั  แบงปนขอมูล  ซ่ึงขอมูลท่ีคาปลีกเก็บบนัทึก
ติดตามความเคลื่อนไหลของสินคาแลวนัน้สําคัญยิ่ง  เพราะเปนขอมูลความตองการของลูกคาโดยแท   
หากรวมแบงปนขอมูลตรงนี้ก็จะสามารถทําใหคาสงวางแผนจัดหาสินคาใหคาปลีกไดไมขาด  ซ่ึงเปน
ประโยชนตอคาปลีกในดานการเพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มยอดขาย  และปริมาณสินคาขาดแคลนจะลดต่ําลงได
มาก  สําหรับคาสงและคาปลีกก็จะไมตองรับภาระในการจัดเก็บสินคาคงคลังไวมากเกินไป  แนวทางที่
ไดกลาวมานี้เปนสิ่งที่ตองรวมกันสรางและรวมพัฒนาของทั้งคู 
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บทบาทของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริม 

 ปจจุบันภาครัฐเริ่มใหความสําคัญกับการจัดการดานโซอุปทานและโลจิสติกส  ของภาคคาปลีก
คาสงในฐานะที่เปนตัวที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับประเทศได  ดังจะเห็นไดจากการ
ที่รัฐบาลมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ  โดยมีแผนแมบทโลจิสติกส  
(Strategic Mapping) ซ่ึงจะกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาดาน
โซอุปทานและโลจิสติกสของประเทศ   สําหรับโครงการนี้ภาครัฐที่ใหการสนับสนุนสามารถนําผลของ
ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะคาปลีกคาสงที่ไดรับจากการประเมินจากผูประกอบการ โดยอาจกําหนดรวบรวม
ขอมูลจากคาปลีกคาสงเดือนละครั้งเพื่อติดตามความกาวหนา  และจะตองเปนระยะยาวดวย  จากดัชนีช้ี
วัดที่ไดศึกษาในครั้งนี้  จะทําใหหนวยงานที่ รับผิดชอบเห็นถึงจุดออนจุดแข็งของแตละสถาน
ประกอบการหรือกลุมการคา   และสามารถจะใหการสงเสริมไดตรงจุด  รวมถึงนโยบายตางๆที่สงเสริม 

ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งคือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาความรู
ความเขาใจใหแกบุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยีและเชื่อมโยงเครือขายขอมูลตางๆ ซ่ึงธุรกิจคาปลีกจะ
ไดรับผลดีในแงของตนทุนสินคาที่อาจจะลดต่ําลง อันเนื่องมาจากระบบโครงสรางพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาใหกาวสูโครงการ CPFR ซ่ึงตองการพื้นฐานโครงสรางที่ดี 
 
แนวทางในการดําเนินโครงการนํารอง CPFR 

จากสวนที่ผานมาไดแนะนาํการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับรานคาปลีก  ซ่ึงเปนขอมูลที่
สําคัญในการชวยในการตดัสินใจ รวมถึงบทบาทภาครัฐในการนําผลที่ไดจากดัชนีช้ีวดัเพื่อใหการ
สงเสริมในดานตางๆเพื่อการพัฒนาประสทิธิภาพ  สําหรับสวนนีจ้ะกลาวถึงแนวทางในการประสาน
ความรวมมือกนัระหวางคาปลีกกับคาสง ในโครงการ CPFR โดยหลักการแลวจะเปนการบริหารงานให
มีสตอ็กสินคาอยูที่ผูขายใหอยูในปริมาณทีพ่อเพียง และเมื่อผูซ้ือใชไปใกลจะหมดผูขายก็จะมาเติมสินคา
ให ดังนั้นการใชรูปแบบของ CPFR นีจ้ําเปนที่จะตองมีการตกลงทําสัญญากันลวงหนากอน และยัง
ตองการการวางแผนการดําเนินงานใหดพีอ จากหลกัการหากพัฒนาดานความสัมพนัธระหวางคาปลีกคา
สงและผูผลิตหรือซัพพลายเออรไปดวยกนัแลว ก็จะชวยใหเกิดผลประโยชนรวมกนั เชน คาปลีกมี
โอกาสที่จะสรางยอดขายเพิ่มมากขึ้นเพราะมีสินคาเพียงพอ นั้นหมายความวามีสินคาขาดแคลนต่ํา และ
ผูคาสงก็ไมจําเปนตองรับภาระในการจัดเกบ็สินคาคงคลังมากเกินไป ผูผลิตสินคาก็ไดรับผลประโยชน
จากการรับรูความตองการทีแ่ทจริงของตลาด เพื่อจะนําขอมูลมาปรับปรุงวางแผน และพัฒนาผลติภัณฑ
ไดตรงความตองการ  
  สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จในการนาํโครงการ CPFR เขามาดาํเนินการประยุกตใชนั้นจะ
ขึ้นอยูกับความรวมมือกันระหวางพันธมติรในโซอุปทาน ส่ิงที่ตองคํานึงถึงและยึดถือรวมกนัระหวาง



                                   159 
พันธมิตรคือ การใชแหลงขอมูลรวมกันโดยไมปดปง การมีเปาหมายการบริหารรวมกัน การพัฒนาความ
เชื่อถือระหวางกัน การจดัทาํขอตกลงในการทํางานรวมกัน   
 เมื่อไดพันธมติรที่เหมาะสมกันแลว พันธมิตรแตละฝายตองดําเนินการสรางระบบดําเนินงาน
รวมกัน โดยการกําหนดทิศทาง  เวลา  และทรัพยากรทีต่องใช  ซ่ึงขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นเตรียมการ ทั้ง
ภายในองคกรและระหวางองคกร ดังนั้นสิง่ที่จะตองรวมกันสรางและพฒันาในโครงการ CPFR มีดังนี้ 

- การวางแผนโปรโมชั่นหรือสงเสริมการขาย  
- การพยากรณ 

-   ยอดขาย (การวางแผนความตองการ) 
-   คําส่ังซ้ือ (การวางแผนการจัดสง) 

- การวางแผนการขนสง  
- การวางแผนการผลิต (ผูผลิต, ซัพพลายเออร) 
- กระบวนการประสานความรวมมือ (Collaboration Processes) 

และรวมถึงการจัดการดานการสื่อสาร (Information technology) เพื่อถายทอดขอมูลขาวสารที่จําเปนไป
ยังจุดตางๆ ขอมูลที่แบงปนอยางเชน ขอมลูรายการสินคา ขอมูลขายที่จุดขาย คําส่ังซ้ือที่เสนอ แจงเตือน
สินคาหมด เปนตน ในประเด็นของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวางองคกร 
CPFR อาจจะถูกดําเนินการโดยปราศจากเครื่องมือพิเศษใดๆ อยางเชนวิธีงายๆ คือการใชตารางเก็บ
ขอมูลที่จัดทําขึ้นก็ไดและสงขอมูลระหวางกันหรือใช e-mail, Fax, โทรศัพท หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สําหรับการดําเนินงานที่มีความซับซอนยิ่งกวา 
 

ในสวนตอไปนี้จะแสดงใหเห็นกรอบของความสัมพันธในการดําเนินการ CPFR และ
กระบวนการตามรายละเอียดโครงสรางที่เปนหนาที่ของคาสงที่จะตองผสานกันระหวางคาปลีก และซัพ
พลายเออรรวมถึงดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของโครงการนี้เมื่อผสานโครงการ   สําหรับขั้นตอนการ
ดําเนินการเพื่อประสานหรือบูรณาการระหวางคาปลีกคาสงมีแบบจําลอง CPFR ดังรูป 
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ซัพพลายเออร 

   แผนการสั่งซื้อ 

  พยากรณคําสั่งซื้อ 

แผนการ

กําหนดการจัดสง 

คําสั่งซื้อ 

ขอมูลจาก POS (สินคาคง
คลัง & การจัดสง/ยอดขาย) 

การวางแผน
ความ

การ
วางแผน

การจัดการ
ประเภทสินคา 

กําหนดการ
ขายอัตโนมัติ 

การวางแผน
การจัดสง 

วางแผน
โปรโมชั่น 

รวมกัน 
วางแผน
โปรโมชั่น 

รวมกัน 
พยากรณ
ยอดขาย 

พยากรณ
คําสั่งซื้อ 

รวมกัน 
พยากรณ
คําสั่งซื้อ 

           กระบวนการประสานความรวมมือ (Collaboration Processes) 

    ขอมูลรานคาปลีกที่เปนพันธมิตร  (แผนการโปรโมชั่น, การพยากรณยอดขาย, การพยากรณคําสั่งซื้อ) 

ระบบสารสนเทศ 
IT 

วางแผนการจัดสง 

วางแผนการผลิต 

ทุกวัน  

พยากรณ
ยอดขาย 

แผนโปรโมชั่น    พยากรณ 
 ความ 

 ตองการ 

ดัชนีชี้วัดสมรรถนะคาปลีก 

ดัชนีชี้วัดสมรรถนะคาสง 

 
กรอบนี้อาจถูกปรับใหเขากบัความตองการและสถานการณเฉพาะระหวางองคกรที่รวมมือกัน     

โครงการนํารอง CPFR  จะใชเวลา  ประมาณ 5 เดือน ขอบเขตของโครงการนํารองนี้ไมควรเกิน 
10 บริษัท   และสวนใหญจาํกัดผลิตภัณฑ 1-2 หมวด  และระดับ SKUs  ตั้งแต 20 -100  ถามากกวานั้น
จะทําใหจดัการไดยาก เพื่อไมใหเกิดความซับซอนจนเกนิไป  โดยเนนไปที่การทํางานรวมกนัในระดับ
ราน ซ่ึงก็คือการเชื่อมระหวางคาปลีก คาสงกับผูบริโภค จุดนี้เปนจุดที่มีโอกาสในการพัฒนาดานความ
พรอมของสินคาบนชั้นวางขายใหไดมากทีสุ่ด  ซ่ึงเปาหมายคือไมตองมีสินคาคงคลังมากเกินไป แตจะ
ใชระบบแจงขอมูลใหมเกีย่วกับสถานการณของรานทั้งหมดผานชองทางการสื่อสาร(ตามความ
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เหมาะสมที่ตกลงกัน) จนถึงขอมูลการจําหนายสินคาออกไป  ระดับสนิคาคงคลังในราน  ขอมูลเกี่ยวกับ
โปรโมชั่น  และแจงสินคาทีห่มดจากชั้นวางดวย   
        สาเหตุหลักของโครงการนํารองที่ไมสามารถขยายผลได  เนื่องจากขาดไอทีทีผ่นวกเขากับขั้นตอน
การทํางานมาตรฐานที่รวมกนัสรางขึ้น  สําหรับแนวทางแกปญหาคงหนี้ไมพนตองมีการลงทุนรวมกัน
และปจจุบนัระบบสารสนเทศที่ราคายอมเยาวก็มีอยูจํานวนมากในทองตลาดใหเลือกนํามาใช  ซ่ึง
เทคโนโลยีเหลานี้จะเขามาชวยในการทํางานที่เร็วขึ้น  งายขึ้น  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตระบบ
สารสนเทศที่ดีอยางเดยีวไมสามารถชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได  ฉะนั้นตองอาศยัการ
จัดการระบบขัน้ตอนการทํางาน  การอบรมพนักงาน ควบคูไปกับระสารสนเทศดวย 
 สําหรับโครงการนํารอง CPFR ดังที่ไดกลาว ทีมวิจยัไดทาํแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมสําหรับการพัฒนาสําหรับโครงการนํารองและเปนแนวทางในการขยาย
ผลตอไป 
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แผนการดาํเนนิงาน 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

การเตรียมการ
    การประเมนิความพรอมภายในองคกร
    กลุมคาปลีกพันธมติร
    กลยุทธการดําเนินงาน CPFR
การดําเนินตามแบบจําลอง
เริ่มกระบวนการ CPFR ในแตละสวน
    คาปลีกพันธมติรตกลกเขารวม
    แผนการประชุมในการรวมมอืขอตกลงตางๆ
ระบุทีมโครงการริเริ่ม
ระบุของเขตของโครงการริเร่ิม
    SKUs และประเภทของสินคา
   แบบฟอรพื้นฐาน
ขอตกลงความรวมมอื
    ระบุทีมกลยุทธ
        ระบุผลประโยชนและความเปนไปได
        วัตถุประสงคหลัก
   ระบุหนาที่ของทีม
        ปรับกระบวนการประสานความรวมมอื
              (Collaboration Processes)
       กําหนดกฏและความรับผิดชอบของแตละสวน
       ระบุมาตรการสําหรับรักษาความปลอดภัยของขอมลู
    กําหนดตวัวัดสมรรถนะ (KPI)
    แผนการประชุมในสวนของขอตกลงความรวมมอื
รวมกันวางแผนธุรกิจ
     ระบุขอมลูที่แบงปนรวมกัน
     ระบุความถี่ของการวางแผนรวมกัน
     ระบุความมุงหวังของกระบวนการรวมมอื
     ขอตกลงของแผนโปรโมชั่นในระยะยาง (ป)
     ขอตกลงของแผนความรวมมอืทางธุรกิจ
กระบวนการรวมมอืวางแผนโปรโมชั่น
    ระบุกระบวนการวางแผนโปรโมชั่น
    ระบุระยะเวลาของแผน
    ระบุผูสรางแผนโปรโมชั่น
    ระบุกระบวนการแกปญหา
    ระบุบุคคลและมาตรการในการแกปญหา
กระบวนการรวมมอืพยากรณยอดขาย
    ระบุผูสรางคาพยากรณยอดขาย
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กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    ระบุกระบวนการแกปญหาขอยกเวน
    ระบุบุคคลและมาตรการในการแกปญหา
กระบวนการรวมมอืพยากรณคําสั่งซื้อ
    ระบุผูรับผิดชอบสั่งซื้

 

อ
    ระบุกระบวนการแกปญหาขอยกเวน
    ระบุบุคคลและมาตรการในการแกปญหา
เริ่มแกปญหาความรวมมอืและขอยกเวนตางๆ
การวัดสมรรถนะ
สรุปโครงการริเร่ิมและตรวจสอบ
แผนการพัฒนา CPFR
    สิทธิพิเศษของคาปลีกที่เขารวม
    พัฒนากฏของระเบียบและแผน
ประเมนิผล
การจดัการโครงการและจดัทํารายงาน
การจดัการโครงการและจดัทํารายงาน
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แบบสอบถามที่ 1 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสําคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโซ
อุปทาน 
 
การประเมินระดับความสําคัญของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานจะชวยใหสามารถระบุระดับ
ความสําคัญของตัวช้ีวัดนั้นๆ เพื่อจะใหองคกรรูจุดที่จะนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพของโซอุปทาน

ตามลําดับความสําคัญ  “ซ่ึงตัวชี้วัดแตละตัวจะมีคะแนนระดับความสําคัญไมเทากัน” จึงขอรับทราบ
ขอมูลและการใหคะแนนระดับความสําคัญของตัวช้ีวัดแตละตัว 
 
กรุณาใสคะแนนแสดงระดับความสําคัญในมุมมองของคุณลงในชองวางของแตละขอ (โดยกําหนดให 
1=สําคัญมากที่สุด จนถึง 9=ไมมีความสําคัญ) 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ระดับ
ความสําคัญ 

1. การที่คุณไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลา  
2. การที่คุณไดรับเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับการสงสินคา  
3. การที่คุณสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็ว  

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง  
5. การที่คุณแบงปนขอมูลยอดขายสินคากับบริษัทคาสง  

  6. การที่คุณสามารถพยากรณความตองการสินคาไดอยางแมนยํา  
  7. การที่คุณมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี  
  8. ระดับการใหบริการสูง (การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอมสนองความตองการของลูกคา)  
  9. การที่คุณสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่ลูกคาตองการ  

 
แบบสอบถามที่2 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสัมพันธของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับ
ยอดขายของบริษัทคาปลีก 
การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับยอดขายของบริษัทคาปลีกจะชวยให
สามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดของคาสงที่มีผลกระทบตอยอดขายของคาปลีก ผลลัพธที่ไดจะ
สามารถบอกจุดที่คาสงและคาปลีกสามารถรวมมือกันที่จะทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มยอดขายได “ซ่ึง

ตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับยอดขายไมเทากัน” จึงขอรับทราบขอมูลและการใหคะแนน
ระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดแตละตัวกับยอดขาย 
 
ตารางความสัมพันธแบงการตอบคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน  
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สวนที่ 1 เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆมีความสมัพันธกับ ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส  

              เครื่องหมาย (X) ลงในชอง มี 
              เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆไมมีความสัมพันธกับ ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส  
             เครื่องหมาย (X) ลงในชองไม มี 
 
สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนระดับความสัมพันธ (โดยใสเครื่องหมาย (X) ลงในชองวางของแตละขอโดย
กําหนดให 5=มีความสัมพันธมากที่สุด จนถึง 1=มีความสัมพันธนอยที่สุด) 
 

คาสง ยอดขายของคาปลีก  

  มี
ความสัมพันธ 

คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

มี ไมมี 1 2 3 4 5 
1. คาสงไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลา

จาก 
     โรงงาน 

       

2. คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน        
3. คาสงสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน        

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง        
5. คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก        

  6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง        
  7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี        
  8. ระดับการใหบริการสูงของคาสง(การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอม 
     สนองความตองการของคาปลีก) 

       

  9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่คาปลีก 
     ตองการ 

       

 
แบบสอบถามที่3 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสัมพันธของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับการ
พยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีก 
การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของบริษัทคาสงกับการพยากรณยอดขายของ
บริษัทคาปลีกจะชวยใหสามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดของบริษัทคาสงตัวใดที่มีผลกระทบตอการ
พยากรณยอดขายของบริษัทคาปลีก ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่สมควรรวมมือกันระหวางบริษัท
คาสงกับบริษัทคาปลีกเพื่อปรับปรุงการพยากรณยอดขายในโซอุปทานใหเกิดความแมนยํามากขึ้น “ซ่ึง
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ตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับการพยากรณยอดขายไมเทากัน” จึงขอรับทราบขอมูลและ
การใหคะแนนระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดแตละตัวกับการพยากรณยอดขาย 
 
ตารางความสัมพันธแบงการตอบคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน  
สวนที่ 1 เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆมีความสมัพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 

             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชอง มี 
              เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆไมมีความสัมพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 
             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชองไม มี 

 

สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนระดับความสัมพันธ (โดยใสเครื่องหมาย (X) ลงในชองวางของแตละขอโดย
กําหนดให 5=มีความสัมพันธมากที่สุด จนถึง 1=มีความสัมพันธนอยทีสุ่ด) 
 

คาสง ความแมนยําในการพยากรณยอดขาย
สินคาของคาปลีก  

  มี
ความสัมพันธ 

คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

มี ไมมี 1 2 3 4 5 
1. คาสงไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลาจาก    
     โรงงาน 

       

2. คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน        
3. คาสงสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน        

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง        
5. คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก        

  6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง        
  7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี        
  8. ระดับการใหบริการสูงของคาสง(การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอม 
      สนองความตองการของคาปลีก) 

       

  9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่คาปลีกตองการ        

 
แบบสอบถามที่4 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสัมพันธของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับการ
หมุนเวียนสินคาคงคลังของบริษัทคาปลีก 
 



ก-4 

 

การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับการหมุนเวียนสินคาคงคลังของบริษัทคา
ปลีกจะชวยใหสามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลกระทบตอการหมุนเวียนสินคาคงคลัง ผลลัพธที่
ไดจะสามารถบอกจุดที่คาสงและคาปลีกสมควรที่จะทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนสินคาคงคลัง 
“ซ่ึงตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับการหมุนเวียนสินคาคงคลังไมเทากัน” จึงขอรับทราบ
ขอมูลและการใหคะแนนระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดแตละตัวกับการหมุนเวียนสินคาคงคลัง 
 
ตารางความสัมพันธแบงการตอบคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน  
สวนที่ 1 เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆมีความสมัพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 

             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชอง มี 
              เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆไมมีความสัมพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 
             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชองไม มี 

 

สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนระดับความสัมพันธ (โดยใสเครื่องหมาย (X) ลงในชองวางของแตละขอโดย
กําหนดให 5=มีความสัมพันธมากที่สุด จนถึง 1=มีความสัมพันธนอยทีสุ่ด) 
 

คาสง การหมุนเวียนสินคาคงคลังของ 
คาปลีก 

  มี
ความสัมพันธ 

คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

มี ไมมี 1 2 3 4 5 
1. คาสงไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลาจาก    
     โรงงาน 

       

2. คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน        
3. คาสงสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน        

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง        
5. คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก        

  6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง        
  7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี        
  8. ระดับการใหบริการสูงของคาสง(การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอม 
      สนองความตองการของคาปลีก) 

       

  9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่คาปลีกตองการ        



ก-5 

 

แบบสอบถามที่5 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสัมพันธของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับของ
จํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีก 
 
การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับจํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีกจะชวย
ใหสามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลตอจํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีก ผลลัพธที่ไดจะ

สามารถบอกจุดที่คาสงและคาปลีกสมควรที่จะทําการปรับปรุงเพื่อลดจํานวนสินคาขาดแคลน“ซึ่ง

ตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับจํานวนสินคาขาดแคลนไมเทากัน” จึงขอรับทราบขอมูล
และการใหคะแนนระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดแตละตัวกับจํานวนสินคาขาดแคลน 
 
ตารางความสัมพันธแบงการตอบคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน  
สวนที่ 1 เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆมีความสมัพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 

             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชองมี 
              เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆไมมีความสัมพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 
             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชองไม มี 

สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนระดับความสัมพันธ (โดยใสเครื่องหมาย (X) ลงในชองวางของแตละขอโดย
กําหนดให 5=มีความสัมพันธมากที่สุด จนถึง 1=มีความสัมพันธนอยทีสุ่ด) 
 

คาสง จํานวนสินคาขาดแคลนของคาปลีก 

  มี
ความสัมพันธ 

คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

มี ไมมี 1 2 3 4 5 
1. คาสงไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลาจาก    
     โรงงาน 

       

2. คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน        
3. คาสงสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน        

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง        
5. คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก        

  6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง        
  7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี        
  8. ระดับการใหบริการสูงของคาสง(การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอม 
      สนองความตองการของคาปลีก) 

       

  9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่คาปลีกตองการ        



ก-6 

 

แบบสอบถามที่6 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสัมพันธของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับระดับ
การใหบริการตอลูกคาของคาปลีก 
การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับระดับการใหบริการตอลูกคาของบริษัทคา
ปลีกจะชวยใหสามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตัวใดที่มีผลกระทบตอระดับการใหบริการตอลูกคา ผลลัพธ
ที่ไดจะสามารถบอกจุดที่คาสงและคาปลีกสมควรที่จะทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มระดับการใหบริการตอ

ลูกคา “ซ่ึงตัวชี้วัดแตละตัวจะมีระดับความสัมพันธกับระดับการใหบริการตอลูกคาไมเทากัน” จึงขอ
รับทราบขอมูลและการใหคะแนนระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดแตละตัวกับระดับการใหบริการ 
 
ตารางความสัมพันธแบงการตอบคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน  
สวนที่ 1 เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆมีความสมัพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 

             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชอง มี 
              เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆไมมีความสัมพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 
             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชองไม มี 

สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนระดับความสัมพันธ (โดยใสเครื่องหมาย (X) ลงในชองวางของแตละขอโดย
กําหนดให 5=มีความสัมพันธมากที่สุด จนถึง 1=มีความสัมพันธนอยทีสุ่ด) 
 

คาสง ระดับการใหบริการตอลูกคาของคา
ปลีก 

  มี
ความสัมพันธ 

คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

มี ไมมี 1 2 3 4 5 
1. คาสงไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลาจาก    
     โรงงาน 

       

2. คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน        
3. คาสงสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน        

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง        
5. คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก        

  6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง        
  7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี        
  8. ระดับการใหบริการสูงของคาสง(การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอม 
      สนองความตองการของคาปลีก) 

       

  9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่คาปลีกตองการ        



ก-7 

 

แบบสอบถามที่7 แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับความสัมพันธของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับ
เปอรเซ็นตการไดรับสินคาของคาปลีกในปริมาณครบถวนตามที่ตองการจากคาสง 
การประเมินระดับความสัมพันธของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกับเปอรเซน็ตการไดรับสินคาในปริมาณ
ครบถวนจากบริษัทคาสงของบริษัทคาปลีกจะชวยใหสามารถตรวจสอบวาตัวช้ีวัดตวัใดที่มีผลกระทบ
ตอเปอรเซ็นตการไดรับสินคาในปริมาณครบถวน ผลลัพธที่ไดจะสามารถบอกจุดที่คาสงและคาปลีก
สมควรที่จะทาํการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการเปอรเซ็นตการไดรับสินคาในปริมาณครบถวน ซ่ึงตัวช้ีวัดแตละ
ตัวจะมีระดับความสัมพันธกบัเปอรเซ็นตการไดรับสินคาในปริมาณครบถวนไมเทากนั จึงขอรับทราบ
ขอมูลและการใหคะแนนระดับความสัมพนัธของตัวช้ีวดัแตละตวักับเปอรเซ็นตการไดรับสินคาใน
ปริมาณครบถวน 
 
ตารางความสัมพันธแบงการตอบคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน  
สวนที่ 1 เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆมีความสมัพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 

             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชอง มี 
              เมื่อคุณคิดวาตัวช้ีวดัของคาสงตัวนั้นๆไมมีความสัมพันธกับความแมนยําในการพยากรณ 
             ยอดขายสินคาของคาปลีก ใส เครื่องหมาย (X) ลงในชองไม มี 

 

สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนระดับความสัมพันธ (โดยใสเครื่องหมาย (X) ลงในชองวางของแตละขอโดย
กําหนดให 5=มีความสัมพันธมากที่สุด จนถึง 1=มีความสัมพันธนอยทีสุ่ด) 
 

คาสง เปอรเซ็นตการไดรับสินคาของคาปลีก
ในปริมาณครบถวนจากคาสง 

  มีความสัมพันธ คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

มี ไมมี 1 2 3 4 5 
1. คาสงไดรับสินคาสภาพสมบรูณ, ถูกสถานที่, ทันตามกําหนดเวลา

จาก    
     โรงงาน 

       

2. คาสงไดรับเอกสารและขอมูลที่ใชประกอบการสั่งสินคาจากโรงงาน        
3. คาสงสั่งซื้อ, ไดรับสินคา, ตรวจรับสินคาที่งายและรวดเร็วจากโรงงาน        

  4. การลดราคาจําหนายสินคาบางชนิดของบริษัทคาสง        
5. คาสงไดรับขอมูลยอดขายสินคาจากคาปลีก        

  6. ความแมนยําในการพยากรณความตองการสินคาของคาสง        



ก-8 

 

คาสง เปอรเซ็นตการไดรับสินคาของคาปลีก
ในปริมาณครบถวนจากคาสง 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ   มีความสัมพันธ คะแนนระดับ
ความสัมพันธ 

 มี ไมมี 1 2 3 4 5 
  7. คาสงมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังที่ดี        
  8. ระดับการใหบริการสูงของคาสง(การที่มีสินคาคงอยูในคลังสินคาพรอม 
      สนองความตองการของคาปลีก) 

       

  9. การที่คาสงสามารถจัดหาสินคาในปริมาณครบถวนตามที่คาปลีก
ตองการ 

       

 
แบบสอบถามเพื่อสํารวจเกี่ยวกับลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน  (ชุดท่ี 2) 

 แบบสอบถามเรื่อง ขอมูลจริงท่ีไดเพื่อทําการคํานวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษทัคาปลีก
 
ผูวิจัยขอความอนุเคราะหรวมมือในการเกบ็ขอมูลจริงจากบริษัทคาปลีกเพื่อนําขอมูลเหลานี้มาวเิคราะห
และคํานวณหาคาของตัวช้ีวดัประสิทธิภาพตอไป  ผูวิจยัจึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ดังตอไปนี ้
 

มีการเก็บขอมูล ขอมูลที่ตองการ 
มี ไมมี 

คาที่ได หนวย (ตอ
ป) 

1. ยอดขายรวมของผลิตภัณฑทั้งหมด     
2. เปาของยอดขายรวมของผลิตภัณฑทั้งหมด     
3. คาพยากรณยอดขายรวมของผลิตภัณฑทั้งหมด     
4. ตนทุนของสินคาขายทั้งหมด     
5. ยอดเฉลี่ยสินคาคงคลัง     
6. จํานวนรวมสินคาขาดแคลน หรือมูลคาสินคาที่ 
    ขาดแคลน 
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