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บทคัดยอ 
 

ผลกระทบจาก FTA ทําใหอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยตองแขงขันสูงขึ้น จากการที่ประเทศตางๆ 
สามารถเลือกนําเขาสินคาจากประเทศที่มีตนทุนต่ําสุดจึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดตนทุน
รวม โดยเฉพาะตนทุนโลจิสติกสซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดตนทุน และการจัดการโลจิสติกสโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนรวม สําหรับในประเทศไทยยังไมมี
ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนโลจิสติกสในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือทําความเขาใจ
โครงสรางตนทุนและใชเปนแนวทางในการลดตนทุนโดยรวมในอนาคต  

งานวิจัยนี้นําเสนอผลการสํารวจตนทุนโลจิสติกสซึ่งแบงกลุมโรงงานออกเปน 4 มุมมองคือ แบงตาม
ลักษณะการดําเนินงานของโรงงาน, การจัดการโลจิสติกส, ลักษณะการจําหนาย, และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ซึ่งในแตละมุมมองจะเปรียบเทียบสัดสวนตนทุนและองคประกอบของโลจิสติกส และเสนอผล
การสํารวจความสัมพันธของปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศในตนทุนโลจิสติสกซึ่งไดแก สัดสวนการลงทุนเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานตางๆ ของโลจิสติกส ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช สาเหตุที่ไมมีการนํามาใช 
แนวโนมการลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการดานโลจิสติกส 

จากการศึกษาโครงสรางตนทุนของโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปโดยภาพรวมสรุปไดคือ ตนทุนโลจิสติกส 
เปนตนทุนที่สูงรองลงมาจากตนทุนการผลิต (15.66% ของตนทุนรวม) โดยมีการขนสงเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ตนทุนโลจิสติกสมากที่สุด (36.18% ของตนทุนโลจิสติกส) รองลงมาคือการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (26.69%)  
คลังสินคา (20.31%) และการบริหารจัดการ (16.82%) ในแงของการนําไอทีมาใชในการจัดการดานโลจิสติกส
พบวาการใชไอทีมีผลกับตนทุนโลจิสติกสของโรงงาน แตการลงทนุยังมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับคาใชจายของแต
ละดาน อีกทั้งเทคโนโลยีที่นํามาใชยังคงเปนเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐานจึงควรมีการกระตุนใหเกิดการใช
เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกสซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโดยรวมตอไป 
 
1.  บทนํา 

ปจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยมีการแขงขันสูงขึ้น เปนผลมาจากการที่รัฐบาลผลักดันทํา
ความตกลง FTA เพ่ือใหเส้ือผาสําเร็จรูปเปนสินคาสงออก ประเทศตางๆ สามารถเลือกนําเขาสินคาจากประเทศที่
มีตนทุนต่ําสุด รวมท้ังหลายประเทศพัฒนาความสามารถในดานการผลิตและออกแบบจนกาวขึ้นมาแขงขันใน
ตลาดโลก ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูปจําเปนที่จะตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดตนทุนรวม
เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดได จากการที่กิจกรรมหลักสวนใหญที่เกิดขึ้นในธุรกิจเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
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โดยตรงกับงานโลจิสติกส การทําความเขาใจโครงสรางตนทุนโลจิสติกสกอปรกับการนําไอทีไปใชจะมีสวนชวย
อยางมากในการลดตนทุนรวมของผูประกอบการ แตเนื่องจากในปจจุบัน จากการสํารวจความสามารถดานโลจิ
สติกสของผูประกอบการพบวา ธุรกิจสวนใหญมองโครงสรางตนทุนโลจิสติกสวามีเพียงตนทุนดานการขนสง แต
ในความเปนจริงโครงสรางตนทุนโลจิสติกสประกอบดวยหลายปจจัย สําหรับในประเทศไทยยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
ตนทุนโลจิสตกิสของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือศึกษาโครงสรางตนทุนโลจิสติกส
เพ่ือใชเปนแนวทางในการลดตนทุนโดยรวม ซึ่งถือเปนแนวทางสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดดีย่ิงขึ้น  

การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา Qualitative Model เพ่ือใหเห็นผลกระทบของตนทุนโลจิสติสกที่มี
ผลกระทบตอตนทุนรวม และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตนทุนโลจิสติกส 
ของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไป 

วิธีการศึกษา ใชการสํารวจจากแบบสอบถามที่พัฒนามาจากการเก็บรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยสํารวจจากโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีขนาดกลางขึ้นไป (โรงงานที่มีมูลคาสินทรัพยถาวรตั้งแต 50 
ลานบาทและมีจํานวนแรงงานตั้งแต 50 คนขึ้นไป) ซึ่งมีทั้งส้ิน 110 แหง ผลการสํารวจมีผูตอบแบบสอบถามกลับ
จํานวน 31 โรงงาน คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 28.18 

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาโครงสรางตนทุนโลจิสติกสในระดับสากล[2] จากการสํารวจของธนาคารโลกพบวาโลจิส 
ติกสประกอบดวยตนทุนหลักไดแก 1.ตนทุนดานขนสง 39% ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด ซึ่งแปรผันไดตาม
ปริมาณการขนสง ระยะทาง และวิธีการขนสง [3], 2.ตนทุนดานคลังสินคา 27% ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายใน
คลังสินคาและการจัดเก็บสินคา, 3.ตนทนุดานการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 24% ซึ่งกิจกรรมทําใหตนทุนนี้สูงขึ้น
ไดแก การควบคุมสินคาคงคลัง การบรรจุภัณฑ การซอมแซมและทําลายสินคาชํารุด, และ 4.ตนทุนดานบริหาร
จัดการ 10% ซึ่งประกอบดวยตนทุนการบริการลูกคา การจัดการคําส่ังซื้อ และการจัดซื้อจัดหา 

การศึกษาวิธีการคิดตนทุนโลจิสติกสของสํานักงานSMEs[4] ไดอธิบายวิธีคิดตนทุนโลจิสติกสออก
เปนระดับ ต้ังแตระดับ 1 (งายและสะดวกตอการนําไปใช) จนถึงระดับ 4 (ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น) โดยระดับ
ที่งายที่สุดโรงงานสามารถคํานวณตนทุนในกรอบกวางๆ ไดซึ่งแบงประเภทและประมวลผลคาใชจายที่เกี่ยวกับ
งานโลจิสติกสอยางงายโดยใชขอมูลจากใบบันทึกบัญชีหรือใบสลิป คาใชจายที่บริษัทดําเนินการเองที่ 
คอนขางซับซอน โดยหลักการแลวจะใชการคาดคะเน สวนรายจายที่เกิดจากการจัดจางจะใชขอมูลรายจายจริง 

การศึกษาเร่ืองการควบคุมตนทุนทางโลจิสติกสโดยการใชบัญชีตนทุน[5] เพ่ือศึกษาระบบการ
จัดการของอุตสาหกรรมการผลิตและคนหาวิธีการปนสวนตนทุนเพ่ือใหไดตนทุนตอหนวยที่มีความแมนยํามากขึ้น 
ไดนําแนวในเรื่องการบริหารกิจกรรมและระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing) เขามาประยุกตใช 
เนื่องจากเห็นวากิจกกรรมในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นแตละกิจกรรมเปนตัวที่ทําใหเกิดตนทุนอยางแทจริง จาก
การศึกษานี้จะชวยใหเขาใจและเห็นภาพตัวอยางของการประยุกตใช ABC 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสสมสายน้ําผึ้ง กรณีศึกษาสวนสมธนาธร[6] โดยใชวิธี
สัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตทั้งหมดเชน คาใชจายในการขนสง, การบรรจุหีบหอ เปน
ตน แลวจึงนํามาวิเคราะหออกเปนตนทุนโลจิสติกส ผลการศึกษาพบวา ตนทุนโลจิสติกสคิดเปน 38.14 ของ
ตนทุนรวมทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย ตนทุนบรรจุหีบหอ 50.63 ตนทุนขนสง 40.64 ตนทุนการเก็บรักษา 2.14 และ
ตนทุนดานการส่ังซื้อ 0.61 จากการศึกษานี้ แสดงใหเห็นถึงตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุน   โลจิสติกสและ
ตัวอยางกิจกรรม ซึ่งจะนํามาใชเปนแนวทางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูป 
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การศึกษาเกี่ยวกับ Supply chain ของโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปไทยคาเนตะ [7] เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ business process, ออกแบบ business process ใหมที่ดีขึ้น และพัฒนาแผนในการนําการ
จัดการซัพพลายเชนไปใช ซึ่งไดมีการทํา business process mapping ที่แสดงใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมตางๆ 
จากการศึกษานี้ นอกจากจะชวยใหเขาใจกิจกรรมในโรงงานแลว Business process mapping จะถูกนําไปเปน
กรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามซึ่งอิงกับกิจกรรมตางๆ ของโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปตอไป 

 
3. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เสนอผลการสํารวจตนทุนโลจิสติกสโดยแบงกลุมโรงงาน
ออกเปนมุมมองตางๆ และสวนที่ 2 เสนอผลการสํารวจความสัมพันธระหวางปจจัยดานไอทีในตนทุนโลจิสติสก 

 
3.1 ตนทุนโลจิสติกส 
3.1.1 โครงสรางตนทุนโลจิสติกสในมุมมองของลักษณะการดําเนินงาน 

ในมุมมองของลักษณะการดําเนินงานพบวา โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปสวนใหญ (รอยละ 61.3) ยังคงเปน
เพียงผูรับจางผลิต (OEM) สวนโรงงานที่เปนผูออกแบบสินคา (ODM) และโรงงานที่มีตรายี่หอเปนของตนเอง 
(OBM) นั้น มีสัดสวนเพียงเล็กนอยคือประมาณรอยละ 19.35 เทานั้น โดยเมื่อพิจารณาโครงสรางตนทุนรวมพบวา 
OBM มีตนทุนการตลาดสูงกวาตนทุนโลจิสติกสเล็กนอย เนื่องจากตองเนนในเรื่องของการตลาดเพื่อใหแบรนด
เปนที่รูจักและเพ่ิมสวนแบงตลาดใหมากขึ้น นอกจากนี้ OBM ยังมีตนทุนโลจิสติกสนอยที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงงาน
สวนหนึ่งทําหนาที่เปนฐานการผลิตใหกับบริษัทแมในตางประเทศ ตนทุนในการขนสงบางสวนบริษัทแมเปนผู
รับภาระ กอปรกับมีการนําไอทีมาใชเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวของสินคา จึงทําใหสัดสวนตนทุนโลจิสติกสโดยเฉลี่ย
ตํ่ากวาของ OEM และ ODM 
 

 
 

รูปท่ี 1 สัดสวนตนทุนตางๆ เมื่อเทียบกับตนทุนรวม จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน 
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นอกจากนี้ยังพบวา ODM มีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสสูง เนื่องจากมีคาใชจายในการจัดการยานพาหนะและ
คาใชจายในการควบคุมสินคาคงคลังที่สูงเกินไป ทําใหตนทุนดานการขนสงและตนทุนดานการเก็บรักษาสินคาคง
คลังมีสัดสวนสูงกวาโรงงานประเภทอื่นอยางเห็นไดชัด จึงสงผลใหมีตนทุนดานโลจิสติกสสูงขึ้น 
 
3.1.2 โครงสรางตนทุนโลจิสติกสในมุมมองของการจัดการโลจิสติกส 

เมื่อแบงประเภทโรงงานตามรูปแบบการจัดการโลจิสติกสพบวา โรงงานรอยละ 32.2 จางจากภายนอก
จัดการงานโลจิสติกสทั้งหมด ซึ่งไดแก ดานคลังสินคา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง การขนสง การจัดการคําส่ังซื้อ 
การจัดซื้อจัดหา และการรับคืนสินคา รอยละ 22.6 จางจากภายนอกเพียงบางสวนซึ่งโดยสวนมากเปนการจางใน
ดานการขนสง สวนโรงงานที่เหลือมีการจัดการระบบโลจิสติกสภายในบริษัทเอง  
 

 
 

รูปท่ี 2 สัดสวนตนทุนตางๆ เมื่อเทียบกับตนทุนรวม จําแนกตามรูปแบบการจัดการโลจิสติกส 
 

จากผลสํารวจจะเห็นไดวาตนทุนโลจิสติกสมีสัดสวนนอยลงตามระดับของการเลือกใชบริการ ทั้งนี้เพราะ
การใชบริการ logistics provider ชวยลดตนทุนในดานตางๆลงคือ ชวยลดตนทุนในดานคลังสินคาเนื่องจาก
สามารถลดเงินลงทุนในการสรางคลังสินคาและอุปกรณเคล่ือนยายสินคา ชวยทําใหตนทุนดานขนสงลดลง
เนื่องจากลดเงินลงทุนสําหรับพาหนะในการขนสง รวมทั้งลดคาใชจายในการรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร และ
ชวยใหตนทุนดานการเก็บรักษาสินคาคงคลังลดลงเนื่องจากมีการจัดการแบบ zero stock ซึ่งชวยลดคาใชจาย 
ในการควบคุมสินคาคงคลัง ดวยเหตุนี้จึงทําใหตนทุนดานโลจิสติกสตํ่ากวาโรงงานที่จัดการโลจิสติกสดวยตนเอง 

นอกจากนี้โรงงานที่จางภายนอกใหจัดการงานโลจิสติกสทั้งหมดมีตนทุนการตลาดต่ํากวา สาเหตุหนึ่งอาจ
เปนเพราะการ outsource ในการดําเนินงานโลจิสติกสจะชวยทําใหรูความตองการตลาดไดลวงหนา โดยอาศัยผู
ใหบริการโลจิสติกสซึ่งสัมผัสลูกคาอยางใกลชิดและเห็นภาพของการเคลื่อนไหวของตลาดไดดีกวา 
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3.1.3 โครงสรางตนทุนโลจิสติกสในมุมมองของลักษณะการจําหนาย 
ในมุมมองของการจําหนายสินคา โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไปโดยสวนมาก (54.8%) ผลิต

สินคาเพ่ือสงออกไปยังตางประเทศ, 35.5% เปนโรงงานที่มีทั้งการสงออกและจําหนายภายในประเทศ และโรงงาน
ที่ผลิตสินคาเพ่ือจําหนายภายในประเทศเพียงอยางเดียวมีสัดสวนเพียงเล็กนอย (9.7%)  
 

 
 

รูปท่ี 3 สัดสวนตนทุนตางๆ เมื่อเทียบกับตนทุนรวม จําแนกตามลักษณะการจําหนาย 
 
จากผลการสํารวจพบวา โรงงานที่จําหนายภายในประเทศเพียงอยางเดียวมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสนอย

มาก เนื่องจากมีสัดสวนตนทุนดานการขนสงที่ตํ่าเพราะเปนการขนสงภายในประเทศซึ่งสวนใหญเปนการขนสง
ทางถนนจึงมีคาขนสงถูกกวา สําหรับกลุมที่มีการสงสินคาไปตางประเทศก็จะมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสมากขึ้น
ตามลําดับผันแปรตามตนทุนดานการขนสงที่เพ่ิมขึ้นจากการที่ตองสงสินคาไปยังตางประเทศ 

นอกจากนี้ โรงงานที่มีการสงออกยังมีสัดสวนตนทุนดานคลังสินคาและตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
สูงกวา เนื่องจากลูกคาในตางประเทศสวนใหญมียอดส่ังในปริมาณมากเพื่อใหคุมกับตนทุนขนสง ซึ่งการมีสินคา
คงเหลือที่สูงก็คือโอกาสที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และแสดงถึงความพรอมในการใหบริการ 
แตก็เกิดคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาเชนกัน กอปรกับโรงงานที่สงออกมีกิจกรรมในดานคลังสินคาและดาน
การเก็บรักษาสินคาคงคลังเพ่ิมขึ้นจึงทําใหโรงงานที่มีการสงออกมีตนทุนดานคลังสินคาและตนทุนการเก็บรักษา
สินคาคงคลังในสัดสวนที่สูงกวาดังกลาว 

 
3.1.4 โครงสรางตนทุนโลจิสติกสในมุมมองของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

ในมุมมองของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงงาน โรงงานรอยละ 48.4 นําไอทีมาใชจัดการ
งานโลจสิติกสในโมดูลตางๆ ทั้งหมด, รอยละ 19.4 นําไอทีมาใชจัดการงานโลจิสติสกในบางโมดูล, และรอยละ  
32.3 ใชไอทีเฉพาะในสวน front office หรือไมมีการนํามาใช  
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รูปท่ี 4 สัดสวนตนทุนตางๆ เมื่อเทียบกับตนทุนรวม จําแนกตามการนําไอทีมาใช 
 

เมื่อพิจารณาโครงสรางตนทุนรวมพบวา โรงงานที่นําไอทีมาใชจะมีตนทุนโลจิสติกสในสัดสวนที่ตํ่ากวา
เนื่องจากไอทีสามารถลดระยะเวลาดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผูบริโภคและซัพ
พลายเออร อีกทั้งยังชวยใหคาใชจายที่เกิดจากกิจกรรมการรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออรนอยลง ตนทุน  
ดานการขนสงจึงใกลเคียงกับตนทุนอื่นมากขึ้น จึงสงผลใหโดยรวมแลวโรงงานท่ีใชไอทีมีตนทุนโลจิสติกสตํ่ากวา 

แตทั้งนี้สัดสวนตนทุนโลจิสติกสของโรงงานที่นําไอทีมาใชจัดการงานโลจิสติกสทุกโมดูล มีสัดสวนสูงกวา
โรงงานกลุมที่นําไอทีมาใชจัดการเฉพาะในบางโมดูลเล็กนอย เนื่องจากคาใชจายในการลงทุนดานไอทีของแตละ
โมดูลถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนโลจิสติกสเชนกัน โรงงานที่ลงทุนนําไอทีมาใชในดานตางๆมากกวา จึงมี
ตนทุนโลจิสติกสในสัดสวนที่มากกวาดังกลาว แตอยางไรก็ตามไอทีจะชวยลดตนทุนในระยะยาวลงได 

นอกจากนี้ จะเห็นไดวาในโรงงานที่นําไอทีไปใชเพียงบางโมดูล จะมีสัดสวนตนทุนการบริหารจัดการ
ใกลเคียงกับตนทุนการขนสงมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานในกลุมนี้ นําไอทีมาใชในโมดูลบริหารจัดการนอย สวน
ใหญจะใชในโมดูลของคลังสินคาและการเก็บรกัษาสินคาคงคลัง จึงชวยลดตนทุนในดานการบริหารจัดการไดไม
มาก ในขณะที่ชวยลดตนทุนดานอื่นๆ ลง  
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แบบจําลองโครงสรางตนทุนโลจิสติสก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แบบจําลองโครงสรางตนทุนโลจิสติกส (Qualitative Model) 
 

3.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศในตนทุนโลจิสติกส  
3.2.1 สัดสวนการลงทุนไอทีในงานโลจิสติสกดานตางๆ 

ในปจจุบัน โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปสวนใหญ (รอยละ 73.39) นําไอทีมาใชในการจัดการโลจิสติกสดาน
ตางๆ เพ่ือชวยควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงชวยเพ่ิมความคลองตัวของสินคา ถึงแมในภาพรวมจะดูเหมือนวามี
การนําไอทีมาใชมากขึ้น แตในเรื่องการลงทุนยังมีสัดสวนการลงทุนนอยเมื่อเทียบกับคาใชจายของดานนั้นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบรหิารจัดการ (10.66% ของคาใชจายทั้งหมดในดานบริหารจัดการ) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในการเริ่มตนลงทุนไอทีมีคาใชจายสูง และอาจจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงาน จึงขึ้นอยูกับ
งบประมาณและความพรอมของแตละโรงงาน และประโยชนที่จะไดรับจากการใชไอที 

3.2.2 เทคโนโลยีท่ีนํามาใช 
เทคโนโลยีที่นํามาใชยังคงเปนเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐานอยางเชน Word processing, E-mail เปนตน 

และบางสวนเปนการใชซอฟแวรเฉพาะกิจกรรมเชน มีการใชระบบบริหารจัดการคลังสินคารอยละ 25 ระบบการ
จัดซื้อรอยละ 20 เปนตน ซึ่งระบบประมวลผลขอมูลมักจะทํางานอยูในสวนใดสวนหนึ่งขององคกรเทานั้น    

 
 
 

 
 

Other costs
0.63%

Logistics 
costs

15.66%

Marketing 
costs
9.26%

1. คาใชจายในการสงสินคาใหลูกคา 
2. คาใชจายในการรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร 
3. คาใชจายในการสงวัตถุดิบใหแผนกตางๆ 
4. คาใชจายในการจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ 
5. คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการขนสง 

Total 
Costs 

1. คาใชจายในการบรรจุสินคา 
2. คาใชจายในการเก็บ (ถือครอง) สินคา 
3. คาใชจายในการควบคุมสินคาคงคลัง 
4. คาใชจายในการซอมแซมและ
 ทําลายสินคาชํารุด 
5. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา
 สินคาคงคลัง 

1. คาใชจายในการจัดซ้ือจัดหา 
2. คาใชจายในการจัดการคําสั่งซ้ือของลูกคา 
3. คาใชจายในการบริการลูกคา 
4. คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการบริหาร

1. คาใชจายในการจัดการคลังสินคา 
2. คาใชจายในกระบวนการเก็บสินคาเขาคลัง 
3. คาใชจายในการเบิกจายสินคา 
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับคลังสินคา 

Production 
costs 

74.98%

T
36%

I
27%

W
20%

A
17%

W arehousing costs Transportation costs
Inventory Carrying costs Administration costs
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รูปท่ี 6 เทคโนโลยีที่นํามาใชในดานตางๆ 
 

สําหรับระบบที่ใชในการจัดการไดทั้งองคกรอยางเชน ERP นั้น รอยละ 33 ของโรงงานที่ใชไอทีไดนํา
ระบบ ERP มาใชแลว แตโดยสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญที่เริ่มมีการลงทุน โรงงานขนาดกลางบางโรงงาน
ที่นํามาใชเพียงโมดูลเดียวก็จะไดระบบงานใดระบบงานหนึ่งเพียงระบบเดียวเทานั้น ทําใหไมเกิดการเชื่อมโยงทั้ง
องคกรตามหลักการของ ERP จึงไมกอประโยชนสูงสุดตอองคกร[12] สําหรับเทคโนโลยีระดับสูงยังมีสัดสวนการ
นํามาใชนอย และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางองคกรยังมีจํากัด ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีระดับสูงมีราคาสูงมาก อีก
ทั้งดานของผูผลิตซอฟแวรเองก็ยังไมไดใหความสําคัญในการพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเสื้อผา
มากนัก สงผลใหไมมีซอฟตแวรอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมดังกลาวโดยตรงไวใหบริการ แตอยางไรก็ตาม จําเปนที่
จะตองมีการนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสในดานตางๆ มาใช โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใหเกิด
การประสานงานที่ดีตลอดกระบวนการ ซึ่งควรครอบคลุมทั้งระดับภายในโรงงานเองและระหวางองคกร รวมถึง
การเชื่อมโยงไปสูกลุมลูกคาและซัพพลายเออรในตางประเทศ ดังนั้นโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปจึงตองใหความรวมมือ
กับบริษัทผูผลิตซอฟแวร เพ่ือพัฒนาซอฟแวรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหตรงตามความตองการของแตละ
โรงงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.2.3 สาเหตุท่ีไมมีการนําไอทีมาใช 
จากการสํารวจโรงงานกลุมที่ไมมีการใชไอทีพบวา สาเหตุสําคัญที่ไมมีการนําไอทีมาใชในการจัดการโลจิ

สติกสดานตางๆ มีสาเหตุหลักเหมือนกันคือคาใชจายในการลงทุนนําเทคโลยีมาใชในแตละดานสูงเกินไป อยางไร
ก็ตามอุปสรรคในการนําไอทีเขามาพัฒนาในอุตสาหกรรมเสื้อผายังมีอยูมาก ไมวาจะเปนปญหาของการที่ลูกจาง
ไมมีทักษะที่จะใชเทคโนโลยีในดานการขนสงและดานการเก็บรักษาสินคาคงคลงั หรือเรื่องของการที่โรงงานเห็น
วารูปแบบการทํางานในดานคลังสินคาและดานการบริหารจัดการไมจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใช ทั้งนี้เนื่องจาก
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ลูกจางสวนใหญยังคงปฏิบัติงานโดยอาศัยความเคยชินและคิดวาการนําเทคโนโลยีมาใชจะทําใหการปฏิบัติงานมี
ความยุงยากมากขึ้น รวมถึงโรงงานยังขาดความเขาใจและการเนนย้ําใหเห็นถึงคุณประโยชนของการนําไอทีมาใช
จัดการงานโลจิสติกส จึงเปนสาเหตุใหโรงงานไมนําไอทีมาใชเทาที่ควร 

3.2.4 แนวโนมการลงทุนดานไอที 
ในสวนของการวางแผนการลงทุนนําไอทีมาใชในดานตางๆ ของโลจิสติกส สวนใหญจะวางแผนลงทุนใน

ดานตางๆ ไปพรอมกัน ซึ่งแนวโนมการลงทุนในกรณีของโรงงานที่มีการนําไอทีมาใชแลวสวนใหญมีแนวโนมที่จะ
ลงทุนเพ่ิมเติมในดานคลังสินคา ดานการขนสง และดานการเก็บรักษาสินคาคงคลังภายใน 2 ปนี้ สวนในดาน
บริหารจัดการอยูในชวงกําลังจะนําไปใชพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจการลงทุนไอทีในดานการบริหารจัดการ
ท่ียังมีสัดสวนนอยอยู จึงมีแนวโนมที่จะเรงพัฒนาเพิ่มเติมในดานนี้ 

ทางดานของโรงงานที่ยังไมมีการนําไอทีมาใช สวนใหญยังไมมีแผนการลงทุนใดๆ เนื่องจากไมเห็นถึง 
ความจําเปนที่จะตองนําไอทีมาใช อีกทั้งบางโรงงานยังไมมีความพรอมในดานของเงินทุน มีเพียงบางสวนเทานั้น
ที่เห็นความสําคัญและมีความพรอมที่จะลงทุนนําไอทีมาใชภายในเวลาอันใกลนี้ โดยเฉพาะในดานของการบริหาร
จัดการมีแนวโนมที่จะนาํไอทีมาใชมากที่สุดถึงรอยละ 40  
3.2.5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการดานโลจิสติกส 

จากปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสดังกลาว จึงจําเปนตองมีการพัฒนาไอ
ทีในการจัดการดานโลจิสติกส โดยมีผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาไอทีในการจัดการระบบโลจิสติกส ดังรูป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 กลุมที่เกี่ยวของกับการใชไอทีในการจัดการระบบโลจิสติกส 
 
รัฐบาลควรที่จะสรางแรงจงูใจใหโรงงานมีการใชไอทีเพ่ือจัดการโลจิสติกส โดยใหเงินอุดหนุนชวยเหลือใน

การเริ่มตนนําไอทีมาใช และจากการที่เทคโนโลยีมีราคาสูงเนื่องจากเปนเทคโนโลยีของตางประเทศ รัฐบาลจึง
ควรใหการสนับสนุนใหผูผลิตซอฟแวรในไทยใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตซอฟแวรใหกับอุตสาหกรรมเสื้อผา 
และอาจจัดตั้งศูนยการซื้อขายของอุตสาหกรรมเสื้อผาโดยใชส่ืออินเตอรเนตเพ่ือเปนตลาดแลกเปลี่ยนออนไลนที่
มีการเชื่อมโยงการซื้อขายระหวางผูผลิตและผูบริโภคสินคาเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลควร
กําหนดรูปแบบการเชื่อมโยงขอมูล โดยจะตองมีการพัฒนาใหเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถรองรับกับ
มาตรฐานในตางประเทศ เพ่ือใหการแลกเปลี่ยนขอมูลทําไดงาย อีกทั้งควรพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
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โดยอาจจัดใหมี work shop อบรมเพ่ือพัฒนาแรงงานใหมีความรู ความชํานาญดานไอที ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอ
การดําเนินงานของทั้งภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

ผูผลิตซอฟแวรหรือเทคโนโลยีควรพัฒนาซอฟแวรใหมๆ ที่มีตนทุนถูกลงโดยสํารวจความตองการดาน
ซอฟแวรหรือเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเสื้อผา และจากการที่ผูใชซอฟแวรคิดวาซอฟแวรที่มีราคาแพงจาก
ตางประเทศสามารถใชงานไดดีกวา ผูผลิตจึงจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพของซอฟแวรใหมีความนาเชื่อถือ
เพ่ิมขึ้น รวมถึงอาจจําเปนตองมีการสาธติการใชงานใหกับโรงงานที่สนใจ เพ่ือเปนการกระตุนใหโรงงานหันมาใช
ซอฟแวรจากผูผลิตในไทยมากขึ้น 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปควรศึกษาขอมูลเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจในการนําไอทีมาใชโดยเขารวม 
work shop ที่ทางรัฐบาลจัดฝกอบรม รวมท้ังอบรมบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการใช
เทคโนโลยีในดานตางๆ แตทั้งนี้โรงงานไมควรเนนการสรางทักษะดานไอทีจนกลายเปนภาระทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ โรงงานที่ยังไมมีความพรอมสามารถใช External expert แทนการสราง
ผูเชี่ยวชาญไอทีภายในโรงงาน ซึ่งจะชวยลดตนทุนของผูใชบริการ นอกจากนี้ยังควรที่จะใหความรวมมือกับ
ผูผลิตซอฟแวร เพ่ือพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปไวใชในการดําเนินงาน
ดานโลจิสติกสใหมากขึ้น 

 
4. สรุปผลและเสนอแนะ 

ในภาพรวมตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปยังมีสัดสวนสูง ซึ่งมีปจจัยดานการขนสงเปน
ปจจัยสําคัญ โดยลักษณะโครงสรางตนทุนดังกลาวมีลักษณะคลายกับในระดับสากล ยกเวนในสวนของการเก็บ
รักษาสินคาคงคลังที่มีสัดสวนสูงกวา เนื่องจากผูผลิตในไทยสวนใหญจะผลิตสินคาที่มีความหลากหลายอยาง
เส้ือผาไวลวงหนาและเก็บสต็อกไว ซึ่งตนทุนนี้จะแปรผันตามจํานวนสินคาที่จัดเก็บ จึงทําใหการเก็บรักษาสินคา
คงคลังเปนปจจัยสําคัญรองลงมาของตนทุนโลจิสติกส แตถามีการบริหารที่ดีอยางกรณีของญี่ปุนที่มีการจดัเก็บ
อยางเปนระบบจะชวยประหยัดคาใชจายลงได จากงานวิจัยนี้ โรงงานสามารถนําผลที่ไดมาทบทวนตนทุนโลจิ
สติกสของตนเอง โดยพิจารณาปจจัยที่มีความผิดปกติหรือมีตนทุนสูงเพ่ือปรับลดตนทุนในสวนนั้น อยางไรก็ตาม 
การกําหนดวาตนทุนโลจิสติกสในสวนใดที่ควรปรับลดควรทําอยางระมัดระวัง เนื่องจากมีการ Trade-off กัน
ระหวางตนทุนแตละตัว การพยายามลดตนทุนของกิจกรรมโลจิสติกสดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวอาจมีโอกาส
ทําใหเกิดตนทุนโลจิสติกสโดยรวมที่เพ่ิมขึ้น การลดตนทุนจึงควรพิจารณาควบคูกันไปในทุกๆ ดาน แตอาจเนน
บริหารจัดการโลจิสติกสในดานที่มีความผิดปกตินั้นเปนพิเศษเพื่อใหการลดตนทุนรวมของธุรกิจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

สําหรับปจจัยดานไอที โรงงานเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของไอทีมากขึ้นแตยังนํามาใชไมเต็มที่ โดย
เทคโนโลยีที่ใชยังคงเปนเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐาน และสําหรับระบบท่ีใชในการจัดการไดทั้งองคกรนั้นเริ่มมีการ
นํามาใชแตยังจํากัดอยูเฉพาะในโรงงานขนาดใหญ ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีระดับสูงมีราคาสูงมาก อีกทั้งยังขาด
การพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเสื้อผา โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปในไทยจึงจําเปนตองใหความ
รวมมือกับผูผลิตซอฟแวรเพ่ือพัฒนาซอฟแวรที่ใชกับอุตสาหกรรมเสื้อผาใหมากขึ้น และรัฐบาลจําเปนตองมีการ
สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ตนทุนโดยรวมไดในอนาคต 
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