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บทคัดยอ 

 
 ศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการลดตนทุนทางดานโลจิสติกส โดยการศึกษานี้ไดกําหนดขอบขายในการ
ขนสงโดยใชตูคอนเทนเนอร 20 ฟุต ระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมา ถึง ไอซีดีลาดกระบัง โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลของซัพพลายเออรดานการขนสงและการใชประโยชนของตูคอนเทนเนอรในชวงปพุทธศักราช 2547-2548 ที่มี
ผลกระทบทําใหราคาสินคามีราคาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกันในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รวมถึงไดมีการเก็บขอมูลจากเอกสารภายในองคกรและการสงแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่
เกี่ยวของ 
 วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาลักษณะของปญหา และผลกระทบขององคกรที่ตองการแกไขอยางเรงดวน และ
ศึกษาปญหาราคาสินคาที่สูงขึ้นที่เกิดจากคาใชจายในการขนสงสินคารวมถึงศึกษาและกําหนดกลยุทธในการแกไข
ปญหาของราคาสินคาที่สูงขึ้น โดยใชกลยุทธทางดานตนทุน Cost Strategy เพ่ือบริษัทสามารถแขงขันและ
พัฒนาธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืน 

 จากการศึกษาขอมูลพบวา สาเหตุที่ทําใหตนทุนทางดานโลจิสติกสสูงขึ้นมาจากภาวะวิกฤติน้ํามันที่
สูงขึ้น มีผลตอราคาวัตถุดิบและคาขนสงสูงขึ้น และการใชพ้ืนที่ของตูคอนเทนเนอรยังไมเต็มประสิทธิภาพ ผู
ศึกษาไดทําการวิเคราะหและหาทางแกไขปญหาพบวา สามารถแกปญหาไดทั้ง 2 ทาง โดยสามารถเปลี่ยน
เสนทางการขนสงสินคา จากทางถนน เปล่ียนเปนการขนสงทางรถไฟและวิธีการใชพ้ืนที่ของตูคอนเทนเนอรใน
การบรรจุสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหสามารถลดตนทุนและคาใชจายในการขนสงสินคา และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในเรื่องราคา โดยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสวนแบง
ตลาดในตางประเทศ 
 
คําสําคัญ: Filler, Load Untilization, LCL, 3PL, Consolidation Point,  Co-load, Container 
 
1. บทนํา 

บริษัท เอสพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด กอต้ังเมื่อป 2533 มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบริษัทฯ เปนผู
สงออก สินคาประเภท เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือนภายใตชื่อสินคา เอสพี โดยมีซัพพลายเออร ที่ผลิต
สินคาใหกับบริษัทฯ จํานวนทั้งหมด 19 ซัพพลายเออร สินคาทั้งหมดมีประมาณ 68 รายการ สงออก 100%  
ประเทศที่สงออกไป คือ ทวีปยุโรป , ทวีปเอเชีย ,ทวีปอเมริกาเหนือ และ ตะวันออกกลาง  โดยมีตลาดใหญอยูที่
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ทวีปยุโรป ผลิตภัณฑหลักที่ทํารายไดใหกับบริษัท เอสพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด คือประเภทสินคาที่ทํา
ดวยพลาสติก โดยประเทศที่มียอดสงสินคามากที่สุดคือ ประเทศเยอรมันนี โดยลักษณะการบริหารงานของ
บริษัท เอสพี เทรดดิ้ง ใชระบบการบริหารในลักษณะ  Regional เรียกวา TASEA (Trading Area South East 
Asia) ซึ่งประกอบดวย ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศเวียตนาม  
 เอสพี โฮม เฟอรนิชชิ่ง จํากัด มีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศสวีเดน โดยมี  45 เทรดดิ้งใน 32 ประเทศ 
มีศูนยกระจายสินคา 28 แหง ใน 16 ประเทศ และ 51 สโตร ใน  39 ประเทศ โดยเทรดดิ้งมีหนาที่หาแหลงผลิต
สินคาตามที่สํานักงานใหญกําหนด ภายใตเง่ือนไข Low Price High Quality  
 
ปญหา และความสําคัญของปญหา 
   ยอดขายของบริษัท เอสพี (ประเทศไทย) จํากัด ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 เปนตนมาเนื่องจาก
ทางบริษัทฯ มีการเปดบริษัทเทรดดิ้ง ณ ประเทศเวียตนาม ปลายป 2546 ทําใหผลิตภัณฑบางสวนที่ผลิตที่
ประเทศไทย ไดมีการยายฐานการผลิต ไปที่ประเทศเวียตนาม และบางผลิตภัณฑมีการแบงเปอรเซ็นตในการ
ผลิต ในขณะเดียวกัน เอสพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ประสบกับปญหาราคาสินคาสูงขึ้นตั้งแตป 2547 เปน
ตนมา ซึ่งเกิดมาจากปจจัยภายนอกทําใหผูผลิตมีการขึ้นราคา มีผลคือสินคาที่สงออกไปมีราคาสูงขึ้นตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลกับ เทรดดิ้ง ในประเทศอื่น จากการวิเคราะหขอมูล บริษัทฯจําเปนตองลดราคาสินคาลง
อยางเรงดวน เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการแขงขัน และรักษาสวนแบงทางดานการผลิต เพ่ือรักษาฐานการผลิตสินคา 
ในขณะเดียวกันนี้บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบยอดขายบริษัท เอสพี (เทรดดิ้ง) ประเทศไทย จํากัดระหวางป 
2547 – 2548 
 

ผลิตภัณฑ 2547 2548 

พลาสติก   1,013,511,182.10                      830,719,579.49 
เซรามิค   144,787,311.73                        118,674,225.64 
เฟอรนิเจอรไม 217,180,967.59                        178,011,338.46 
ผลิตภัณฑที่ทําจากผา 72,393,655.86                          59,337,112.82 
รวม 1,447,873,117.28                           1,186,742,256.41 

 
พิจารณาจากตารางที่ 1 จะเห็นไดวายอดขายของป 2548 ลดลง  = 18.04% เมื่อเปรียบเทียบกับ

ยอดขายของป 2547 และจากตารางจะเห็นวาผลิตภัณฑที่ทําจากพลาสติก เปนผลิตภัณฑอันดับ1 ที่สรางรายได
ใหกับบริษัทฯ ดังนั้นผูศึกษาจึงไดนําผลิตภัณฑดังกลาว มาทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ตามรายละเอียดดังนี้ : 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

- เพ่ือศึกษาลักษณะของปญหาและผลกระทบขององคการ ที่ตองการแกไขอยางเรงดวน 

- ศึกษาปญหา ราคาสินคาที่สูงขึ้นที่เกิดจากคาใชจายในการขนสงสินคา 

- เพ่ือศึกษาและกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาของราคาสินคาที่สูงขึ้น 

- เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถแขงขันและพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืน 
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แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบยอดขายผลิตภัณฑทั้งหมด ของป 2548 โดยคิดเปนเปอรเซ็นต 
 
จากแผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑพลาสติก A  มีสัดสวนในการขายสินคามาก

ที่สุดถึง 66.97%  ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไดนําขอมูลของบริษัท พลาสติก A มาวิเคราะหหาสาเหตุในการแกไข
ปญหา ดังแผนภาพขางลางนี้ 
 

     
แผนภาพที่  2  วิเคราะหขอมูลของราคาสินคา บริษัทพลาสติก A 

 
จากแผนภาพขางตน ทางบริษัทฯไดมีวิเคราะหรายละเอียดของขอมูลที่ตองการแกไขโดยเลือกสวนที่

สามารถเขาไปแกไขอยางเรงดวนซึ่งมีผลตอราคาสินคาอันดับแรกคือ 19.42% คาใชจายทางดานโลจิสติกส  โดย
ทางบริษัทฯ ไดมีการประชุมตกลงกับซัพพลายเออรในการบริหารการจัดการ เพ่ือลดตนทุนทางดานโลจิสติกส 
โดยมีการวิเคราะหซึ่งสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3  แสดงรอยละตนทุนทางดานโลจิสติกสของบริษัท A 

 
เมื่อจําแนก 19.42% ออกมาจะเห็นไดวา 9.97% คาขนสงสินคามีราคาเพิ่มขึ้นกวาป 2547 ในขณะที่

คาใชจายอื่น ๆ ลดลงตามลําดับ  
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2.ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 2.1  ทฤษฎีความรูเกี่ยวกับการจัดการ วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง โดยใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหที่เรียกวา  แผนผังกางปลา Cause-and Effect Diagrams 

 
แผนภาพที่ 4  แผนผังกางปลา Cause-and Effect Diagrams บริษัท A 

 
จากการศึกษาขอมูล ไดผลลัพธวาสาเหตุที่ทําใหราคาสินคาสูงขึ้นของ บริษัท  พลาสติก A มาจากราคา

น้ํามันที่สูงขึ้น, ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น, คาขนสงสินคาที่แปรผันตามระยะทางในการขนสงสินคา 
2.2 ทฤษฎีทางดานตนทุน โดยใช Cost Strategy     โดยกลยุทธนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหธุรกิจ มี

ประสิทธิผลดานตนทุนสูงสุดเพ่ือทําใหเกิดขอไดเปรียบดานตนทุนและเพ่ิมความสามารถ ในการแขงขัน     โดย
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหจาก     คาใชจายในการบริหารการขนสงสินคา (Transportation Cost)     และการใช
พ้ืนที่ในตูคอนเทนเนอรใหเกิดประโยชนสูงสุด        (Load Utilization) 

2.3 วรรณกรรมที่ผูศึกษาไดนํามาใชประกอบในการศึกษาครั้งนี้ คือ : อนุเขตต กันทวงค และ รังสรรค 
อุดมศรี  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาระหวาจังหวัด สําหรับการขนสง ทางถนน 
และทางรถไฟ   โดยมีการคัดเลือกขอมูลของการขนสงสินคาระหวางจังหวัดจํานวน 1420 คูจังหวัด จากกลุม
สินคา 8 ประเภทนํามาสรางแบบจําลองโลจิสติกสเพ่ือใช ทํานายสัดสวนการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาระหวาง
ทางรถไฟและทางถนน,   สุนันทา พัฒนจันทรหอม และวรรณภา วัดบุญเล้ียง (2542) ศึกษาการขนสงดวยระบบ
คอนเทนเนอร  โดยงานศึกษานี้ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการขนสงดวยระบบคอนเทนเนอรดวยเปน
รูปแบบขนสง ที่มีมากในการ ขนสงปจจุบันและมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต,    สมบัติ  สินธุเชาวน 
(2003) ศึกษาระบบการเก็บรวบรวมสินคาเขาสูคลังสินคา (Less than container Loaded)โดยระบบที่ศึกษา
ประกอบดวยกลุมผูผลิตและคลังสินคาสวนกลาง ก  ลุมผูผลิตนี้ต้ังอยูกระจัดกระจายหางกันและผลิตสินคาที่ไม
เหมือนกัน คลังสินคาสวนกลางเปนสถานท่ีเก็บสินคา,  ทรงศรี  อัครางกูร ทําการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของไทยกับการแกไขวิกฤติน้ํามัน   จากการ ศึกษาพบวาการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยมี
สาเหตุหลักคือการไมมีนโยบายที่ชัดเจนและไมมีกลไกในการผลักดันนโยบาย    จึงไดมีขอเสนอในการการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ Logistics ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 
3.  แนวทางและวิธีการศึกษา 
 ออกแบบสํารวจความคิดเห็น ระหวางเดือน กันยายน 2548 ถึง พฤศจิกายน 2548 และ สัมภาษณเชิง
ลึกกับบริษัทผูผลิตสินคา ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบฟอรมที่เรียกวา  Supplier Survey Form เพ่ือนําขอมูลมาประมูล
ในการบริหารคาขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ    และ   ศึกษาราคาสินคาที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑพลาสติก, ศึกษา
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เสนทางการขนสงแบบเดิมกับเสนทางการขนสงใหม, ศึกษาการบรรจุสินคาในตูคอนเทนเนอรของบริษัทผูผลิต
สินคาพลาสติก,    วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และเสนอแนวทางการแกไขปญหาในเชิงกลยุทธ 
 
4. ผลการวิเคราะห 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบการขนสงแบบเดิม - ใหม 

  
 

ถาบริษัทสงออก 100 ตู / ป จะประหยัดคาใชจายไดถึง  520,000 บาท 

 
แผนภาพที่ 5 แสดงถึงประโยชนการใชพ้ืนที่ในตูคอนเทนเนอร ณ ปจจุบัน  

ของ ผลิตภัณฑ “ชั้นวางจาน” 
 

จากแผนภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวา ซัพพลายเออรยังไมสามารถบริหารจัดการ การใชประโยชนจาก
พ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให ราคาสินคาตอหนวย มีตนทุนในการขนสงที่สูงขึ้น 
 
ตารางที่ 3 การเปล่ียนรูปแบบการขนสงและการใชประโยชนจากพ้ืนที่ของตูคอนเทนเนอร ของผลิตภัณฑ “ชั้น
วางจาน” 
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สรุป 
 กอน Utilization  สงออกสินคา  134,400 ชิ้น  จะใชตู เทากับ  100 ตู  / ป 
 หลัง  Utilization  สงออกสินคา  134,400 ชิ้น  จะใชตู เทากับ    72 ตู  / ป 

ประโยชนที่ไดคือ : 

• ถาบริษัทฯ สงออกสินคาจํานวน   134,400 ชิ้น  สามารถลดตนทุนไดท้ังปเทากับ 
           134,400 x 6.64  =  892,416  บาท 

• ประหยัดตูสินคาเปนจํานวนถึง  28  ตู  / ป จาก 100 ตู 
 
เนื่องจากบริษัทพลาสติก A มีหลายผลิตภัณฑที่ผลิตใหกับบริษัท เอสพี เทรดดิ้ง ซึ่งบางผลิตภัณฑมีการ

ผลิตและการส่ังซื้อมีจํานวนไมมาก จําเปนตองสงเปน multi pack อยางเดียว และบางสินคามีคําส่ังซื้อใหสงออก
ในลักษณะ Unit load    โดยปลายทางไมอนุญาติใหซัพพลายเออร 
ทําการแยกสินคาออก เพ่ือเปนการลดคาใชจายที่ปลายทาง ในดาน Double Handling ทําใหซัพพลายเออรมีการ
สงสินคาตามคําส่ังซื้อ ดังนี้  

กรณีท่ีสงสินคาเปน Multi pack ก็จะตองทําการสงของไปที่Consolidation Point (CP)        ซึ่งมี
สถานที่ต้ังอยูที่บางปะกง ซึ่งทางบริษัทฯใชบริการของ 3PLในการรวบรวมสินคา เชน กรณีสินคา “ไมตีแมลงวัน” 
(Fly-Swatter)   

กรณีสินคาท่ีสั่งเปน Unit load เพียงอยางเดียว     เชน       กรณีสินคา “เขียงทําดวยพลาสติก “ 
(Chopping Board) ปจจุบันซัพพลายเออรใช 2 วิธี คือ  

1. สงไป load ที่ Consolidation point   
2. ใสสินคา 54 พาเลท และสงตูคืนทาเรือโดยปลอยที่วางเหลือ   ดานบน 450 mm, ดานขาง

เหลือ 447 mm, ดานหนาเหลือ 25 mm. 
 

ตารางที่  4 เปรียบเทียบคาใชจายในการสง LCL กับการใชประโยชนจากพื้นที่คอนเทนเนอร  รวมกับผลิตภัณฑ
อ่ืน ระหวาง “เขียงทําดวยพลาสติก”  กับ  “ไมตีแมลงวัน” 

 
 
สรุป  ถาสามารถ C0-load กับสินคาอื่นได  จะทําใหประหยัดคาใชจายเปนจํานวนเงินเทากับ  5,477  บาท 
 
5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้   สามารถสรุปสาเหตุที่ทําใหราคาสินคาสูงขึ้นมาจาก สาเหตุหลัก 3 
ประการ คือ ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกสูงขึ้น, ราคาคาขนสงสูงขึ้น ซึ่งแปรผันตามราคาน้ํามันที่สูงขึ้น , การใช
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ประโยชนจากพื้นที่ในตูคอนเทนเนอรไมเต็มประสิทธิภาพ   จากการที่ไดมีการศึกษาคนควาทําใหพบวา           
การลดราคาสินคาที่เกิดจากตนทุนทางดานโลจิสติกสสามารถทําไดหลายวิธี         ซึ่งในส่ิงที่ผูศึกษาไดวิเคราะห
นั้นเปนเพียงบางสวนในการลดตนทุน ดังนั้นผูศึกษามีขอเสนอแนะในการลดตนทุนทางดานโลจิสติกส      
สามารถกระทําไดดังตัวอยางดังนี้ คือ     การลดตนทุนจากการออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑของสินคา, การลด
ตนทุนที่เกิดจากการใช Pallatzing, การลดตนทุนที่เกิดจากการบริหารระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน    
ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยสินคาถึงมือลูกคาแบบ Just in time. 
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