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บทคดัยอ 
 

การศึกษาโซอุปทานและโลจิสติกสสินคาน้าํนมโค มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและกิจกรรม 
ในโซอุปทานสินคาน้ํานมโค ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ตลอดจนถึงปลายน้ํา และประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส
ของโซอุปทานสินคาน้ํานมโค ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชแบบสอบถามสัมภาษณ
เกษตรกรผูเลี ้ยงโคนม ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบของสหกรณโคนมและผูประกอบการเอกชน โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนม รวมท้ังสิ้น 161 ราย โดยทําการศึกษาขอมูลในแหลงเลี้ยงโคนมที่สําคัญ 10 จังหวัด และขอมูล
ทุติยภูมิไดจากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ ตลอดจนขอมูลทางสถิติที ่หนวยงานตาง ๆ รวบรวมไว  
เชน กรมปศุสัตว และกรมศุลกากร เปนตน 

 ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม คิดเปนรอยละ 1.752 หรือ 0.314 
บาทตอกิโลกรัม ประกอบดวยสัดสวนตนทุนการขนสงน้ํานมดิบตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 1.718 หรือ 0.308 
บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก สัดสวนมูลคาน้ํานมดิบท่ีถูกตีกลับตอยอดขาย และสัดสวน
มูลคาน้ํานมดิบคางถังตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 0.023 หรือ 0.004 บาทตอกิโลกรัม และรอยละ 0.011 หรือ 
0.002 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม คิดเปนรอยละ 
5.27 หรือ 1.014 บาทตอกิโลกรัม โดยมีสัดสวนตนทุนการขนสงน้ํานมดิบตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 2.50 
หรือ 0.482 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอ
ยอดขาย และสัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 2.15 หรือ 0.415 บาทตอกิโลกรัม 
และรอยละ 0.23 หรือ 0.044 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีตนทุนโลจิสติกส
ตอยอดขายรวม คิดเปนรอยละ 8.26 หรือ 2.497 บาทตอกิโลกรัม โดยมีสัดสวนตนทุนการขนสงนมพรอมดื่ม
ตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 7.18 หรือ 2.171 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวน
ตนทุนการบริหารคลังสินคาตอยอดขาย และสัดสวนตนทุนการจัดซื้อจัดหาตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 0.630 
หรอื 0.192 บาทตอกิโลกรัม และรอยละ 0.170 หรอื 0.051 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ 

ผลการศึกษาสรุปไดวาตนทุนโลจิสติกสที่สําคัญทีสุ่ดของผูมีสวนเกี่ยวของในสินคาน้าํนมโค คือ ตนทุน
การขนสง โดยเกษตรกรมีสัดสวนตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 98.09 ของตนทุนโลจิสติกสรวมท้ังหมด  
ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบมีสัดสวนตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 47.53 ของตนทุนโลจิสติกสรวมทัง้หมด และ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีสัดสวนตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 86.95 ของตนทุนโลจิสติกสรวมท้ังหมด 

จากผลการศึกษาสามารถเสนอขอเสนอแนะไดดังนี้ 1) เกษตรกรท่ีอยูในเสนทางหรือบริเวณใกลเคียงกัน 
ควรมีการรวมกลุมในการขนสงน้ํานมดิบเพ่ือประหยัดเวลาและคาใชจายในการขนสง 2) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
ควรมีการบริหารจัดการระบบการขนสงในการรับน้าํนมดิบจากฟารมเกษตรกรเอง เพื่อใหสามารถควบคุม
ระยะเวลาขนสงและรักษาคุณภาพของน้ ํานมดิบได 3) ควรมีการวางแผนในการจัดสงน้ ํานมดิบจากศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะในชวงเทศกาลที่มีการขนสงหนาแนน และชวง 
ปดภาคเรียน เพ่ือบริหารจัดการการขนสงน้ํานมดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) ควรมีมาตรการลงโทษที่เขมงวด
สําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 
 
คําสําคัญ: โลจิสติกส, น้าํนมโค 
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Abstract 
 

 The study on milk supply chain and logistics management aims at scrutinizing operating 
paradigms of milk supply chain process starting from upstream, internal and ending at 
downstream and studying efficiency of milk logistics management. The primary data obtains 
from dairy cattle producers, cooperative and private raw milk collection centers. Dairy processing 
plants, a total of 161 respondents, located in 10 key different provinces in Thailand. Statistics 
figures and information published by Department of Livestock Development and Thai Customs 
are primary data in this study. 
 The empirical study indicates that logistics cost per sale for dairy farmers accounts for 
1.752 % or 0.314 baht per kilogram. The major component of this cost is transportation cost per 
sale which is responsible for 1.718 % or 0.308 baht per kilogram. The rest are ratio returned 
goods value per sale and ratio of value damaged per sale attributing to 0.023 % or 0.004 baht 
per kilogram and 0.011 or 0.002 baht per kilogram, respectively. The logistic cost per sale for 
cooperative raw milk collection centers accounts for 5.27 % or 1.014 baht per kilogram. 
Transportation cost per sale is 2.50 % or 0.482 baht per kilogram. Warehousing cost per sale and 
customer service cost per sale are 2.15 % or 0.415 baht per kilogram and 0.23 % or 0.044 baht 
per kilogram, proportionately. Finally, dairy processing plants undertake logistics cost per sale 
amount to 8.26 % or 2.497 baht per kilogram. The critical cost is transportation cost for ready to 
drink milk per sale, which is responsible for 7.18 % or 2.171 baht per kilogram. The rest are ratio 
of inventory cost per sale and ratio of purchasing cost per sale attributing to 0.630 % or 0.192 
baht per kilogram and 0.170 % or 0.051 baht per kilogram, appropriately. 
 In summary, the prominent logistics cost for milk stakeholders is transportation cost. 
This cost is substantially logistics cost for dairy farmers, 98.09 % of total logistics cost. 
Cooperative raw milk collection centers bear transportation cost at 47.53 % and dairy processing 
plants exhibit transportation cost of 86.95 % of total logistics cost. 

Based on the major findings, recommendations are as follows: 
1) Farmers in adjacent areas should collaborate in shipments of raw milk for time saving 

and minimizing cost of transportation. 
2) In order to control delivery time and to maintain quality of raw milk, raw milk 

collection centers should have their own transportation management systems. 
3) Well-planned systems for transportation between cooperative raw milk collection 

centers and dairy processing plants are required to increment efficiency of raw milk shipments, 
especially, in festive occasions and semester breaks. 

4) Intense punishment should be enforced to those who do not follow the regulations 
and school milk project procedures. 
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คํานํา 
 
        สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษาโซอุปทาน 
และโลจิสติกสสินคาน้ํานมโค เพือ่วิเคราะหโครงสรางและกิจกรรมในโซอุปทาน ศึกษาประสิทธิภาพในการ
จัดการโลจิสติกสของโซอุปทาน และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในโซอุปทานของสินคาน้ ํานมโคตั้งแตตนน้ํา  
กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยหวังเปนอยางยิง่วา ผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจกําหนด
นโยบาย และการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมดานการผลิตและการตลาดที่เหมาะสมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลอดหวงโซอุปทาน ตอไป  

       สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหนวยงาน และบุคลากรตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือ 
ในการประสานงาน และชวยใหขอมูลในการศึกษาในครัง้นี ้นอกจากนี ้ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือชีแ้นะดานวิชาการและดานการ
ปรับปรุงเอกสารวิจัยฉบับนี้ จนทําใหเอกสารวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทท่ี 1 

บทนาํ 
 
1.1 ความสาํคญัของการวิจัย  

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญของโลก ซึง่ในสถานการณ
ทางเศรษฐกิจและการคาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานนวัตกรรม เทคโนโลยี การสือ่สาร การคมนาคมขนสง 
ความตื่นตัวดานความปลอดภัยของอาหาร และความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอม ผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนตั้งแต 
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตองเรงพัฒนาตนเองใหกาวทันสถานการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยแนวคิดในการบริหารจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสามารถนํามาใชในการพัฒนาเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร อีกทั้งยังสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกส
และโซอุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทานสินคาเกษตร และสนองตอนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ใหความสําคัญกับการ 
ลดตนทุนการผลิตภาคการเกษตร  

สินคาโคนมเปนสินคาหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรไทย และชวยสรางความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศ รวมทั้งสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน 
เนื่องจากนมเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีการสงเสริมการดืม่นมตัง้แตเด็กจนถึงวัยชรา เพือ่ให
ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปจจุบันมีจํานวนเกษตรกรผูเลี ้ยงโคนมประมาณ 16,000 ครัวเรือน  
มีผลผลิตน้ํานมดิบในป 2558 ปริมาณ 1,179,338 ตัน คิดเปนมูลคาผลผลิต 20.92 ลานบาท น้ํานมดิบท่ีผลิตได
เกือบท้ังหมดใชในการผลิตนมพรอมดื่ม โดยแบงออกเปน 2 ตลาดคือ ตลาดนมพาณิชย และตลาดนมโรงเรียน 
แตอุตสาหกรรมนมยังประสบปญหาตั้งแตตนน้าํจนถึงปลายน้าํ ในดานคุณภาพน้าํนมดิบ เพราะน้าํนมดิบ 
เปนสินคาที่ตองไดรับการดูแลรักษาอยางดี เนือ่งจากเนาเสียงาย จําเปนตองรักษาอุณหภูมิและระยะเวลา 
ใหเหมาะสมกอนเขาสูกระบวนการแปรรูป เพื่อปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

ดังนั้นจึงศึกษาโซอุปทานและโลจิสติกสสินคาน้าํนมโค เพือ่วิเคราะหโครงสรางของโซอุปทานและ
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสในหวงโซอุปทาน โดยพิจารณาการไหลของสินคา การไหลของสารสนเทศ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโซอุปทานของสินคาน้ํานมโค ตั้งแตตนน้ํา  
กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทํานโยบาย และการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมดานการผลิต
และการตลาดท่ีเหมาะสมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทาน 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาโครงสรางและกิจกรรมในโซอุปทานสินคาน้าํนมโค ตัง้แตตนน้าํ กลางน้าํ ตลอดจนถึง
ปลายน้ํา 

1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกสของโซอุปทานสินคาน้ํานมโค 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

  ศึกษาขอมูลป 2559 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ตั้งแตฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
ที่นําน้ํานมดิบไปสงใหศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ (สหกรณ/เอกชน) จนกระทั่งเขาสูโรงงานแปรรูปนมเพือ่ผลิตเปน
ผลิตภัณฑนมพรอมดื ่ม (นมพาสเจอรไรสและนมยูเอชที) ทั้งนมที่จําหนายในเชิงพาณิชยและนมโรงเรียน  
โดยการศึกษาขอมูลของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในแหลงเลี้ยงโคนมที่สําคัญ 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี 
ลพบุรี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สระแกว เชียงใหม และลําพูน รวมทั้ง
ผูประกอบการในระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในโซอุปทาน 

1.4 วิธีการวิจัย 

1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

       ขอมูลในการศึกษาไดมาจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังนี้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลการผลิต การจําหนาย การขนสง/ 
การเคลื่อนยายของสินคา การแปรรูป ตลอดจนถึงการเก็บรักษา โดยการสัมภาษณผูเกีย่วของในกิจกรรม 
ตลอดโซอุปทานสินคาน้ํานมโค ประกอบดวย เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบของสหกรณโคนม 
และผูประกอบการเอกชน และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม ในแหลงเลี้ยงโคนมที่สําคัญ 10 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สระแกว เชียงใหม และลําพูน 

1.1) การสุมตัวอยางเกษตรกรผูเลีย้งโคนม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายไมใสคืน (Simple 
Random Sampling without Replacement) จากเกษตรกรผูเลีย้งโคนมทีเ่ปนสมาชิกของศูนยรวบรวม
น้าํนมดิบทีเ่ปนตัวอยางรวม 3,348 ราย กําหนดจํานวนตัวอยางรอยละ 4 ไดจํานวนเกษตรกรผูเลีย้งโคนม  
135 ราย 

1.2) การเลือกตัวอยางศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม ใชวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยการนํารายชื่อท้ังหมดมาคัดเลือกใหกระจายท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
โดยเลือกผู ประกอบการที ่สามารถใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามได ซึ ่งไดจํานวนตัวอยาง 
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 20 ศูนย และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 6 แหง 

  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดการ
โซอุปทานสินคาน้ํานมโค ไดแก สภาพแวดลอม การไหลของเงิน การไหลของขอมูลสารสนเทศ ในแตละกิจกรรม
ตลอดโซอุปทาน จากเอกสาร และเว็บไซตตาง ๆ ของหนวยงานภาคราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวของ 

 1.4.2 การวิเคราะหขอมูล 

     ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกสของโซอุปทาน 
(Logistic Performance Index) ของกลุมตัวอยาง ใน 3 มิติ ไดแก มิติตนทุน (Cost Management Index) 
เปนดัชนีที่แสดงถึงสัดสวนตนทุนของกิจกรรมโลจิสติกส เชน ตนทุนการจัดซื้อ ตนทุนบริหารคลังสินคา และ
ตนทุนการขนสงตอยอดขาย เปนตน มิติเวลา (Lead Time Index) เปนดัชนีที่ใชประเมินระยะเวลาในการ
ตอบสนองคําสั ่งซื ้อจากลูกคาจนกระทั ่งสงมอบสินคาใหกับลูกคา หรือระยะเวลาในการจัดเก็บสินคา 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา และมิติความนาเชื่อถือ (Reliability Index) เปนดัชนีทีใ่ชประเมิน
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ความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการสงมอบสินคาและการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยการวิเคราะหจะใช
เครื่องมือทางสถิติอยางงายในการอธิบาย ในรูปของการหาคาสัดสวน คารอยละ และคาเฉลี่ย 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.5.1 เปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจกําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต  
และการตลาดสินคาน้ํานมโคใหแกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

 1.5.2 เปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส การสรางมูลคาเพิ่ม  
และการเพ่ิมขีดความสามารถในแขงขันสําหรับสินคาน้ํานมโคใหแกสถาบันเกษตรกร และผูประกอบการ 
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บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
 
2.1 การตรวจเอกสาร 

ทํานอง ชิดชอบ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานขาวหอมมะลิ
อินทรียของสหกรณการเกษตรในหกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประกอบดวย จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย 
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และมหาสารคาม โดยทําการศึกษาระบบโลจิสติกสและตนทุนโลจิสติกส  
การจัดการทางการตลาดและสวนเหลือ่มการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย เพือ่เสนอแนวทางการลดตนทุน 
โลจิสติกสและการจัดการระบบโลจิสติกสขาวหอมมะลิอินทรียโดยเชือ่มโยงดานการตลาดในระบบโซอุปทาน 
วิธีการศึกษาใชแบบสัมภาษณเชิงลึกรวมกับการศึกษาเชิงสํารวจกับกลุมเกษตรกร และกลุมสหกรณการเกษตร
ทีป่ลูกขาวหอมมะลิอินทรียจํานวน 93 ราย ผลการศึกษา พบวา โซอุปทานขาวหอมมะลิอินทรียมีลักษณะ 
ท่ีแตกตางจากขาวท่ัวไป คือ มีข้ันตอนท่ีสั้นกวา ผูเก่ียวของในโซอุปทานไดพบกันหมดตลอดโซอุปทาน เกษตรกร
มีตนทุนโลจิสติกสคิดเปนรอยละ 75.62 ของตนทุนการผลิตในระดับไรนา โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ ตนทุน
กิจกรรมการเคลือ่นยายในแปลงนาคิดเปนรอยละ 44.90 ตนทุนกิจกรรมการขนสงและหาปจจัยการผลิต 
คิดเปนรอยละ 29.71 และตนทุนกิจกรรมการบริหารคลังสินคาคิดเปนรอยละ 25.39 โรงสีมีตนทุนโลจิสติกส
คิดเปนรอยละ 54.43 ของตนทุนการผลิตรวมท้ังหมด มีระบบการบริหารจัดการตลาด 3 รูปแบบ คือ การจัดการ
ตลาดภายใตสัญญาและการรวบรวมขาวจากเกษตรกรและจําหนายตอใหกับบริษัทผูสงออก การจัดการตลาด
ภายใตสัญญาและการรวบรวมขาวจากเกษตรกรเพือ่สีแปรรูปสงออกตางประเทศโดยตรงภายใตนโยบาย Fair 
Trade และการจัดการตลาดโดยการรวบรวมซือ้ขาวและผลผลิตจากกลุมเกษตรกรตามโครงการนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีสวนเหลื่อมการตลาดของผูเก่ียวของในโซอุปทานสูงกวาขาวท่ัวไปรอยละ 18 และจากผลการศึกษา
จะนําไปสู แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสของสหกรณ คือ การสรางเครือขายสมาชิกผู ผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียเพื่อนําไปสูการวางแผนการผลิตและการจําหนายซึง่มีรูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกสโดยเชือ่มโยง
ดานการตลาด 3 รูปแบบ คือ รูปแบบระบบการสงเสริมการผลิตแบบเกษตรพ่ึงตนเอง รูปแบบระบบการสงเสริม
การผลิตแบบ Cluster และรูปแบบระบบการสงเสริมการผลิตเพ่ือการคาแบบครบวงจร 

สนัน่ เถาชารี และคณะ (2554) ศึกษาเรื ่อง “การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานขาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดยใชการประยุกตแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน และ
การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสดวยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม มาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและ 
โซอุปทานขาว เพื่อวิเคราะหปญหา และเสนอแนะแนวทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานขาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา กลุมตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของโซอุปทานขาว 
คือ กลุ มผู ผลิตขาวเปลือก ประกอบดวย เกษตรกร กลุ มผู จัดหาขาวเปลือก ประกอบดวย พอคาคนกลาง  
กลุมเกษตรกร ตลาดกลาง กลุมผูผลิตขาวสาร ประกอบดวย โรงสีขาว สหกรณการเกษตร และกลุมผูจําหนาย
ขาวสาร ประกอบดวย พอคาสงออก หยง พอคาขายสง พอคาขายปลีก โดยตนทุนโลจิสติกสทีมี่มูลคามากของ
เกือบทุกกลุม คือ ตนทุนการขนสง ดังนั้นจึงควรมุงเนนการบริหารจัดการการขนสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบโลจิสติกสและโซอุปทานขาว 
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สุรีรัตน แกวงาม (2554) ศึกษาเรื่อง “โซอุปทานการขนสงยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยใชแบบจําลองอางอิงในการวัดสมรรถนะ (SCOR model) ในการศึกษาชองทาง
การขนสง ตนทุนการขนสง และประสิทธิภาพของชองทางการขนสง 3 ชองทาง ไดแก การขนสงทางบก  
การขนสงทางทะเล และการขนสงแบบผสมผสานระหวางทางบกและทางทะเล โดยศึกษาถึงความสามารถ 
ในการตอบสนองความตองการของลูกคาและความนาเช่ือถือของชองทางการขนสง  ผลการวิเคราะหพบวา 
องคประกอบของโซอุปทานยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกยางพารา 
พอคา ตลาดกลางยางพารา สหกรณ โรงงานแปรรูปขั้นตน ผูขนสง และทาเรือหรือดานศุลกากร โดยชองทาง 
การขนสงยางพาราทางทะเลผานทาเรือแหลมฉบังเปนชองทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
3.40 บาท และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงทางบกผานชายแดนทางจังหวัดนครพนม 
ซึ่งมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.72 บาท สําหรับการขนสงทางบกเช่ือมตอทางทะเลผานชายแดนจังหวัด
มุกดาหารมีตนทุนสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.06 บาท ดังน้ัน ภาครัฐจําเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบการขนสงใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันสงผลใหคาใชจายในการสงออกลดลงและเปนการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขันการสงออกยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพ่ือรองรับผลผลิตยางพาราที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาระบบโลจิสติกสนมพรอมด่ืม”  
โดยศึกษากระบวนการจัดการ และโครงสรางตนทุนโลจิสติกสของนมพรอมด่ืม และปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
จัดการระบบโลจิสติกสนมพรอมด่ืม ผลการศึกษาพบวา กระบวนการจัดการระบบโลจิสติกสของนมพรอมด่ืม  
มีผูเกี่ยวของ 4 กลุม ไดแก เกษตรกร ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบของสหกรณ/เอกชน โรงงานแปรรูปนมพรอมด่ืม 
และเอเยนตสงนม โดยเกษตรกรเปนตนนํ้าในการผลิตนํ้านมดิบเพ่ือสงไปยังศูนยรวบรวมนํ้านมดิบของสหกรณ/
เอกชน ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบจะทําการรวบรวมในถังทําความเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิของนํ้านมดิบใหไดคุณภาพ 
มาตรฐานตามที่โรงงานตองการ กอนสงไปยังโรงงานเพ่ือแปรรูปเปนนมพรอมด่ืมตอไป สวนเอเยนตเปนคนกลาง
ในการกระจายสินคาทั้งนมพาสเจอรไรสและนมยูเอชทีไปยังโรงเรียนและรานคาปลีก เพ่ือแจกใหนักเรียนและ
ขายใหผูบริโภคปลายนํ้าตอไป สําหรับตนทุนโลจิสติกสของนมพรอมด่ืม พบวา จากตนทุนโลจิสติกสของ 
นมพรอมด่ืมทั้งหมด กิโลกรัมละ 7.17 บาท เปนตนทุนคาขนสงสงูที่สุด คือ กิโลกรัมละ 4.10 บาท หรือรอยละ 
57.18 รองลงมา คือ ตนทุนคลังสินคาและการจัดการสินคาคงคลังกิโลกรัมละ 1.74 บาท หรือรอยละ 24.27 
ตนทุนบรรจุภัณฑ กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือรอยละ 6.55 ตนทุนการบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 0.44 บาท 
หรือรอยละ 6.14 และตนทุนการสูญเสีย กิโลกรัมละ 0.42 บาท หรือรอยละ 5.86 ตามลําดับ สําหรับปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการจัดการระบบโลจิสติกสนมพรอมด่ืม ไดแก ลักษณะของสินคาและบรรจุภัณฑ ราคานํ้ามัน
เช้ือเพลิง ปริมาณการสั่งซื้อของลูกคา ระยะทางและจุดในการกระจายสินคา เง่ือนไขการรับสินคาของลูกคา 
พ้ืนที่/ขนาดของคลังสินคา และกฎหมายขอบังคับดานการจราจรขนสง 

เทียมพบ กานเหลือง (2552) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาหวงโซอุปทาน (Supply chain) โคเน้ือ 
ในจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ” โดยศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดโคเน้ือและเน้ือโค และศึกษา
องคประกอบของโซอุปทาน กิจกรรมตาง ๆ การบริหารจัดการภายในองคประกอบ ชองทางการตลาด ตนทุน
และมูลคาเพ่ิมของการดําเนินกิจกรรมขององคประกอบในโซอุปทานโคเน้ือและเน้ือโคในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 
และประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา การเลี้ยงโคเน้ือของทั้งสองจังหวัดโดยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย 
เลี้ยงในพ้ืนที่วางเปลา หรือในสวนมะพราว รวมทั้งมีการตัดหญามาใหโคกินในคอก โคตนนํ้าสวนใหญเกิดจาก
การผสมพันธุภายในฟารม หรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหวางเกษตรกรดวยกันเองภายในพ้ืนที่ใกลเคียง  
การขายโคเน้ือมีชีวิตจะใชวิธีการเหมาตัวขึ้นอยูกับนํ้าหนักและสภาพรางกายของโค สําหรับเกษตรกรที่เลี้ยง 
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โคขุน มี 2 รูปแบบ คือการขุนระยะสั้นใชเวลาประมาณ 1-4 เดือน และการขุนระยะประมาณ 8-12 เดือน  
การจัดหาโคเนื้อสําหรับขุนของกลุมเกษตรกรท่ีรวมตัวกันเปนกลุมเกษตรกรจะรวมการดําเนินงาน เชน การจัดหา
โคตนน้ําสําหรับขุน วัตถุดิบอาหารสัตว รวมทั้งการจําหนายโคขุนมีชีวิต สําหรับโคตนน้ําซื้อจากตลาดนัด 
โค-กระบือในจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ กาญจนบุรี โดยเหมาตัว เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนจะมีกําไรตัวละประมาณ 
4,000 บาท โคขุนเพศผูทัง้หมดจะสงขายเปนโคขุนมีชีวิตผานทางพอคาคนกลางไปยังประเทศมาเลเซีย โคขุน
เพศเมียจะมีพอคาคนกลางมารับซ้ือท่ีฟารม โดยตลาดปลายทางจะเปนตลาดชําแหละซากในจังหวัดสุราษฎรธานี 
แนวทางการพัฒนาควรมีการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคขุน โดยการพัฒนาปรับปรุงอาหารขนท่ีเกษตรกร
เปนผูผสมเองใหเหมาะสมกับความตองการของโคขุน และยกระดับคุณภาพและปริมาณเนื้อโค โดยผูทีเ่กีย่วของ
ควรมีการสรางแบรนด ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและมีความเชื่อมโยงกับระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน 
นอกจากนี ้ยังตองมีการปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมการกินเนื ้อโคใหมีความเชื ่อมโยงกับการชําแหละและเกรด
คุณภาพของเนื้อโค 

นิภา หวังสินทวีกุล (2550) ศึกษาเรือ่ง “หวงโซอุปทานของมะมวงพันธุน้าํดอกไมเพื่อการสงออกไป
ประเทศญี่ปุ น” โดยวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาด ความเชือ่มโยงของเกษตรกรกับชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเชื่อมโยงของชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรากับผูประกอบการและผูนําเขา รวมถึง
ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหวงโซอุปทานของมะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีการผลิตภายใตขอกําหนดตามโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม มีรูปแบบในการ
จัดการผลิตจากการใชความรูเดิมและเพ่ิมเติมในการใชสารเคมี ผลผลิตท่ีไดจะถูกสงไปรวบรวมท่ีชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีผูประกอบการมารับเพื่อนําไปจัดการอบไอน้าํ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต กอนจัดสง 
ไปยังสายการบินเพ่ือขนสงไปขายประเทศญี่ปุน ดานการวิเคราะหระบบโซอุปทานการสงออก พบวา การจัดการ
เพื่อการสงออกไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความไมสมบูรณของขาวสารที่มีผลตอปริมาณผลผลิต คือ ปริมาณ 
ท่ีเกษตรกรสงใหกบัชมรมมีปริมาณท่ีมากกวาผูประกอบการรับซ้ือจริง ทําใหราคาผลผลิตในตลาดภายในประเทศต่ํา 
ซ่ึงขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา คือ ผูเกี่ยวของทุกสวนในโซอุปทานควรมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลอง
กับปริมาณที่ตลาดญี่ปุ นตองการ โดยการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร นอกจากนี ้ภาครัฐควรสนับสนุนใหมี
งานวิจัยในการพัฒนาระบบหวงโซอุปทานใหมีความเหมาะสม เพ่ือการกําหนดทิศทางการวางแผนการผลิต  

จากการตรวจเอกสารขางตน สวนใหญเปนการศึกษาโซอุปทานและโลจิสติกสในมิติของตนทุน ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้จะนําเครื่องมือ แนวคิด และวิธีการวิเคราะห มาใชประโยชนเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมใน 3 มิติ 
คือ ตนทุน เวลา และความนาเชื่อถือ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎี 

2.2.1 โซอปุทาน (Supply Chain) 

โซอุปทาน (Supply Chain) หรือเครือขายโลจิสติกส คือ การใชระบบของหนวยงาน คน 
เทคโนโลยี กิจกรรม ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเขาดวยกันเพื่อการเคลื่อนยายสินคาหรือ
บริการจากผูจัดหาไปยังลูกคา กิจกรรมของโซอุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุ
อื่น ๆ ใหกลายเปนสินคาสําเร็จรูป แลวสงไปจนถึงลูกคาคนสุดทาย (ผูบริโภค หรือ End Customer)  
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การจัดการโซอปุทาน (Supply Chain Management)  

โซอุปทานเปนการจัดการรวมกันระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ (Supplier) ผูผลิต (Manufacturing) 
การจัดการเกี่ยวกับคลังสินคา (Warehouses) และการจัดเก็บ (Stores) โดยใชวิธีการทีมี่ประสิทธิภาพเพือ่ใหเกิด
การผลิตและการกระจายสินคาอยางถูกตองในปริมาณ (Right Quantities) สถานท่ี (Right Place) และเวลา 
(Right Time) โดยใชตนทุนรวมทั้งระบบใหต่าํที่สุด ในขณะทีคุ่ณภาพในการใหบริการตองเปนที่พึงพอใจแก
ลกูคา (David, Phillip and Edith, 2000 อางถึงใน ชนิดา พงษพานารัตน, 2554: 11) 

คํานิยามจาก Council of Supply chain Management Professionals (CSCMP) กลาววา 
การจัดการโซอุปทาน เปนการวางแผน การนําไปปฏิบัติ และการควบคุมการไหลของสินคาและบริการไปยัง
ลูกคา กระบวนการรับคืนสินคา กระบวนการจัดเก็บสินคา กระบวนการเชื่อมโยงขอมูล ตัง้แตจุดเริม่ตนจนถึง
ผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา (โชติกา พุมกาหลง, 2554: 20) 

การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) เปนการนํากลยุทธ วิธีการ แนวปฏิบัติ
หรือทฤษฎี มาประยุกตใชในการจัดการ การสงตอวัตถุดิบ สินคา หรือบริการจากหนวยหนึง่ในโซอุปทานไปยัง
อีกหนวยหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีตนทุนรวมในโซอุปทานต่ําท่ีสุด และไดรับวัตถุดิบสินคาหรือการบริการ
ตามเวลาท่ีตองการ พรอมกันนี้ยังมีการสรางความรวมมือกันในการแบงปนขอมูลขาวสารไมวาจะดวยวิธีการใด
ก็ตามเพื่อใหทราบถึงความตองการอันเปนปจจัยสําคัญทีทํ่าใหเกิดการสงตอของวัตถุดิบ สินคา หรือการบริการ
นําไปสูการไดรับผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย (ธนิต โสรัตน, 2550ก: 68-72)  

ปจจัยหลักของความสําเร็จในการบริหารจัดการโซอุปทาน ไดแก สินคาคงคลัง ตนทุน ขอมูล
การใหบริการลูกคา ความสัมพันธที่ดีและการรวมมือกันระหวางคูคา ปจจัยเหลานีเ้ปนสิ่งสําคัญในการนํามาใช
กําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดตนทุน 
การถือครองสินคาใหมากท่ีสุด ซ่ึงทุกกิจกรรมตองการลดตนทุนในการถือครองสินคาภายใตการคงประสิทธิภาพ
การสงมอบโดยการขจัดกิจกรรมตาง ๆ ทีไ่มมีมูลคาเพิ่ม และกิจกรรมที่สงผลตอการเพิ่มของสินคาคงคลัง  
(อุมาพร มณีเนียม, 2559) 

2.2.2 โลจิสติกส (Logistics) 

โลจิสติกส (logistics) คือระบบการจัดการการสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรตาง ๆ ทีมี่การขนสง 
หรือเคลื่อนยายจากจุดตนทางไปยังจุดบริโภคตามความตองการของลูกคา โลจิสติกสเก่ียวของกับการผสมผสาน
ของขอมูลการขนสง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหอ โลจิสติกสเปนชองทางหนึ่ง
ของหวงโซอุปทานที่เพิ่มมูลคาของการใชประโยชนของเวลาและสถานที่ สรุปทุกอยางที่เกีย่วกับการขนสง  
จะเกีย่วของกับโลจิสติกสทัง้หมด เปาหมายของโลจิสติกส นั้น เพ่ือใหลดคาใชจาย ลดระยะเวลาในการขนสง 
ลดปญหาตาง ๆ ทุกอยางท่ีจะเกิดข้ึน โดยใชตนทุนนอยท่ีสุด (ธีรภัทร ฟูแกว: 2557) 

สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ใหคํานิยามของโลจิสติกส หมายถึง 
กระบวนการวางแผน ดําเนินการ และควบคุม การเคลือ่นไหลทัง้ไปและกลับ การจัดเก็บวัสดุ สินคาสําเร็จรูป 
ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใชงาน  
เพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยความถูกตองและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ 
ตนทุน และสถานท่ีท่ีกําหนด ซ่ึงนิยามของ “โลจิสติกส” นี้ กําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากบทบาทความรับผิดชอบ
และพันธกิจท่ีเก่ียวเนื่องและสอดคลองกับภารกิจในสวนของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ทีค่รอบคลุมการพัฒนา
สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมดานโลจิสติกส ตั ้งแตตนน้ ํา จนถึงปลายน้ ํา การวางแผน  
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การคาดการณ การจัดซ้ือจัดหา การผลิต การเคลือ่นยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนสง และการกระจาย
ทัง้ขาเขาและขาออก ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล ลดตนทุน 
เพิ ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคา และเพิ่มความปลอดภัย และ 
ความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดแบงโครงสราง 
กลุมธุรกิจโลจิสติกสเปน 5 ประเภท (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2553: 15-16) ไดแก 

1) การขนสงสินคา (Freight Transportation and Forwarding) ซ่ึงครอบคลุมงานทาง 
โลจิสติกสทีเ่กี่ยวของกับการใหบริการดานการขนสงสินคาทั้งภายในและสงออกนอกประเทศในรูปแบบตาง ๆ 
ท้ังทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ 

2) การจัดเก็บสินคา ดูแล บริหารคลังสินคา และการใหบริการติดสลากสินคาหรือบริการดาน
บรรจุภัณฑ (Warehousing/Inventory Management and Packing) รวมท้ังการกระจายสินคา 

3) การใหบริการดานพิธีการตาง ๆ ทีเ่กีย่วกับงานโลจิสติกส (Non-Asset Based Logistics 
Services) ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําเขาหรือสงออกสินคา 

4) การใหบริการงานโลจิสติกสท่ีเก่ียวของกับการใหบริการเสริม เชน ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และงานท่ีปรึกษาดานโลจิสติกส (Information and Communication Technology/Consulting) 

5) การใหบริการพัสดุและไปรษณีย (Courier and Postal Services) เปนการใหบริการ
เก่ียวกับการจัดสงท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

การจัดการโลจิสติกส (Logistics Management) 

Council of Logistics Management กลาววา การบริหารจัดการโลจิสติกส หมายถึง
กระบวนการทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการดําเนินการ และการควบคุมการทํางานขององคกร
รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี ่ยวของใหเกิดการเคลื ่อนยาย การจัดเก็บ  
การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558: 4) 

เปาหมายของการจัดการโลจิสติกส (ธนิต โสรัตน, 2550ข) ประกอบดวย 

1) ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา (Speed Delivery) 

2) การไหลลื่นของสินคา (Physical Flow) 

3) การไหลลื่นของขอมูลขาวสาร (Information Flow) 

4) การสรางมูลคาเพิม่ (Value Added) ในกิจกรรมที่เกีย่วของกับความตองการของตลาด 
(Market Demand) 

5) ลดตนทุนในสวนที่เกีย่วกับการดําเนินการเกี่ยวกับสินคาและการดูแลขนสงสินคา (Cargoes 
Handling & Carriage Cost) 

6) เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของการแขงขัน (Core Competitiveness) 
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กิจกรรมดานโลจิสติกส (Logistics Activities) กิจกรรมโลจิสติกส เปนกิจกรรมสนับสนุนการ
ทํางานภายในองคกร เพือ่ใหทุกหนวยงานภายในเชือ่มโยงเขาหากัน รวมถึงการเชือ่มโยงภายนอกองคกร 
ท้ังดานอุปสงค และอุปทาน โดยกิจกรรมหลักดานโลจิสติกส แบงออกเปน 13 กิจกรรม (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 
และคณะ, 2547) ดังนี้ 

1)  การติดตอสื ่อสารด านโลจิสติกส  (Logistics Communications) การสื ่อสารมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานดานโลจิสติกส เชน การรับสงขอมูลผิดพลาด มีผลตอการใหบริการหรือความพึงพอใจ
ของลูกคา ดังนัน้การติดตอสื่อสารทีด่ีสงผลใหองคกรเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะทําใหเกิดการ
ดําเนินงานท่ีตอเนื่อง 

2) การบริการลูกคา (Customer Service) ครอบคลุมตั้งแตการนําสงสินคาท่ีถูกตอง ถูกจํานวน 
ถูกสถานท่ี ถูกเวลา ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได   

3 )  กระบวนการสั่ ง ซ้ือ (Order Processing) ครอบคลุมตั ้งแตการรับคําสั ่งซื ้อจากลูกค า  
การติดตอสื ่อสารกับลูกคา การตรวจสอบยอดสินคาคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกคา กิจกรรมนี ้เปน 
จุดเชื่อมตอระหวางองคกรกับลูกคา จึงควรใชเวลาในกระบวนนี้ใหสั้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใหมากท่ีสุด 

4) การคาดการณความตองการ (Demand Forecasting) เปนการพยากรณความตองการ 
ในตัวสินคาหรือบริการของลูกคา เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญในการสรางผลกําไรหรือขาดทุนได 

5) การจัดซ้ือ (Procurement) เปนกิจกรรมในการจัดหาแหลงวัตถุดิบเพื่อจัดซือ้สินคาและ
วัตถุดิบนั้น ๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวม ตั้งแตการคัดเลือกผูขาย การเจรจาตอรองราคาหรือเง่ือนไข 
ปริมาณในการสั่งซ้ือ และการประเมินคุณภาพของผูขายสินคา เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรไดรับสินคาหรือวัตถุดิบทีมี่
คุณภาพตรงตามความตองการดวยตนทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

6) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนกิจกรรมที ่มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของสวนงานอ่ืน รวมถึงมีผลตอกําไรขาดทุนขององคกร เชน หากระดับสินคาคงคลังสูง 
การเก็บสินคาท่ีลาสมัย ทําใหตนทุนในการจัดเก็บเพ่ิมข้ึน หากจัดเก็บสินคาคงคลังนอยตนทุนในการจัดเก็บดูแล 
ก็จะต่ํา แตอาจพบวาตนทุนการขนสงอาจเพ่ิมมากข้ึนก็เปนได  

7) การบริหารการขนสง (Transportation Management) หมายถึง การเคลื่อนยายวัตถุดิบ
หรือสินคาตั้งแตจุดเริม่ตนไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการสงคืนสินคาผิดปกติกลับมายังคลังสินคา รวมถึง 
การขนยายไปยังจุดทําลาย องคกรตองคํานึงถึงรูปแบบวิธีการขนสงประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับตัวสินคา
รวมถึงเสนทางการขนสงดวย เพ่ือควบคุมตนทุนท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) การบริหารคลังสินคาและการจัดเก็บ (Warehousing and Storage) เปนกิจกรรมทีเ่กิดขึน้
ในคลังสินคาตัง้แตกระบวนการในการวางโครงสรางคลังสินคา การออกแบบและการจัดวาง การจัดการพื้นที่
ภายในคลังสินคา ระดับของสินคาคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณเครือ่งใชตาง ๆ เพือ่ใหการจัดการ
คลังสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยตนทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

9) โลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) เปนกระบวนการจัดการสินคาที่ถูกสงกลับคืน 
ไมวาดวยเหตุผล สินคาเสียหาย หรือหมดอายุการใชงาน องคกรมีความจําเปนในการวางนโยบายที่จะรองรับ
สินคาท่ีถูกสงคืนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดตนทุนนอยท่ีสุด  
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10) การจัดเตรียมอะไหลและชิ้นสวนตาง ๆ (Parts และ Services Support) เปนสวนหนึง่ของ
การบริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาชิน้สวนอะไหล และเครือ่งมืออุปกรณตาง ๆ เพือ่เตรียมพรอมสําหรับ
การใหบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

11) การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคา (Plant และ Warehouse Site Selection) ท่ีเหมาะสม
เพือ่ใหเกิดความสะดวกในการเขาถึง และลดระยะทางการขนสงเพื่อเพิม่ระดับความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

12) Material Handling เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายวัตถุดิบ สินคา ระหวางการผลิต 
และสินคาสําเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินคา โดยมีวัตถุประสงคในการลดระยะทางในการเคลือ่นยาย 
จํานวนครั้งในการเคลื่อนยาย รวมถึงปริมาณของวัตถุท่ีเคลื่อนยาย เพ่ือใหมีตนทุนในการบริหารจัดการท่ีต่ําท่ีสุด  

13) การบรรจุภัณฑและหีบหอ (Packaging และ Packing) ในดานโลจิสติกสมีไวเพือ่ปองกันตัว
สินคาจากความเสียหาย และอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ การออกแบบบรรจุภัณฑหรือ
หีบหอตองมีความเหมาะสมกับอุปกรณในการขนยายและคลังสินคา เพ่ือชวยในการลดตนทุนดานวัตถุดิบ 

ความแตกตางระหวางระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน (กุลพงษ ยูนิพันธ และ 
กฤษดา วิศวธีรานนท, 2548; วทิยา สุหฤทดํารง, 2546) คือ 

การจัดการโซอุปทาน จะมุงเนนการจัดการและการวางแผนในภาพรวมที่กวางกวาระบบ 
โลจิสติกส โดยจะเกี่ยวของกับการเคลือ่นยายวัตถุดิบ สินคาหรือผลิตภัณฑ ขามองคกรในลักษณะทีมี่การ
เปลีย่นสภาพความเปนเจาของและมีระเบียบขัน้ตอนการดําเนินงานที่แตกตางไปจากองคกรที่เปนตนทางของ
การเปลี่ยนถาย 

ระบบโลจิสติกส จะมุงเนนการจัดการในระดับแผนปฏิบัติการ จะเกี่ยวของกับการเคลือ่นยาย
วัตถุดิบ สินคาหรือผลิตภัณฑ ระหวางหนวยตาง ๆ ภายในองคกรเดียวกัน  

 กระบวนการจัดการโซอุปทานจึงเปนการแสดงความสัมพันธระหวางโลจิสติกสและการจัดการ
โซอุปทาน โดยทุกกิจกรรมจากฝายจัดซื้อ ฝายผลิต ฝายกระจายสินคา และฝายการตลาด จะดําเนินการตอเนื่อง
และสอดคลองกันก็ตอเมือ่มีการประสานงานกับทุก ๆ ฝายทั้งผูขายปจจัยการผลิต ผูผลิต และลูกคา การไหล
ของวัตถุดิบและสินคา เรียกวา การจัดการโลจิสติกส สวนการไปสรางเครือ่งมือชวยในการจัดการการไหลของ
สารสนเทศ เรียกวา การจัดการโซอุปทาน ดังภาพท่ี 2.1 
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รูปที่ 1 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 
 

     ภาพที่ 2.1 การจัดการโซอุปทาน 

      ที่มา: กุลพงษ ยูนิพันธ และกฤษดา วิศวธีรานนท (2548) 

 
2.2.3 การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตร ประยุกตมาจาก 

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักดาน 
โลจิสติกส 9 กิจกรรม ใน 3 มิติ รวมทั้งสิ้น 27 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 2.1) ไดแก   

1) ตัวช้ีวัดดานการบริหารตนทุน เปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสัดสวนตนทุนของกิจกรรมโลจิสติกส 
ทั้ง 9 กิจกรรมเปรียบเทียบกับยอดขายประจําปทั้งหมดของกิจการ 

2) ตัวช้ีวัดดานเวลา เปนตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลระยะเวลาของการเคลื่อนยายสินคาและขอมูล 
ที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมโลจิสติกส   

3) ตัวช้ีวัดดานความนาเช่ือถือ เปนตัวช้ีวัดที่ใชความนาเช่ือถือเกี่ยวกับการสงมอบสินคาและ
ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขายปจจัย
การผลิต 

 
 
 

 

อุปทาน 

ลูกคา 

อุปสงค 

การไหลของสินคา 

การไหลของสารสนเทศ 

วัตถุดิบ งานระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป 

ซ้ือ เคลื่อนยาย ขาย ผลิต 

สินคาสําเร็จรูป 

ผูบริโภคขั้นสุดทาย 

วัตถุดิบ 

ผูขายปจจัยการผลิต 
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ตารางที่ 2.1 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index: LPI)  
  ท่ีประยุกตมาจากภาคอุตสาหกรรม  

 

กิจกรรมโลจิสติกส ตัวช้ีวัด 
ดานตนทุน 

(หนวย: รอยละ) 

ตัวช้ีวัด 
ดานเวลา 

(หนวย: วัน) 

ตัวช้ีวัด 
ดานความนาเช่ือถือ 
(หนวย: รอยละ) 

1. การใหบริการแกลูกคา
และกิจกรรมสนับสนุน  
(Customer Service and 
Support) 

สัดสวนตนทุนการใหบริการ
ลูกคาตอยอดขาย  
(Ratio of Customer 
Service Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การตอบสนอง 
คําสั่งซ้ือจากลูกคา  
(Average Order  
Cycle Time) 

อัตราความสามารถ 
การจัดสงสินคา  
(Delivered In-Full, 
On-Time: DIFOT) 

2. การจัดซ้ือจัดหา  
(Purchasing and 
Procurement) 

สัดสวนตนทุนการจัดซ้ือ
จัดหาตอยอดขาย   
(Ratio of Procurement 
Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดซ้ือ  
(Average Procurement 
Cycle Time) 

อัตราความสามารถใน
การจัดสงสินคาของผูผลิต 
(Supplier In-Full, On-
Time Rate) 

3. การสื่อสารดานโลจสิติกส
และกระบวนการสั่งซ้ือ 
(Logistics Communication 
and Order Processing) 

สัดสวนมูลคาการลงทุน
เก่ียวกับการติดตั้งระบบ 
การสื่อสารภายในองคกร 
ตอยอดขาย  
(Ratio of Information 
Processing Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการสง
คําสั่งซ้ือภายในองคกร  
(Average Order 
Processing Cycle 
Time) 

อัตราความแมนยํา 
ของใบสัง่งาน  
(Order Accuracy Rate) 

4. การขนสง 
(Transportation) 

สัดสวนตนทุนการขนสง 
ตอยอดขาย 
(Ratio of Transportation 
Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดสงสินคา  
(Average Delivery 
Cycle Time) 

อัตราความสามารถ 
ในการจัดสงสินคา 
ของแผนกขนสง   
(Transport Delivered 
In-Full, On-Time: T-
DIFOT) 

5. การเลือกสถานท่ีตั้งของ
โรงงานและคลงัสนิคา 
(Facilities Site 
Selection, Warehousing 
and Storage) 

สัดสวนตนทุนการบริหาร
คลังสินคาตอยอดขาย  
(Ratio of Warehousing 
Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
จัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 
ในคลังสินคา  
(Average Inventory 
Cycle Time) 

อัตราความแมนยํา 
ของสนิคาคงคลงั  
(Inventory Accuracy) 

6. การวางแผนหรอืการ
คาดการณความตองการ 
ของลูกคา  
(Demand Forecasting 
and Planning) 

สัดสวนตนทุนการพยากรณ
ความตองการของลูกคาตอ
ยอดขาย  
(Ratio of Forecasting 
Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
พยากรณความตองการ
ของลูกคา  
(Average Forecast 
Period) 

อัตราความแมนยําการ
พยากรณความตองการ
ของลกูคา 
(Forecast Accuracy 
Rate) 
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ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index: LPI)  
   ที่ประยุกตมาจากภาคอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

กิจกรรมโลจิสติกส ตัวชี้วัด 
ดานตนทุน 

(หนวย: รอยละ) 

ตัวชี้วัด 
ดานเวลา 

(หนวย: วัน) 

ตัวชี้วัด 
ดานความนาเชื่อถือ 

(หนวย: รอยละ) 

7. การบริหารสินคาคงคลัง 
(Inventory 
Management) 

สัดสวนตนทุนการถือครอง
สินคาตอยอดขาย  
(Ratio of Inventory 
Carrying Cost per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บ
สินคาสําเร็จรปูอยาง
เพียงพอเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของลูกคา  
(Average Inventory 
Day) 

อัตราจํานวนสินคา
สําเร็จรูปขาดมือ  
(Inventory Out of 
Stock Rate) 

8. การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ และการ
บรรจุหีบหอ  
(Material Handling and 
Packing) 

สัดสวนมูลคาสนิคาที่เสียหาย
ตอยอดขาย  
(Ratio of Value Damaged 
per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
ของการถือครอง 
และการบรรจุภัณฑสินคา  
(Average Material 
Handling and 
Packaging) 

อัตราความเสียหาย 
ของสินคา  
(Damage Rate) 

9. โลจิสติกสยอนกลับ 
 (Reverse Logistics) 

สัดสวนมูลคาสนิคาที่ถูก 
ตีกลับตอยอดขาย  
(Ratio of Returned 
Goods Value per Sales) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับ
สินคาคืนจากลกูคา  
(Average Cycle Time 
for Customer Return) 

อัตราการถูกตีกลับ 
ของสินคา 
(Rate of Return 
Goods) 

 ท่ีมา: สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (2556) 

 
แนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพดานโลจิสติกส ใน 3 มิติ ประกอบดวย 

1) ดานตนทุน 

1.1) ตัวชี้วัดหลักดานการบริหารดานตนทุน  

1.1.1) สัดสวนตนทุนการขนสงตอยอดขาย (Ratio of Transportation Cost per 
Sales) เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการขนสงตอปกับยอดขายตอป โดยตนทุนการขนสง ไดแก 

(1) คาใชจายในการขนสง (กรณี ที่ ดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง) 
ประกอบดวย คาใชจายของบุคลากร เชน เงินเดือน คาแรงงาน คาลวงเวลา คานํ้ามันรถ เปนตน คาเสื่อมราคา
ของรถตอป ตนทุนการบํารุงรักษารถตอป และตนทุนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับดานขนสง   

(2) คาใชจายที่วาจางผูใหบริการขนสงภายนอกเปนผูดําเนินการขนสงสินคา 
ประกอบดวย คาใชจายในการขนสงสินคามายังโรงงานทั้งหมด คาใชจายในการขนสงสินคาไปยังลูกคา  
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1.1.2) สัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอยอดขาย (Ratio of Warehousing Cost 
per Sales) เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการบริหารคลังสินคาตอปกับยอดขายตอป โดยตนทุน
การบริหารคลังสินคา ไดแก  

(1) คาใชจายของบุคลากรดานคลังสินคา ไดแก  เงินเดือน คาแรงงาน  
คาลวงเวลา คานํ้ามัน เปนตน  

(2) ตนทุนคงที่ในการบริหารคลังสินคา ไดแก คาประกันภัยคลังสินคาตอป  
คาเสื่อมราคาคลังสินคาตอป  

(3) ตนทุนในการใชบริการคลังสินคาภายนอก เชน คาเชาพ้ืนที่ เปนตน 

1.1.3) สัดสวนตนทุนการถือครองสินคาตอยอดขาย (Ratio of Inventory Carrying 
Cost per Sales) เปนตัวช้ีวัดที่ใชประเมินตนทุนคาเสียโอกาสในการถือครองสินคา ณ ชวงเวลาที่ไดทําการ
จัดเก็บสินคาไวในคลังสินคา รวมทั้งตนทุนในการถือครองสินคาอ่ืน ๆ เชน คาประกันภัยสินคา คาเสื่อมราคา
ของสินคา ณ ชวงเวลาที่จัดเก็บสินคา เปนตน 

1.2) ตัวชี้วัดสนับสนุนดานการบริหารดานตนทุน  

1.2.1) สัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขาย (Ratio of Customer Service 
Cost per Sales) เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการใหบริการลูกคาตอปกับยอดขายตอป  
ซึ่งตนทุนการใหบริการลูกคา ไดแก คาใชจายตาง ๆ ดานการตลาด หรือดานการขาย เชน เงินเดือนบุคลากร 
ฝายบริการลูกคา คาลวงเวลา เปนตน รวมทั้งคาใชจายในการบริการหลังการขายและกิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ 
แตไมรวมคาใชจายในการประชาสัมพันธ เชน การโฆษณา  

1.2.2) สัดสวนตนทุนการจัดซื้อจัดหาตอยอดขาย (Ratio of Procurement Cost per 
Sales) เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการจัดซื้อจัดหาตอปกับยอดขายตอป ซึ่งตนทุนการจัดซื้อ
จัดหา ไดแก  

(1) คาใชจายของบุคลากรดานจัดซื้อ เชน เงินเดือน คาลวงเวลา คานํ้ามัน เปนตน 

(2) คาโสหุยสําหรับการดําเนินการจัดซื้อ เชน คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
เปนตน 

1.2.3) สัดสวนมูลคาการลงทุนเก่ียวกับการติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองคกรตอ
ยอดขาย (Ratio of Information Processing Cost per Sales) เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุน
การลงทุนเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการสื่อสารตอปกับยอดขายตอป โดยตนทุนดังกลาว ไดแก  

(1) คาใชจายในการลงทุนติดต้ังระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารตอป เชน 
โปรแกรมหรือซอฟตแวรตาง ๆ ที่ใชในการสื่อสาร  

(2) คาใชจายในการลงทุนติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการสื่อสารตอป เชน 
คอมพิวเตอร โทรศัพท Printer และ Fax เปนตน 

1.2.4) สัดสวนตนทุนการพยากรณความตองการของลูกคาตอยอดขาย (Ratio of 
Forecasting Cost per Sales) เปนตัวช้ีวัดที่ ใช ช้ีวัดตนทุนที่ใชในการพยากรณความตองการของลูกคา  
โดยเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการพยากรณความตองการของลูกคาตอปกับยอดขายตอป ตนทุน 
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การพยากรณความตองการของลูกคา ไดแก เงินเดือนเฉลี่ยของบุคลากรที่ เก่ียวของกับการพยากรณ 
ความตองการของลูกคาคูณกับระยะเวลาที่บุคลากรที่เกี่ยวของใชในการพยากรณ 

1.2.5) สัดสวนมูลคาสินคาที่ เสียหายตอยอดขาย (Ratio of Value Damage per 
Sales) เปนตัวช้ีวัดมูลคาของสินคาที่เกิดการเสียหายนับต้ังแตกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น การจัดเก็บ จนกระทั้ง
กอนการจัดสงสินคา  

1.2.6) สัดสวนมูลคาสินคาที่ถูกตีกลับตอยอดขาย (Ratio of Returned Goods 
Value per Sales) เปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดมูลคาของสินคาที่ถูกตีกลับมาจากลูกคา อันเน่ืองมาจากความเสียหาย
ของสินคา หรือสินคาผลิตไมไดมาตรฐานที่กําหนด 

2) ดานเวลา 

2.1) ตัวชี้วัดหลักดานการบริหารดานเวลา   

2.1.1) ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกคา (Average Order Cycle 
Time) เปนตัวช้ีวัดที่ใชประเมินระยะเวลาในการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกคา โดยนับต้ังแตยืนยันรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคา ผลิต จนกระทั่งสงมอบสินคาใหกับลูกคา 

2.1.2) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงสินคา (Average Delivery Cycle Time) เปนตัวช้ีวัด
ที่ใชประเมินระยะเวลาในการจัดสงสินคาใหกับลูกคา โดยนับต้ังแตการจัดสงสินคาขึ้นรถและขนสงสินคาไปยัง
สถานที่ของลูกคา จนกระทั่งลูกคาไดรับสินคา 

2.1.3) ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินคาสําเร็จรูปอยางเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคา (Average Inventory Day) เปนตัวช้ีวัดที่ใชประเมินระยะเวลาเฉลี่ยที่ทําการสํารอง หรือจัดเก็บ
ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของลูกคา 

2.2) ตัวชี้วัดสนับสนุนดานการบริหารดานเวลา   

2.2.1) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ (Average Procurement Cycle Time) เปนตัวช้ีวัด
ที่ใชวัดระยะเวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินคา โดยนับต้ังแตไดรับการยืนยันรับคําสั่งซื้อจากผูผลิต จนกระทั่ง
ผูผลิตสงมอบวัตถุดิบหรือสินคาใหกับบริษัท 

2.2.2) ระยะเวลาเฉลี่ยการสงคําสั่งซื้อภายในองคกร (Average Order Processing 
Cycle Time) เปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดระยะเวลาเฉลี่ยที่ฝายการตลาดสงคําสั่งซื้อไปยังดานตาง ๆ โดยนับต้ังแต
ระยะเวลาที่ฝายการตลาดไดรับยืนยันคําสั่งซื้อจากลูกคาจนกระทั่งฝายการตลาดไดสงคําสั่งซื้อไปยังแผนกตาง ๆ 
จนครบ 

2.2.3) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปในคลังสินคา (Average Inventory 
Cycle Time) เปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดระยะเวลาเฉลี่ยที่ผลผลิตอยูในคลังสินคาโดยเริ่มนับเวลาต้ังแตผลผลิต 
ถูกจัดเก็บในคลังสินคาจนกระทั่งผลผลิตถูกเบิกออกจากคลังสินคาเพ่ือจัดสงไปใหกับลูกคา 

2.2.4) ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณความตองการของลูกคา (Average Forecast 
Period) เปนตัวช้ีวัดที่ทําใหทราบถึงชวงเวลาสวนใหญที่ใชในการพยากรณความตองการของลูกคา  
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2.2.5) ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือครองและการบรรจุภัณฑสินคา (Average Material 
Handling and Packaging) เปนตัวช้ีวัดที่ ใชประเมินระยะเวลาต้ังแตรับวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 
ดําเนินการผลิต การบรรจุสินคาจนกระทั่งจัดเก็บผลผลิตไวในคลังสินคาเพ่ือเบิกจายใหแกลูกคาตอไป 

2.2.6) ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินคาคืนจากลูกคา (Average Cycle Time for 
Customer Return) เปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดระยะเวลาเฉลี่ยในการรับคืนสินคาจากลูกคา โดยนับระยะเวลาต้ังแต
ลูกคาแจงใหทําการรับสินคาคืนจนกระทั่งทําการรับสินคาคืน หรือไดรับสินคาคืนกลับมายังบริษัท 

3) ดานความนาเชื่อถือ  

3.1) ตัวชี้วัดหลักดานการบริหารดานความนาเชื่อถือ  

3.1.1) อัตราความสามารถในการจัดสงสินคาของแผนกขนสง (Transport Delivered 
In-Full, On-Time: T-DIFOT) เปนตัวช้ีวัดประเมินความสามารถในการจัดสงสินคาใหแกลูกคาไดตามสภาพ 
ครบตามจํานวนและตรงเวลาตามที่ไดมีการตกลงกันไว 

3.1.2) อัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของลูกคา (Forecast Accuracy 
Rate) เปนตัวช้ีวัดความแมนยําในการพยากรณความตองการของลูกคา โดยเปรียบเทียบจากผลตางของ
ปริมาณการสั่งซื้อสินคาจริง กับปริมาณสินคาที่ไดพยากรณไว 

3.1.3) อัตราการถูกตีกลับของสินคา (Rate of Return Goods) เปนตัวช้ีวัดหลัก
สัดสวนการถูกตีกลับของสินคาจากลูกคาหลังจากไดทําการจัดสงสินคาเรียบรอยแลว  

3.2) ตัวชี้วัดสนับสนุนดานการบริหารดานความนาเชื่อถือ  

3.2.1) อัตราความสามารถการจัดสงสินคา (Delivered In-Full, On-Time: DIFOT) 
เปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดความสามารถในการจัดสงสินคาใหแกลูกคาครบจํานวนและตรงเวลาตามที่ไดตกลงกันไว 

3.2.2) อัตราความสามารถในการจัดสงสินคาของผูผลิต (Supplier In-Full, On-Time 
Rate) เปนตัวช้ีวัดความสามารถของผูผลิตในการตอบสนองคําสั่งซื้อตามที่ไดตกลงกันไว โดยมีการสงสินคา 
ครบตามจํานวนและตรงเวลา 

3.2.3) อัตราความแมนยําของใบสั่งงาน (Order Accuracy Rate) เปนตัวช้ีวัดความแมนยํา
ของใบสั่งงานจากฝายขาย หรือฝายการตลาดที่ถูกสงไปยังดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2.4) อัตราความแมนยําของสนิคาคงคลัง (Inventory Accuracy) เปนตัวช้ีวัดความแมนยํา
ของสินคาคงคลัง (วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และผลผลิต) ที่แสดงความแตกตางระหวางจํานวนสินคาคงคลัง 
ที่ไดบันทึกไวกับจํานวนสินคาคงคลังที่ไดจากการนับจริง 

3.2.5) อัตราจํานวนสินคาสําเร็จรูปขาดมือ (Inventory Out of Stock Rate) เปน
ตัวช้ีวัดถึงความถี่หรือจํานวนครั้งที่ไมสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดเน่ืองจากผลผลิตมีไมเพียงพอ  

3.2.6) อัตราความเสียหายของสินคา (Damage Rate) เปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดอัตราความ
เสียหายที่เกิดกับผลผลิตนับต้ังแตผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งเตรียมสินคาเพ่ือจัดสง โดยคิดตามจํานวนที่เกิด
ความเสียหาย 
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บทท่ี 3 

ขอมูลท่ัวไป 
  

ในบทนี ้จะกลาวถึง สถานการณโคนมในประเทศไทยซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดานการผลิตโคนม  
ดานการตลาดโคนม รวมถึงนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของ 

3.1 สถานการณโคนมในประเทศไทย 

3.1.1 การผลิตโคนม 

ป 2554–2558 จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทีล่ดลงรอยละ 
6.71 ตอป โดยในป 2558 มีจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 16,248 ครัวเรือน ลดลงจาก 16,634 ครัวเรือน ของป 
2557 รอยละ 2.32 (ตารางที่ 3.1) ซ่ึงมีการลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรรายยอยขาดเงินทุนในการ
ปรับปรุงฟารมใหไดมาตรฐาน โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสวนใหญอยูในภาคกลาง ซึ่งจากจํานวนฟารมโคนม
ท้ังหมด ไดมาตรฐานฟารม 3,289 ฟารม หรือคิดเปนรอยละ 20.24 

ป 2554-2558 จํานวนโคนมท้ังหมดมีอัตราเพิ่มรอยละ 2.15 ตอป โดยในป 2558 (ณ วันท่ี  
1 มกราคม) มีจํานวน 608,094 ตัว เพิม่ขึ้นจากป 2557 ซึง่มีจํานวน 591,700 ตัว รอยละ 2.77 และจํานวน 
แมโครีดนมมีอัตราเพ่ิมรอยละ 4.39 ตอป โดยในป 2558 มีแมโครีดนม 267,182 ตัว เพิม่ขึน้จาก 256,585 ตัว 
ของป 2557 รอยละ 4.13 สวนผลผลิตน้ํานมดิบในชวงป 2554-2558 มีอัตราเพิ่มรอยละ 4.84 ตอป โดย 
ในป 2558 มีผลผลิต 1,179,338 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1,143,798 ตัน ของป 2557 รอยละ 3.11 เนื่องจากลูกโคนม
เกิดใหมในรอบป และจํานวนแมโครีดนมเฉลี่ยในรอบปมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากแมโคสาวที่เขามาทดแทน และ 
การสงออกโคนมไปประเทศเวียดนามเริ ่มชะลอตัวลงตั้งแตชวงป 2557 รวมถึงราคาน้ํานมดิบอยูในเกณฑด ี 
จึงจูงใจใหเกษตรกรเก็บรักษาแมโคไว และปรับสัดสวนของแมโครีดนมในฝูงใหเหมาะสม มีการบริหารจัดการฟารม
ท่ีเปนระบบตามมาตรฐานฟารมท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง ทําใหมีอัตราการใหน้ํานมสูงข้ึนและน้ํานมดิบ 
มีคุณภาพดีข้ึน 

ป 2559 คาดวาจํานวนโคนมและผลผลิตน้ ํานมดิบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวตาม
ธรรมชาตขิองฝงูโค อีกท้ังการเลี้ยงโคนมในปจจุบันมีการบริหารจัดการฟารมท่ีเปนระบบตามมาตรฐานฟารมท่ีดี
และมีประสิทธิภาพในการเลีย้ง สงผลใหน้าํนมดิบมีคุณภาพและปริมาณสูงขึน้ โดยในป 2559 คาดวามีจํานวน
โคนมท้ังหมด (ณ วันที ่1 มกราคม) 626,171 ตัว เพ่ิมข้ึนจาก 608,094 ตัว ของป 2558 รอยละ 2.97 และมี
จํานวนแมโครีดนม 279,456 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 267,182 ตัว ของป 2558 รอยละ 4.59 สวนผลผลิตน้ํานมดิบ 
ในป 2559 คาดวามีปรมิาณ 1,193,737 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1,179,338 ตัน ของป 2558 รอยละ 1.22 (ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางที่ 3.1 จาํนวนเกษตรกรผูเล้ียงโคนม ป 2554-2558 
 

ป จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคนม (ครวัเรอืน) 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต รวม 

เฉยีงเหนอื 

2554 2,285 4,876 13,064 420 20,645 

2555 2,357 4,959 13,087 221 20,624 

2556 2,017 4,028 10,820 229 17,094 

2557 2,066 4,149 10,234 185 16,634 

2558 1,959 4,048 10,111 130 16,248 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) -4.30 -5.36 -7.30 -22.30 -6.71 

ท่ีมา: กรมปศุสตัว 

 
ตารางที่ 3.2 จํานวนโคนมและผลผลิตน้ํานมดิบ ป 2554 – 2558 
 

ป 

โคนมท้ังหมด  
ณ วันท่ี 1 ม.ค.  

(ตัว) 

แมโครดีนม  
ณ วันท่ี 1 ม.ค.  

(ตัว) 

ผลผลิตน้ํานมดิบ 
(ตัน) 

อัตราการใหนม 
ของแมโค 

(กก./ตัว/วัน) 

2554 555,486 228,123 984,960 11.83 

2555 573,048 229,041 1,022,190 12.23 

2556 589,779 243,991 1,097,058 12.32 

2557 591,700 256,585 1,143,798 12.21 

2558 608,094 267,182 1,179,338 12.09 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) 2.15 4.39 4.84 0.42 

25591/ 626,171 279,456 1,193,737 11.67 

ท่ีมา: สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต:ุ 1/ ขอมูลเบ้ืองตน 
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3.1.2 การตลาดโคนม  

1) การนําเขา 

การนําเขาผลิตภัณฑนม จากสถิติการนําเขาของกรมศุลกากร ในชวงป 2554 – 2558 
(ตารางที่ 3.3) พบวา ไทยนําเขานมและผลิตภัณฑนมตาง ๆ ในแตละปเปนจํานวนมาก นมผงขาดมันเนยเปน
ผลิตภัณฑนมนําเขาที่สําคัญ และยังคงมีสัดสวนการนําเขาสูงกวาผลิตภัณฑนมนําเขาอ่ืน ๆ โดยนําเขามากกวา
รอยละ 30 ของปริมาณนมและผลิตภัณฑนมนําเขาทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง 
เชน ผลิตนมพรอมด่ืม นมขน ขนมปง ไอศกรีม นมขนหวาน ลูกกวาด ช็อกโกแลต และโยเกิรต เปนตน ในป 2558 
มีการนําเขาผลิตภัณฑนมทั้งหมด 243,344 ตัน มูลคา 19,814 ลานบาท เปนนมผงขาดมันเนย 82,449 ตัน 
มูลคา 7,023 ลานบาท โดยนําเขาผลิตภัณฑนมทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งนําเขา 213,371 ตัน 
มูลคา 25,937 ลานบาท ปริมาณเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.05 แตมูลคาลดลงรอยละ 23.61 เน่ืองจากราคานมและ
ผลิตภัณฑนมในตลาดโลกปรับตัวลดลง 
 
ตารางที่ 3.3 ปริมาณและมูลคานมและผลิตภัณฑนมนําเขาของไทย 
  

ป 
นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑนม รวม 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

2554 63,704 6,748,901 133,899 11,670,518 197,603 18,419,419 
2555 62,708 6,140,731 163,804 12,689,459 226,512 18,830,190 
2556 59,819 7,552,436 128,615 12,256,964 188,434 19,809,400 
2557 62,526 8,815,525 150,845 17,121,088 213,371 25,936,613 
2558 82,449 7,023,487 160,895 12,790,870 243,344 19,814,357 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 5.26 4.51 2.89 4.95 3.63 4.77 
ท่ีมา: กรมศุลกากร 

 
2) การสงออก 

การสงออกผลิตภัณฑนม จากสถิติการสงออกของกรมศุลกากร ในชวงป 2554 – 2558 
(ตารางที่ 3.4) พบวา ไทยมีการสงออกผลิตภัณฑนมหลายชนิด แตสวนใหญไดจากการนําเขาผลิตภัณฑนมเพ่ือมา
ใชผลิตผลิตภัณฑนมประเภทอ่ืน ๆ แลวสงออก สินคาสงออกสวนมากมีสภาพเปนครีมหรือนมผงในรูปของเหลว
หรือขนเติมนํ้าตาล เนยที่ไดจากนม นมผงขาดมันเนย นมขนหวาน นมเปรี้ยว โยเกิรต เปนตน และเปนการสงไปยัง
ประเทศใกลเคียง เชน กัมพูชา สิงคโปร ฟลิปปนส สปป.ลาว และเมียนมาร โดยในป 2558 มีการสงออก
ผลิตภัณฑนมทั้งหมด 149,753 ตัน มูลคา 6,591 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 ที่สงออก 131,480 ตัน มูลคา 
5,857 ลานบาท รอยละ 13.90 และรอยละ 12.53 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.4 ปริมาณและมูลคานมและผลิตภัณฑนมสงออกของไทย 
 

ป 
นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภณัฑนม รวม 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

2554 2,651 187,746 101,882 5,140,539 104,533 5,328,285 
2555 914 108,762 96,668 4,654,752 97,582 4,763,514 
2556 695 113,385 116,893 5,429,212 117,588 5,542,597 
2557 791 116,927 130,689 5,740,105 131,480 5,857,032 
2558 1,884 134,451 147,869 6,456,358 149,753 6,590,809 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) -7.94 -5.78 11.03 6.88 10.71 6.52 
ท่ีมา: กรมศุลกากร 

 
3) ราคา 

ในป 2558 ราคาน้ํานมดิบท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.74 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 16.91 
บาท ของป 2557 รอยละ 4.91 เนื่องจากมีการปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ํานมดิบหนาโรงงาน จากกิโลกรัมละ 
18.00 บาท เปนกิโลกรัมละ 19.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2557 ซึง่เปนผลจาก
การท่ีตนทุนของเกษตรกรปรับตัวสูงข้ึน (ตารางท่ี 3.5) 

ป 2559 คาดวาราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดจะเพิ่มขึน้จากป 2558 เนื่องจากเกษตรกร 
มีการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหดีข้ึน เปนผลจากการกําหนดมาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโค ป 2558 มีการปรับเพ่ิม
ราคารับซ้ือน้ํานมดิบหนาโรงงานตามคุณภาพน้ํานมโค (ตารางท่ี 3.5) 
 
ตารางที่ 3.5 ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ และราคา 
  

ป 
ตนทุนน้ํานมดิบ 

(บาท/กก.) 
ราคาเกษตรกรขายได 

(บาท/กก.) 
ราคาหนาโรงงาน 

(บาท/กก.) 
25541/ 14.33 16.39 17.00/18.00 
2555 14.47 16.61 18.00 
2556 15.34 16.92 18.00 
25571/ 15.62 16.91 18.00/19.00 
2558 14.17 17.74 19.00 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) 0.54 1.78  
2559 14.74 18.02 19.00 

ท่ีมา: สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ: 1/ มีการปรับราคากลางรับซื้อนํ้านมหนาโรงงานระหวางป 
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4) การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) การซ้ือขายน้ํานมโค ป 2558/2559 

การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) การซ้ือขายน้ํานมโค ป 2558/2559 ของศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ 161 ศูนย และผูประกอบการ 92 ราย มีปริมาณน้าํนมโค 3,102.760 ตันตอวัน แบงเปนตลาด 
นมโรงเรียน 1,170.743 ตันตอวัน และตลาดนมพาณิชย 1,932.017 ตันตอวัน คิดเปนสัดสวนนมโรงเรียน :  
นมพาณิชย เทากับ 37.73 : 62.27 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 

3.2 นโยบายของรฐั 

3.2.1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรยีน 

ระยะแรกป 2535 - 2543 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปนโครงการทีร่ัฐบาลจัดตัง้ขึน้
ตัง้แตปงบประมาณ 2535 เพื่อแกปญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ไดแนะนําใหเด็กไดดืม่นม  
ซ่ึงเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงอันจะสงผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กเปนไปอยางเต็มศักยภาพ 
ประกอบกับระยะเวลาดังกลาวรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ตลอดจนการชวยเหลือ
เกษตรกรผูเลีย้งโคนมใหสามารถขายน้าํนมดิบได จึงสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กนักเรียนไดดืม่นมอยางจริงจัง 
โดยในป 2535 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 278.60 ลานบาท เพื่อจัดซื้อนมพรอมดื่มใหเด็กนักเรียน 
ชั้นอนุบาลไดดื่มเปนระยะเวลา 120 วันตอป มีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 
(สยช.) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูดูแลโครงการ 

ตอมารัฐบาลเห็นวาโครงการเปนประโยชน และสามารถแกไขปญหาน้ํานมดิบลนตลาดได จึงขอ
ขยายระยะเวลาออกไปในป 2536 และเพิม่จํานวนเด็กนักเรียนตัง้แตกอนวัยเรียนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 และจํานวนวันท่ีเด็กนักเรียนดื่มนมตอปจาก 120 วัน เปน 200 วัน มีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (สปช.) เปนผูดําเนินการเบิกจายเงินและจัดซือ้นมพรอมดืม่ใหแกเด็กนักเรียน (ขนาด 200 มิลลิลิตร
ตอหนวยตอวัน) โดยใหสถานศึกษาเปนผูตัดสินใจเลือกซ้ือนมตามความพึงพอใจของแตละสถานศึกษา 

ระยะตอมาตั้งแตป 2544 สปช. ถายโอนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
เปนผูดําเนินการจัดซื้อ โดยบรรจุในแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับ อปท. ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอยู
ภายใตการกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการนโยบายนมแหงชาติ ซ่ึงกําหนดใหมีตรากลาง และการกําหนดเขต
พ้ืนท่ีการผลิตและจําหนาย หรือ โซนนิ่ง (มติ ครม. วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2545) แตเกิดปญหาในการโซนนิ่ง โดย
กําหนดพื้นทีจ่ํากัดเกินไปเปนระดับจังหวัด จึงตองปรับปรุงการโซนนิง่ใหมเปนพืน้ที่กวางระดับภาค แบงเปน  
3 โซน (มต ิครม. วันที ่26 พฤศจิกายน 2545 และวันท่ี 24 ธันวาคม 2545) ท้ังนี้ในป 2546 ไดมีแนวคิดการจัด
โซนนิ่ง โดยกําหนดรัศมีแหลงผลิตอยูหางจากโรงเรียนไมเกิน 100 กิโลเมตร แตไมไดมีการดําเนินการเนือ่งจาก
ขอจํากัดกระจายตัวของโรงงานแปรรูปนมไมท่ัวถึง (มติ ครม. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2546) 

ตอมาในป 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการ 
ปศุสัตวแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางบริหารจัดการน้ํานมดิบ สําหรับผูประกอบการนมโรงเรียน ตองรับซ้ือน้ํานมดิบ 
2 สวน จึงจะมีสิทธิ์จําหนายนมโรงเรียนได 1 สวน และสวนท่ีเหลือใหนําไปจําหนายในตลาดนมพาณิชย รวมท้ัง
ใหยกเลิกการโซนนิ ่ง (มติ ครม. วันท่ี 29 มีนาคม 2548) สงผลใหผู ประกอบการแปรรูปนมพาสเจอรไรส  
(รายยอย) ซ่ึงไมมีความสามารถในตลาดนมพาณิชยไดรับผลกระทบ จึงไดมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
น้าํนมดิบใหม โดยมอบหมายใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนหนวยงานหลัก
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รบัผดิชอบการบรหิารนมโรงเรียน กําหนดสัดสวนน้ํานมดิบ และนมโรงเรียนตามศักยภาพของผูประกอบการ และ
จัดใหมีการโซนนิง่อีกครัง้ (มติ ครม. วันที ่29 พฤศจิกายน 2548) โดย อ.ส.ค. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ตั้งแตปลายป 2548 เปนตนมา ภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพัฒนาการปศุสัตวแหงชาติ 
(ป 2548 - 2549) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ป 2550) และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. 2551) 
จนกระทัง่ป 2552 เกิดขาวการฮัว้ประมูลและนมดอยคุณภาพในอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ทําใหมีการ
ทบทวนระบบบริหารจัดการน้ํานมดิบใหม โดยนมโรงเรียนมอบใหกรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ 
และใหยกเลิกการโซนนิ่ง (มติ ครม. วันท่ี 10 มีนาคม 2552 และวันท่ี 24 มีนาคม 2552) 

ปญหาคุณภาพนมโรงเรียนภายใตระบบการจําหนายเสรี ไมมีโซนนิ่ง ทําใหในบางพื้นที่มีการ
แขงขันกันดานราคา ในขณะที่ราคารับซื้อน้าํนมดิบจากเกษตรกรเปนราคาประกัน ทําใหผูประกอบการสูราคา
ไมไดจึงมีโอกาสที่จะลดคุณภาพ และลดตนทุน ดวยการปลอมปนนมผงหรือน้ํา ประกอบกับการเกิดปญหา
ผูประกอบการไมรับซ้ือน้ํานมดิบจากเกษตรกร ซ่ึงรัฐบาลตองใหงบประมาณกลางในการแกปญหา และตั้งแต 
ป 2553 เปนตนไป รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณนมโรงเรียนเพิม่ขึน้ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมทั้งจัดสรร
ใหกับโรงเรียนเอกชนไดดื่มนมเชนเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลดวย จึงมีการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน  
โดยให อ.ส.ค. เปนองคกรกลางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 1) เด็กนักเรียนไดดื่มนมท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากนมโคสด
ภายในประเทศ ไมมีการปลอมปนนมผงหรือวัตถุอื่นใด 2) ประหยัดตนทุนจากการจัดการดานโลจิสติกส และ
การบริหารการชําระเงินคานมโรงเรียนทีร่วดเร็วขึ้น 3) เกษตรกรสามารถจําหนายน้าํนมดิบไดท้ังหมด โดยให
ทุกหนวยงานซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่จัดซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อจาก อ.ส.ค. ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐโดยวิธีกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ให อ.ส.ค. ไดรับสิทธิพิเศษดังกลาวไมเกินสิ้นเดือนกันยายน 2556 (มติ ครม. 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2552 และวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2553) 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีมติใหขยายสิทธิพิเศษในการจําหนายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก อ.ส.ค. 
ออกไปอีก 2 ป ตั ้งแตวันที ่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558 และเมื ่อวันที ่22 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ มีมติใหขยายสิทธิพิเศษในการจําหนายอาหาร
เสรมิ (นม) โรงเรยีนแก อ.ส.ค. ออกไปอีก 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560 อีกครั้งหนึ่ง 

โดยการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จะตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑนม เรือ่งหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทีจ่ะประกาศ
ออกมาในแตละป 

3.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ํานมโค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการเลี้ยงโคนมของประเทศ 
ทีมี่การเลี้ยงมานานและมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งจนทําใหการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพที่มีการสรางรายไดใหแก
เกษตรกร ประมาณ 17,100 ครัวเรือน และมีผูประกอบการที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมโคนมจํานวนมาก  
แตการเลี้ยงโคนมในปจจุบันยังมีปญหา คือ การผลิตน้าํนมของเกษตรกรมีตนทุนสูงเนือ่งจากตนทุนดานอาหาร 
โคนมทั้งอาหารขนและอาหารหยาบ ทีมี่ปริมาณไมเพียงพอและคุณภาพยังไมเหมาะสม เกษตรกรตองเลีย้ง 
โคนมทดแทนในฟารมซึ่งเปนภาระและมีคาใชจายจํานวนมาก ไมเหมาะสมกับสถานการณแรงงานขาดแคลน 
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ในปจจุบัน การขนสงน้ํานมจากฟารมเกษตรกรสูสหกรณหรือศูนยรวบรวมน้ํานมมีคาใชจายสูงและมีปญหาเรื่อง
คุณภาพน้ํานม เนื่องจากระบบการเก็บรักษาและการขนสงน้ํานมท่ียังขาดประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเสนอทางเลือกสหกรณโคนมหรือกลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเพื่อใหการเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแกไขปญหาการเลี้ยงโคนม โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีการจัดการของกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหรือสหกรณโคนม และการจัดการโคนมแบบ
ใหม จะทําใหเกษตรกรไดมีอาหารโคนมที่พอเพียงและมีคุณภาพดี โดยกลุมเกษตรกรหรือสหกรณโคนมจัดตัง้
ศูนยผลิตอาหาร (Feed Center) สําหรับผลิตอาหารผสมสําเร็จรูป (Total Mix Ration: TMR) มีการสราง
ธุรกิจการเลีย้งโคนมทดแทนเพือ่ใหมีโคนมสาวทองใหเกษตรกรเลีย้งในอนาคตแบบมีคุณภาพและยั่งยืน มีการ
จัดการฟารมโคนมรูปแบบใหมเพือ่ชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานใหเกษตรกร มีระบบการจัดการรับสง
น้าํนมดิบที่ดีขึน้ทําใหน้าํนมจากฟารมของเกษตรกรมีคุณภาพดีและลดตนทุนในการขนสงน้าํนมดิบไปยังศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบหรือสหกรณโคนม การปรับเปลีย่นทั้งหมดดังกลาวจะทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการผลิต
น้ํานมสูงข้ึนและชีวิตมีความสุข (Better livelihoods) 

โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ยกระดับฟารมมาตรฐานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณ
ผลผลิตน้ํานมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพ่ิมขีดความสามารถในแขงขันของประเทศ 
โดยการปรับโครงสรางฟารมเกษตรกร สรางขีดความสามารถและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายเกษตรกร 
ผูเลี้ยงโคนม และพัฒนาการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย 

เปาหมายคือเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีรายไดเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตน้าํนมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  
ลดตนทุนในการขนสงน้ํานมดิบ ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานในฟารมโคนม เกิดธุรกิจการเลี้ยงโคนมทดแทน
อยางยั่งยืน โดยเกษตรกรมีอาหารหยาบคุณภาพดีเลีย้งโคนมอยางพอเพียงและมีระบบ Feed Center ผลิต
อาหารผสมสําเร็จรูป TMR ที่กลุมเกษตรกรหรือสหกรณ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้ โดยมีงบประมาณ 
1,023.45 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) พ้ืนท่ีดําเนินการคือ สหกรณโคนม 3 สหกรณ 
ฟารมโคนม 150 ฟารม (สหกรณละ 50 ฟารม) ประกอบดวย สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณโคนม 
ปากชอง จํากัด และสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนมในแตละสหกรณ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมท่ี 1 การปรับโครงสรางฟารมเกษตรกร ใชงบประมาณ 150 ลานบาท เพื่อปรับเปลีย่น
รูปแบบฟารม และการจัดการฟารมของเกษตรกรผูรวมโครงการ (เลี้ยงเฉพาะแมโคนม/โคหยุดรีดนม/โคสาว
ทองและลูกโคจนถึงหยานม) โดยการสรางโรงเรือนใหมติดตัง้ระบบรีดแบบ Pipe Line และ Cooling Tank  
สงน้ํานมโดยระบบรถขนสงน้ํานมของสหกรณ ซ้ืออาหารสําเร็จรูป TMR จัดสง โดยสหกรณถึงหนาฟารม ลูกโค
เม่ือหยานมขายใหสหกรณเพ่ือเลี้ยงดูจนเปนโคสาวตั้งทองและซ้ือกลับเขาฟารมเพ่ือเปนโคทดแทนใหมีลักษณะ
เปนฟารมโคนมท่ีมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันท้ัง 50 ฟารม  

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบฟารมเลี้ยงโคสาวทดแทน ใชงบประมาณ 62 ลานบาท สหกรณลงทุน
สรางฟารมเลี้ยงโคนมทดแทนจํานวน 5 โรงเรือน รับซ้ือลูกโคเพศเมียหยานมท่ีเกิดในฟารมเกษตรกรในโครงการ
มาเลี้ยงดูอยางไดมาตรฐานในฟารมโคสาวทดแทน เพือ่ลดภาระในการเลีย้งโคเล็กและโครุนที่ตองการการดูแล
เอาใจใสเปนพิเศษใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ใหสามารถเจริญเติบโตเปน
โคสาวโตเต็มวัยไดอยางรวดเร็วและมีความสมบูรณพรอมผสมพันธุ และตั้งทองเม่ืออายุ 15-18 เดือน  
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กิจกรรมท่ี 3 จัดตัง้ศูนยผลิตอาหาร (Feed Center) ใชงบประมาณ 83 ลานบาท สหกรณปลูก
พืชอาหารสัตวในพ้ืนท่ี 500 ไร และสรางโรงงานผลิตอาหารผสมครบสวน (TMR) กําลังการผลิต 90 - 144 ตัน/วัน 
(สําหรับใชเลี้ยงแมโครีดนมรวม 2,000 ตัว โคหยุดรีดนม หรือโคสาวทอง 500 ตัว) โดยสหกรณเปนผูจําหนาย  
โดยจัดสงใหถึงฟารมเกษตรกรในโครงการ  

กิจกรรมที่ 4 การรวบรวมน้าํนมดิบและลดตนทุนโลจิสติกส (Logistic) ในการขนสงน้าํนม  
ใชงบประมาณ 5 ลานบาท สหกรณจัดซือ้รถขนสงน้ํานมดิบ (Tanker) เพือ่วิง่รับน้าํนมดิบจาก Cooling Tank 
ของเกษตรกร ชวยลดตนทุนคาขนสงน้ํานมของเกษตรกรและสหกรณไดวัตถุดิบคือน้ํานมท่ีมีคุณภาพ  

กิจกรรมที ่ 5 สรางความเชื่อมโยง (Connectivity) ใชงบประมาณ 5.7 ลานบาทตอป สราง
ความเชือ่มโยงกิจกรรมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมปศุสัตว องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
กรมสงเสรมิสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ิน หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd 
Health Unit: DHHU) และสหกรณโคนมทีเ่ขารวมโครงการ อาทิเชน กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาสุขภาพสัตว
และผลผลติโคนม การใหบริการผสมเทียมดวยน้าํเชือ้พอโคนมพันธุดีของกรมปศุสัตว การแกไขปญหาผสมติดยาก 
การใหบริการดานอาหารสัตว เปนตน 

3.2.3 โครงการแปลงใหญประชารัฐ 

ในป 2559 รัฐบาลไดมีการจัดตั้งคณะทํางานประชารฐั กลุมโคเนื้อและโคนม ภายใตคณะกรรมการ 
“สานพลังประชารัฐ” ดานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ซึง่เปนความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ซึง่มีเปาหมายคือ ลดความเหลือ่มล้าํระหวางภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร 
พัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer และ SME เกษตร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร 

การลดตนทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตรดวยระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ที่มีการบริหารจัดการรวมกันโดยมีเกษตรกรเปนศูนยกลางการดําเนินงาน มีการรวมกลุมเพื่อ
รวมกันจัดหาปจจัยการผลิตทีมี่คุณภาพดี ราคาถูก ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรดําเนินการผลิต
รวมกัน เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิด
ความสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคของสินคา แกปญหาเรื่องสินคาลนตลาดและราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
โดยกําหนดกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

โดยในสวนของสนิคาโคนม มีการจดัทําโครงการ ดงันี้ 

1) โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมอินทรียแปลงใหญประชารัฐ ของบริษัท แดรีโ่ฮม จํากัด เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตโคนมอินทรียตลอดหวงโซอุปทาน และเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน 
ลดตนทุนการผลิต แกปญหาดานการผลิต การตลาด รวมทั้งรายไดของเกษตรกรอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายให
ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมโคนมอินทรียของกรมปศุสัตว จํานวน 170 ราย ภายใน 5 ป  

2) โครงการประสานพลังทีมสงเสริม ของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารนมไทย เพ่ือ
สงเสริมการเลี ้ยงโคนมใหมีการพัฒนาอยางยัง่ยืน เพิม่ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตใหแขงขันได พัฒนา
คุณภาพน้ํานมดิบใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมการเลี้ยงโคนมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีระยะเวลาโครงการ 
5 ป เปาหมายพื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน เพชรบูรณ นครราชสีมา มหาสารคาม สระบุรี ลพบุรี 
นครปฐม สระแกว และกาญจนบรุ ีจาํนวนท้ังหมด 31 ศูนยรวบรวมน้าํนมดบิ 
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3) โครงการพัฒนาฟารมโคนมแบบครบวงจรจากเกษตรกรเนเธอรแลนดสู เกษตรกรไทย ของ
บริษัท ฟรีสแลนดคัมพินา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการพัฒนาฟารมโคนมแบบครบวงจรและยกระดับคุณภาพ
ชวีติของเกษตรกรโคนมไทย พรอมสืบสานอาชีพเกษตรกรโคนมใหยั่งยืน ผานการบริหารจัดการฟารมและพัฒนา
คุณภาพน้ํานมดิบที่มีประสิทธิภาพ โดยการถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนประสบการณจาก
เกษตรกรโคนมชาวเนเธอรแลนดสูเกษตรกรโคนมไทย ดวย 7 แนวทางสูการผลิตน้ํานมโคคุณภาพ (7 Diamonds) 
ไมวาจะเปนอาหารและน้ํา (อาหารคุณภาพดีพรอมอาหารเสริมและน้ําสะอาด) การเลี้ยงลูกโค (เพื่อใหเปนแมโคนม
ท่ีดีในอนาคต) การรีดนม (ความสะอาดและการฆาเชื้อ) ความสมบูรณพันธุ (เพือ่การขยายฝูง) การดูแลกีบ (ซ่ึงมี
ผลตออารมณและการใหนมคุณภาพของโค) การออกแบบโรงเรือน (จัดสัดสวนพืน้ทีใ่หเหมาะสม) และการบันทึก
ขอมูล (บันทึกขอมูลสม่าํเสมอเพือ่นําขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงในอนาคต) โดยทั้ง 7 แนวทางสูการผลิต
น้ํานมโคคุณภาพเยี่ยมนี้ เกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชไดตามรูปแบบการบริหารจัดการฟารมของตนเอง 
และสามารถถายทอดไปสูลูกหลานทีเ่ปนเกษตรกรรุนใหมไดอีกดวย พ้ืนท่ีเปาหมาย 5 แปลง ใน 3 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษา “โซอุปทานและโลจิสติกสสินคาน้ ํานมโค” ไดเสนอผลการศึกษาโดยแบงออกเปน  
3 หัวขอ ดังนี้ 

 4.1 โครงสรางและกิจกรรมในโซอุปทานสินคาน้ํานมโค 

 4.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาน้ํานมโค 

 4.3 ขอคนพบจากการศึกษา 

4.1 โครงสรางและกิจกรรมในโซอุปทานสินคาน้ํานมโค 

4.1.1 โครงสรางของโซอุปทานสินคาน้ํานมโค 

  โดยมีผูมีสวนเก่ียวของในโซอุปทาน ดังนี้ (ภาพท่ี 4.1) 

    1) เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 เกษตรกรผู เลี ้ยงโคนมทําการรีดนมและจําหนายน้ ํานมดิบใหกับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 
ที่เกษตรกรเปนสมาชิกวันละ 2 ครั้ง ในชวงเชาและชวงเย็น โดยราคาที่เกษตรกรไดรับจะเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้ํานมโค ณ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ซ่ึงไดมีการ
กําหนดเกณฑคุณภาพใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑกําหนดราคาน้ํานมดิบท่ีศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
ไดรับจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

2) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีท้ังสังกัดสหกรณโคนมและเอกชน จะเปดรับน้าํนมดิบจากเกษตรกร
ท่ีเปนสมาชิกวันละ 2 ครั้ง ในชวงเชาและชวงเย็น โดยจะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบจากเกษตรกร แลว
นําไปเก็บในถังเก็บน้าํนมดิบท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพ กอนจัดสงน้ํานมดิบตอไปยัง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมท่ีไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) การซ้ือขายน้ํานมโคในแตละป 

3) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

โรงงานแปรรปูผลิตภัณฑนมรับซื้อน้ํานมดิบจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบท่ีไดทําบันทึกขอตกลง 
(MOU) การซื้อขายน้ํานมโคในแตละป ซึ่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะมีการตรวจสอบคุณภาพกอนนําไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑนมเพ่ือรอการจําหนาย โดยราคาน้ํานมโคท่ีรับซ้ือเปนไปตามประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑนม เรื่อง มาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโค 

4.1.2 กิจกรรมในโซอุปทานสินคาน้ํานมโค 

กิจกรรมในโซอุปทานสินคาน้ํานมโคของเกษตรกร ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ และโรงงานแปรรูป 
ผลิตภัณฑนม (ภาพท่ี 4.2) จากการศึกษาพบวา  

    1) เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 เกษตรกรผูเลีย้งโคนมจะทําการรีดนมวันละ 2 ครั้ง คือในชวงเชาและชวงเย็น และขนสง
น้ํานมดิบไปยังศูนยรวบรวมน้าํนมดิบทีเ่กษตรกรผูเลี้ยงโคนมเปนสมาชิกอยูในทันที ไมเกิน 2 ชั่วโมงหลังจาก 
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รีดนมเสร็จ เพ่ือปองกันการเพ่ิมจํานวนของเช้ือจุลินทรีย ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญจะทํา
การขนสงนมเองรอยละ 61.21 จางขนสงรอยละ 33.62 และศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่เกษตรกรเปนสมาชิก
รับสงใหฟรีรอยละ 5.17 โดยราคานํ้านมดิบที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 17.89 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรจะได
ราคาตามเกรดคุณภาพนํ้านมที่ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบกําหนดไว แตต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เกษตรกร 
จะไดรับราคานํ้านมดิบตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อนํ้านมโค 
ณ ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ พ.ศ. 2559 ซึ่งไดมีการกําหนดเกณฑคุณภาพใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เกณฑกําหนดราคานํ้านมดิบที่ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบไดรับจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

2) ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่สังกัดสหกรณโคนมและเอกชน จะเปดรับนํ้านมดิบจากเกษตรกร 
ที่เปนสมาชิกใน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเชา เวลา 7.00-9.00 น. และชวงเย็น เวลา 17.00-18.30 น. อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาไปบางในแตละศูนยรวบรวมนํ้านมดิบตามจํานวนสมาชิกและปริมาณนํ้านมโคที่จะตองทําการ
รับซื้อ โดยศูนยรวบรวมนํ้านมดิบจะตองทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบจากเกษตรกรทุกราย โดยจะตองทํา
การตรวจสี กลิ่น รส อุณหภูมิ หากตรวจสอบเบ้ืองตนแลวมีขอสงสัยก็จะตองทําการตรวจสอบปฏิกิริยาทางเคมี
อีกครั้งหน่ึง เพ่ือพิจารณาวาจะรับซื้อหรือปฏิเสธการรับซื้อ โดยการทดสอบดวยแอลกอฮอล (Alcohol test) 
และการตรวจดวย Methylene blue reduction test เมื่อเจาหนาที่ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบรับนมจาก
เกษตรกร นํ้านมดิบก็จะผานกระบวนการจากอางเทนม ไปยังอางรับนม และดูดนํ้านมดิบผาน Plate Heat 
Exchanger (PHE) เพ่ือทําความเย็น 10 ตันตอช่ัวโมง นํ้านมดิบก็จะเคลื่อนที่ไปยังถังเก็บนํ้านมดิบที่จะตอง 
มีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา โดยสวนใหญจะอยูที่ 2-4 องศาเซลเซียส ตามที่ไดมีการกําหนดไวคือไมเกิน  
8 องศาเซลเซียส เมื่อมีการรวบรวมนํ้านมดิบทั้งรอบเชาและรอบเย็น ก็จะตองทําการจัดสงนํ้านมดิบไปยัง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมตอไป ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาราคานํ้านมดิบที่ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบขายไดเฉลี่ย 
19.21 บาทตอกิโลกรัม โดยศูนยรวบรวมนํ้านมดิบจะไดราคาตามเกรดคุณภาพของนํ้านม 

3) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะรับซื้อนํ้านมดิบจากศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่ไดทําการตกลง
กันไวในบันทึกขอตกลง (MOU) การซื้อขายน้ํานมโค ของแตละป ซึ่งโดยปกติจะครอบคลุมระยะเวลาต้ังแตวันที่ 
1 ตุลาคม - 30 กันยายน ปถัดไป ซึ่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้านมโคที่จะ 
รับซื้อตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อนํ้านมโค พ.ศ. 2558 เพ่ือใช
ในการตัดสินใจรับซื้อ และใชเปนเกณฑในการกําหนดราคา ซึ่งประกอบดวย ปริมาณไขมัน ปริมาณเน้ือนม 
ไมรวมมันเนย จํานวนจุลินทรียในนํ้านม จํานวนเม็ดเลือดขาว และจุดเยือกแข็ง โดยโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
จะคิดราคาตามเกรดคุณภาพของนํ้านม หลังจากน้ันก็นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมเพ่ือจําหนายใหแกผูบริโภค
ตอไป 
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4.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาน้ํานมโค 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส (Logistics Performance Index: LPI) สินคาน้ ํานมโค 
ไดทําการศึกษากรณีของเกษตรกร ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม โดยศึกษาใน 3 มิติ 
คือ มิติดานตนทุน มิติดานเวลา และมิติดานความนาเชื่อถือ ดังนี้ 

4.2.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสของเกษตรกร 

เปนกิจกรรมการจําหนายน้ํานมดิบของเกษตรกรใหกับศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ ซึง่เกษตรกร 
มียอดขายเฉลี่ยตอป 1,970,214.16 บาท โดยพบวา 

1) มิติดานตนทุน  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาน้าํนมโคของเกษตรกรในมิติดานตนทุน 
เทียบกับยอดขายพิจารณาใน 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขนสง เปนสัดสวนตนทุนการขนสงน้ํานมดิบตอ
ยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา เปนสัดสวนมูลคาน้าํนมดิบคางถังตอยอดขาย
ทั้งหมด และกิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนสัดสวนมูลคาน้ํานมดิบทีถู่กตีกลับตอยอดขายทัง้หมด พบวา 
เกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม คิดเปนรอยละ 1.752 หรือ 0.314 บาทตอกิโลกรัม ประกอบดวย
สัดสวนตนทุนการขนสงน้ํานมดิบตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 1.718 หรือ 0.308 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุน 
ทีสู่งที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวนมูลคาน้ํานมดิบที่ถูกตีกลับตอยอดขาย และสัดสวนมูลคาน้ํานมดิบคางถังตอ
ยอดขาย คิดเปนรอยละ 0.023 หรือ 0.004 บาทตอกิโลกรัม และรอยละ 0.011 หรือ 0.002 บาทตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.1) 

2) มิติดานเวลา  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาน้ ํานมโคของเกษตรกรในมิติดานเวลา 
พิจารณาใน 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขนสง เปนระยะเวลาเฉลีย่ในการจัดสงน้าํนมดิบตั้งแตนําน้ํานมดิบ
ขึน้รถจนขนสงถึงศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ และกิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยการรับคืน
น้ํานมดิบท่ีถูกตีกลับ พบวา ระยะเวลาเฉลีย่การจัดสงน้าํนมดิบมีคาสูงที ่สุดท่ี 47.52 นาที รองลงมาคือ 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับคืนน้ํานมดิบท่ี 8.22 นาที (ตารางท่ี 4.1) 

3) มิติดานความนาเชื่อถือ  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาน้ํานมโคของเกษตรกรในมิติความนาเชือ่ถือ 
พิจารณาใน 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขนสงสินคา เปนอัตราความสามารถในการจัดสงน้ํานมดิบใหกับศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบ กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา เปนอัตราความสูญเสียของน้ ํานมดิบ และ
กิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนอัตราการถูกตีกลับของน้ํานมดิบ เนือ่งจากสินคาไมไดคุณภาพตามที่ศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบกําหนด เทียบกับปริมาณน้ํานมดิบท่ีจัดสงทั้งหมด พบวา เกษตรกรมีความสามารถในการ
จัดสงน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 99.178 มีอัตราความสูญเสียของน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 0.006 และมีอัตรา
การถูกตีกลับของน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 0.037 (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส (LPI) ของเกษตรกร 
 

กิจกรรมโลจิสติกส  
 

มิติดานตนทุน  
(รอยละ)  

มิติดานเวลา  
 

มิติดานความนาเชื่อถือ  
(รอยละ)  

1. การขนสง  
 

สัดสวนตนทุนการขนสง
นํ้านมดิบตอยอดขาย  

รอยละ 1.718  
(0.308 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดสงนํ้านมดิบ  

47.52 นาท ี 
 

อัตราความสามารถ 
ในการจัดสงนํ้านมดิบ 

รอยละ 99.178  
 

2. การจัดการเครื่องมือ   
   เครื่องใชตาง ๆ และ 
   การบรรจหุบีหอ 
   (การจัดการบรรจุและ 
   ขนถายสินคา)  

สัดสวนมูลคานํ้านมดิบ 
คางถังตอยอดขาย 

รอยละ 0.011  
(0.002 บาท/กก.)  

- 

อัตราความสูญเสีย 
ของนํ้านมดิบ  
รอยละ 0.006  

 

3. โลจิสติกสยอนกลับ 
   (การถูกตีกลบัของสินคา)  
 

สัดสวนมูลคานํ้านมดิบ 
ที่ถูกตีกลับตอยอดขาย 

รอยละ 0.023  
(0.004 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การรับคืนนํ้านมดิบ 

8.22 นาท ี
 

อัตราการถูกตีกลับ 
ของนํ้านมดิบ 
รอยละ 0.037  

 
รวม 
 

รอยละ 1.752  
(0.314 บาท/กก.) 

- - 

ท่ีมา: จากการคํานวณ (2559)   

 
 4.2.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

เปนกิจกรรมการจําหนายนํ้านมดิบของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบใหกับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 
ซึ่งศูนยรวบรวมนํ้านมดิบมียอดขายเฉลี่ยตอป 215,741,058.70 บาท โดยพบวา 

1) มิติดานตนทุน  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในมิติ
ดานตนทุนเทียบกับยอดขายพิจารณาใน 8 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการใหบริการลูกคาและกิจกรรมสนับสนุน 
เปนสัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการสื่อสารดานโลจิสติกสและกระบวนการ
สั่งซื้อ เปนสัดสวนมูลคาการลงทุนเก่ียวกับการติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองคกรตอยอดขายทั้งหมด 
กิจกรรมการขนสง เปนสัดสวนตนทุนการขนสงนํ้านมดิบตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการบริหารคลังสินคา 
เปนสัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการวางแผนหรือการคาดการณความตองการ
ของลูกคา เปนสัดสวนตนทุนการพยากรณความตองการของลูกคาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการบริหารจัดการ 
สินคาคงคลัง เปนสัดสวนตนทุนการถือครองนํ้านมดิบตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถาย
สินคา เปนสัดสวนมูลคานํ้านมดิบคางทอตอยอดขายทั้งหมด และกิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนสัดสวน
มูลคานํ้านมดิบที่ถูกตีกลับตอยอดขายทั้งหมด พบวา ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม 
คิดเปนรอยละ 5.27 หรือ 1.014 บาทตอกิโลกรัม โดยมีสัดสวนตนทุนการขนสงนํ้านมดิบตอยอดขาย คิดเปน
รอยละ 2.50 หรือ 0.482 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวนตนทุนการบริหาร
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คลังสินคาตอยอดขาย และสัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 2.15 หรือ 0.415 บาท
ตอกิโลกรัม และรอยละ 0.23 หรือ 0.044 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 4.2) 

2) มิติดานเวลา  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในมิติ
ดานเวลา พิจารณาใน 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการใหบริการลูกคาและกิจกรรมสนับสนุน เปนระยะเวลาเฉลี่ย
การตอบสนองคําสั่งซือ้จากลูกคา กิจกรรมการขนสง เปนระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงนํ้านมดิบ กิจกรรมการบริหาร
คลังสินคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บนํ้านมดิบ กิจกรรมการวางแผนหรือการคาดการณความตองการ 
ของลูกคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณความตองการของลูกคา กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา  
เปนระยะเวลาเฉลี่ยของการถือครองนํ้านมดิบ และกิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยการ 
รับคืนนํ้านมดิบ พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกคามีคาสูงที่สุดที่ 24 ช่ัวโมง รองลงมาคือ 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บนํ้านมดิบ และระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงนํ้านมดิบ ซึ่งอยูที่ 20 ช่ัวโมง 38 นาที และ 
10 ช่ัวโมง 20 นาที ตามลําดับ (ตารางที่ 4.2) 

3) มิติดานความนาเช่ือถือ  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในมิติ
ดานความนาเช่ือถือ พิจารณาใน 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา เปนอัตราความสามารถในการ
จัดสงนํ้านมดิบของเกษตรกร กิจกรรมการขนสง เปนอัตราความสามารถในการจัดสงนํ้านมดิบของศูนยรวบรวม
นํ้านมดิบ กิจกรรมการวางแผนหรือการคาดการณความตองการของลูกคา เปนอัตราความแมนยําการพยากรณ
ความตองการของลูกคา กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา เปนอัตราความสูญเสียของนํ้านมดิบ และ
กิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนอัตราการถูกตีกลับของนํ้านมดิบ พบวา ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบมีอัตรา
ความสามารถในการจัดสงนํ้านมดิบของเกษตรกร คิดเปนรอยละ 99.18 มีอัตราความสามารถในการจัดสง
นํ้านมดิบของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ คิดเปนรอยละ 96.34 มีอัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของ
ลูกคา คิดเปนรอยละ 99.47 มีอัตราความสูญเสียของนํ้านมดิบ คิดเปนรอยละ 0.21 และมีอัตราการถูกตีกลับ
ของนํ้านมดิบ คิดเปนรอยละ 0.11 (ตารางที่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2 ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการโลจิสติกส (LPI) ของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 
 

กิจกรรมโลจิสติกส  
 

มิติดานตนทุน  
(รอยละ)  

มิติดานเวลา  
 

มิติดานความนาเชื่อถือ  
(รอยละ)  

1. การใหบรกิารลูกคาและ 
   กิจกรรมสนับสนุน  
 

สัดสวนตนทุน 
การใหบรกิารลูกคา 

ตอยอดขาย 
รอยละ 0.23  

(0.044 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
การตอบสนอง 

คําส่ังซื้อจากลูกคา 
24 ชม.   

  

- 
 

2. การจดัซื้อจัดหา  
 

- - 

อัตราความสามารถ 
ในการจัดสงน้ํานมดิบของ

เกษตรกร 
รอยละ 99.18  
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ตารางที่ 4.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส (LPI) ของศนูยรวบรวมน้าํนมดบิ (ตอ) 
 

กิจกรรมโลจิสติกส  
 

มิติดานตนทุน  
(รอยละ)  

มิติดานเวลา  
 

มิติดานความนาเช่ือถือ  
(รอยละ)  

3. การสื่อสารดานโลจิสติกส  
   และกระบวนการสั่งซื้อ  
 

สัดสวนมลูคาการลงทนุ
เก่ียวกับการตดิตัง้ระบบการ

สือ่สารภายในองคกรตอ
ยอดขาย 

รอยละ 0.01  
(0.002 บาท/กก.)  

 
 
- 
 

 
 
- 
 

4. การขนสง  
 

สัดสวนตนทนุการขนสง
น้ํานมดิบตอยอดขาย  

รอยละ 2.50  
(0.482 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดสงน้าํนมดบิ  
10 ชม. 20 นาที  

 

อัตราความสามารถในการ
จัดสงน้าํนมดบิของ 

ศูนยรวบรวมน้าํนมดบิ 
รอยละ 96.34  

5. การเลอืกสถานทีต่ัง้ของ  
   โรงงานและคลงัสนิคา 
   (การบริหารคลงัสนิคา)  
 

สัดสวนตนทนุการบริหาร
คลังสินคาตอยอดขาย  

รอยละ 2.15  
(0.415 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดเก็บน้ํานมดิบ 

20 ชม. 38 นาที  
 

 
- 

6. การวางแผนหรือ 
   การคาดการณ 
   ความตองการของลูกคา  
 

สัดสวนตนทนุ 
การพยากรณ 

ความตองการของลกูคา 
ตอยอดขาย  
รอยละ 0.06  

(0.011 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การพยากรณ 

ความตองการของลกูคา  
ปละคร้ังเพื่อทํา MOU  

 

อัตราความแมนยํา 
การพยากรณ 

ความตองการของลกูคา  
รอยละ 99.47  

 

7. การบริหารสนิคาคงคลงั  
 

สดัสวนตนทนุการถือครอง
น้ํานมดิบตอยอดขาย 

รอยละ 0.02   
(0.003 บาท/กก.)  

 
- 

 
- 

8. การจดัการเคร่ืองมอื   
   เคร่ืองใชตาง ๆ และ 
   การบรรจหีุบหอ 
   (การจดัการบรรจแุละ 
   ขนถายสินคา) 

สัดสวนมลูคาน้ํานมดิบ 
คางทอตอยอดขาย  

รอยละ 0.16   
(0.031 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ยของ 
การถือครองน้ํานมดิบ 

20 ชม. 38 นาที  
 

อัตราความสูญเสีย 
ของน้ํานมดบิ 
รอยละ 0.21  

 

9. โลจสิติกสยอนกลบั 
   (การถูกตกีลบัของสนิคา) 
 

สัดสวนมลูคาน้ํานมดิบ 
ที่ถูกตีกลับตอยอดขาย 

รอยละ 0.14   
(0.026 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การรับคืนน้าํนมดบิ 

1 ชม. 57 นาท ี 
 

อัตราการถูกตกีลบั 
ของน้ํานมดบิ 
รอยละ 0.11  

 
รวม 

 
รอยละ 5.27  

(1.014 บาท/กก.) 
- - 

ท่ีมา: จากการคํานวณ (2559)   
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 4.2.3 ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโลจิสติกสของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

เปนกิจกรรมการจําหนายผลิตภัณฑนมของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมใหกับผูแทนจําหนาย
และผูบริโภค ซึ่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมียอดขายเฉลี่ยตอป 388,035,554.68 บาท โดยพบวา 

1) มิติดานตนทุน  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมใน
มิติดานตนทุนเทียบกับยอดขายพิจารณาใน 9 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการใหบริการลูกคาและกิจกรรม
สนับสนุน เปนสัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา เปนสัดสวน
ตนทุนการจัดซื้อจัดหาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการสื่อสารดานโลจิสติกสและกระบวนการสั่งซื้อ เปน
สัดสวนมูลคาการลงทุนเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองคกรตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการขนสง 
เปนสัดสวนตนทุนการขนสงนมพรอมด่ืมตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการบริหารคลังสินคา เปนสัดสวนตนทุน
การบริหารคลังสินคาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการวางแผนหรือการคาดการณความตองการของลูกคา เปน
สัดสวนตนทุนการพยากรณความตองการของลูกคาตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการบริหารจัดการสินคาคงคลัง 
เปนสัดสวนตนทุนการถือครองนมพรอมด่ืมตอยอดขายทั้งหมด กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา เปน
สัดสวนมูลคานมพรอมด่ืมที่เสียหายตอยอดขายทั้งหมด และกิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนสัดสวนมูลคา
นมพรอมด่ืมที่ถูกตีกลับตอยอดขายทั้งหมด พบวา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย
รวม คิดเปนรอยละ 8.26 หรือ 2.497 บาทตอกิโลกรัม โดยมีสัดสวนตนทุนการขนสงนมพรอมด่ืมตอยอดขาย 
คิดเปนรอยละ 7.18 หรือ 2.171 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวนตนทุนการ
บริหารคลังสินคาตอยอดขาย และสัดสวนตนทุนการจัดซื้อจัดหาตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 0.630 หรือ 0.192 
บาทตอกิโลกรัม และรอยละ 0.170 หรือ 0.051 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 4.3) 

2) มิติดานเวลา  
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมใน

มิติดานเวลา พิจารณาใน 7 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการใหบริการลูกคาและกิจกรรมสนับสนุน เปนระยะเวลา
เฉลี่ยการตอบสนองคําสัง่ซื้อจากลูกคา กิจกรรมการสื่อสารดานโลจิสติกสและกระบวนการสั่งซื้อ เปนระยะเวลา
เฉลี่ยการสงคําสั่งซื้อภายในองคกร กิจกรรมการขนสง เปนระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงนมพรอมด่ืม กิจกรรม  
การบริหารคลังสินคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บนมพรอมด่ืมในคลังสินคา กิจกรรมการวางแผนหรือการ
คาดการณความตองการของลูกคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณความตองการของลูกคา กิจกรรมการบริหาร
จัดการสินคาคงคลัง เปนระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บนมพรอมด่ืมอยางเพียงพอตอความตองการของลูกคา และ
กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา เปนระยะเวลาเฉลี่ยของการผลิตและการจัดเก็บนมพรอมด่ืม พบวา 
เกือบทุกกิจกรรมโลจิสติกสจะใชระยะเวลาเฉลี่ย 1 วัน ยกเวนผลิตภัณฑนมยูเอชทีที่จะใชระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดเก็บในคลังสินคา 2-3 เดือน และระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บผลิตภัณฑอยางเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา 7-10 วัน สําหรับการพยากรณความตองการของลูกคาจะทําปละครั้งเพ่ือจัดทํา MOU และมีการทบทวน
ทุกไตรมาส (ตารางที่ 4.3) 

3) มิติดานความนาเช่ือถือ  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมใน
มิติดานความนาเช่ือถือ พิจารณาใน 7 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา เปนอัตราความสามารถในการ
จัดสงนํ้านมดิบของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ กิจกรรมการขนสง เปนอัตราความสามารถในการจัดสงนมพรอมด่ืม 
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กิจกรรมการบริหารคลังสินคา เปนอัตราความแมนยําของสินคาคงคลัง กิจกรรมการวางแผนหรือการคาดการณ
ความตองการของลูกคา เปนอัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของลูกคา กิจกรรมการบริหารจัดการ 
สินคาคงคลัง เปนอัตราจํานวนนมพรอมด่ืมขาดมือ กิจกรรมการจัดการบรรจุและขนถายสินคา เปนอัตราความ
สูญเสียของนมพรอมด่ืม และกิจกรรมการถูกตีกลับของสินคา เปนอัตราการถูกตีกลับของนมพรอมด่ืม พบวา 
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีอัตราความสามารถในการจัดสงนํ้านมดิบของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ คิดเปนรอยละ 
91.23 มีอัตราความสามารถในการจัดสงนมพรอมด่ืมและอัตราความแมนยําของสินคาคงคลัง คิดเปนรอยละ 
100 มีอัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของลูกคา คิดเปนรอยละ 93.71 โดยไมมีจํานวนนมพรอมด่ืม
ขาดมือและไมมีอัตราความสูญเสียของนมพรอมด่ืม สวนอัตราการถูกตีกลับของนมพรอมด่ืมมีเพียงรอยละ 0.02 
เทาน้ัน (ตารางที่ 4.3) 

โดยสามารถพิจารณาภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคานํ้านมโคของ
เกษตรกร ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม ทั้งในมิติดานตนทุน มิติดานเวลา และมิติ
ดานความนาเช่ือถือ ไดตามตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส (LPI) ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 
 

กิจกรรมโลจิสติกส  
 

มิติดานตนทุน  
(รอยละ)  

มิติดานเวลา  
 

มิติดานความนาเชื่อถือ  
(รอยละ)  

1. การใหบริการลูกคาและ 
   กิจกรรมสนับสนุน  
 

สัดสวนตนทุน 
การใหบริการลูกคา 

ตอยอดขาย  
รอยละ 0.17   

(0.050 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การตอบสนองคําสั่งซื้อ

จากลูกคา   
1 วัน  

 

- 
 

2. การจัดซื้อจดัหา  
 

สัดสวนตนทุนการจัดซื้อ
จัดหาตอยอดขาย 

รอยละ 0.17   
(0.051 บาท/กก.)  

- 

อัตราความสามารถในการ
จัดสงนํ้านมดิบของ 

ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 
รอยละ  91.23  

3. การสื่อสารดานโลจิสติกส  
   และกระบวนการสั่งซื้อ  
 

สัดสวนมูลคาการลงทุน
เกี่ยวกับการติดต้ังระบบ
การสื่อสารภายในองคกร

ตอยอดขาย 
รอยละ 0.01   

(0.002 บาท/กก.)  

ระยะเวลาเฉลี่ยการสง
คําสั่งซื้อภายในองคกร 

1 วัน - 
 

4. การขนสง  
 

สัดสวนตนทุนการขนสง
นมพรอมด่ืมตอยอดขาย  

รอยละ  7.18   
(2.171 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดสงนมพรอมด่ืม 

1 วัน  
 

อัตราความสามารถ 
ในการจัดสงนมพรอมด่ืม 

รอยละ 100  
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ตารางที่ 4.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส (LPI) ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม (ตอ) 
 

กิจกรรมโลจิสติกส  
 

มิติดานตนทุน  
(รอยละ)  

มิติดานเวลา  
 

มิติดานความนาเช่ือถือ  
(รอยละ)  

5. การเลือกสถานท่ีตั้งของ  
   โรงงานและคลงัสนิคา 
   (การบริหารคลังสินคา)  
 

สัดสวนตนทุนการบริหาร
คลังสินคาตอยอดขาย  

รอยละ 0.63   
(0.192 บาท/กก.)  

 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การจัดเก็บนมพรอมดื่ม 

ในคลังสินคา  
นมพาสเจอรไรซ 1 วัน 
นม UHT 2-3 เดือน 

อัตราความแมนยํา 
ของสนิคาคงคลงั 

รอยละ 100  
 

6. การวางแผนหรือ 
   การคาดการณ 
   ความตองการของลกูคา  
 

สัดสวนตนทุนการ
พยากรณความตองการ
ของลูกคาตอยอดขาย  

รอยละ 0.06   
(0.019 บาท/กก.)  

 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
การพยากรณ 

ความตองการของลูกคา  
ปละครั้งเพ่ือจัดทํา 

MOU  
และทบทวนทุกไตรมาส  

อัตราความแมนยํา 
การพยากรณ 

ความตองการของลูกคา  
รอยละ 93.71 

7. การบริหารสินคาคงคลัง  
 

สัดสวนตนทุนการถือครอง
นมพรอมดื่มตอยอดขาย 

รอยละ 0.01   
(0.004 บาท/กก.)  

 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บ
นมพรอมดื่ม 

อยางเพียงพอตอ 
ความตองการของลูกคา 
นมพาสเจอรไรซ 1 วัน 
นม UHT  7-10 วัน  

อัตราจํานวน 
นมพรอมดื่มขาดมือ 

รอยละ 0  
 

8. การจัดการเครื่องมือ   
   เครื่องใชตาง ๆ และ 
   การบรรจุหีบหอ 
   (การจัดการบรรจุและ 
   ขนถายสินคา)  

สัดสวนมูลคานมพรอมดื่ม
ท่ีเสียหายตอยอดขาย 

รอยละ 0 
  

ระยะเวลาเฉลี่ยของ 
การผลิตและการจัดเก็บ

นมพรอมดื่ม 
1 วัน  

อัตราความสูญเสีย 
ของนมพรอมดื่ม  

รอยละ 0  
 

9. โลจิสติกสยอนกลับ 
   (การถูกตีกลับของสินคา) 
 

สัดสวนมูลคานมพรอมดื่ม
ท่ีถูกตีกลับตอยอดขาย 

รอยละ  0.03   
(0.008 บาท/กก.) 

 
- 
 

อัตราการถูกตีกลับ 
ของนมพรอมดื่ม 

รอยละ 0.02  
 

รวม 
 

รอยละ 8.260  
(2.497 บาท/กก.) 

- - 

ท่ีมา: จากการคํานวณ (2559)   

 
 

39



ตา
รา

งที
่ 4

.4
 ส

รุป
ปร

ะสิ
ทธ

ิภา
พ

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รโ
ลจ

ิสต
ิกส

 
 

 
มิต

ิดา
นต

นทุ
น 

มิต
ิดา

นเ
วล

า 
มิต

ิดา
นค

วา
มน

าเ
ชื่อ

ถือ
 

กิจ
กร

รม
โล

จิส
ติก

ส 
เก

ษต
รก

ร 
ศูน

ยฯ
 ร

วม
นม

 
โร

งง
าน

แป
รร

ปู 
เก

ษต
รก

ร 
ศูน

ยฯ
 

รว
มน

ม 
โร

งง
าน

 
แป

รร
ูป 

เก
ษต

รก
ร 

ศูน
ยฯ

 
รว

มน
ม 

โร
งง

าน
 

แป
รร

ูป 
 

รอ
ยล

ะ 
บา

ท/
กก

. 
รอ

ยล
ะ 

บา
ท/

กก
. 

รอ
ยล

ะ 
บา

ท/
กก

. 
 

 
 

รอ
ยล

ะ 
รอ

ยล
ะ 

รอ
ยล

ะ 
1.

 ก
าร

ให
บร

กิา
รลู

กค
าแ

ละ
  

   
กิจ

กร
รม

สนั
บส

นุน
  

- 
- 

0.
23

0 
0.

04
4 

0.
17

0 
0.

05
0 

- 
24

 ช
ม.

 
1 

วัน
 

- 
- 

- 

2.
 ก

าร
จัด

ซื้อ
จัด

หา
  

- 
- 

- 
- 

0.
17

0 
0.

05
1 

- 
- 

- 
- 

99
.1

80
 

91
.2

30
 

3.
 ก

าร
สื่อ

สา
รด

าน
โล

จสิ
ติก

ส 
 

   
แล

ะก
ระ

บว
นก

าร
สั่ง

ซื้อ
  

- 
- 

0.
01

0 
0.

00
2 

0.
01

0 
0.

00
2 

- 
- 

1 
วัน

 
- 

- 
- 

4.
 ก

าร
ขน

สง
  

1.
71

8 
0.

30
8 

2.
50

0 
0.

48
2 

7.
18

0 
2.

17
1 

47
.5

2 
นา

ที 
10

 ช
ม.

 
20

 น
าที

 
1 

วัน
 

99
.1

78
 

96
.3

40
 

10
0.

00
 

5.
 ก

าร
เลื

อก
สถ

าน
ที่ตั้

งข
อง

  
   

โร
งง

าน
แล

ะค
ลัง

สิน
คา

 
   

(ก
าร

บร
หิา

รค
ลัง

สิน
คา

)  
- 

- 
2.

15
0 

0.
41

5 
0.

63
0 

0.
19

2 
- 

20
 ช

ม.
 

38
 น

าที
 

พา
สฯ

 1
 วั

น 
UH

T 
2-

3 
เดื

อน
 

- 
- 

10
0.

00
 

6.
 ก

าร
วา

งแ
ผน

หร
อื 

   
กา

รค
าด

กา
รณ

 
   

คว
าม

ตอ
งก

าร
ขอ

งลู
กค

า 
 

- 
- 

0.
06

0 
0.

01
1 

0.
06

0 
0.

01
9 

- 
ปล

ะค
รั้ง

 
ปล

ะค
รั้ง

 
- 

99
.4

70
 

93
.7

10
 

7.
 ก

าร
บร

หิา
รสิ

นค
าค

งค
ลัง

  
- 

- 
0.

02
0 

0.
00

3 
0.

01
0 

0.
00

4 
- 

- 
พา

สฯ
 1

 วั
น 

UH
T 

7-
10

 วั
น 

- 
- 

0.
00

0 

8.
 ก

าร
จัด

กา
รเ

คร
ื่อง

มือ
 

   
เค

รื่อ
งใ

ชต
าง

 ๆ
 แ

ละ
 

   
กา

รบ
รร

จหุ
บีห

อ 
   

(ก
าร

จัด
กา

รบ
รร

จุแ
ละ

 
   

ขน
ถา

ยสิ
นค

า)
  

0.
01

1 
0.

00
2 

0.
16

0 
0.

03
1 

0.
00

0 
0.

00
0 

- 
20

 ช
ม.

 
38

 น
าที

 
1 

วัน
 

0.
00

6 
0.

21
0 

0.
00

0 

9.
 โล

จิส
ติก

สย
อน

กลั
บ 

   
(ก

าร
ถูก

ตีก
ลับ

ขอ
งสิ

นค
า)

  
0.

02
3 

0.
00

4 
0.

14
0 

0.
02

6 
0.

03
0 

0.
00

8 
8.

22
 น

าที
 

1 
ชม

. 
57

 น
าที

 
- 

0.
03

7 
0.

11
0 

0.
02

0 

รว
ม 

1.
75

2 
0.

31
4 

5.
27

0 
1.

01
4 

8.
26

0 
2.

49
7 

 
 

 
 

 
 

ที่ม
า:

 จ
าก

กา
รค

ําน
วณ

 (2
55

9)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

37 40



 4.2.4 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสรวมของเกษตรกร ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ และโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนม 

เมื่อพิจารณาตนทุนโลจิสติกสรวมของเกษตรกร พบวา การขนสงมีสัดสวนตนทุนสูงที ่สุด  
คิดเปนรอยละ 98.09 ของตนทุนโลจิสติกสรวมทั้งหมด รองลงมาไดแก มูลคาน้าํนมดิบทีถู่กตีกลับ และมูลคา
น้ํานมดิบคางถัง คิดเปนรอยละ 1.27 และรอยละ 0.64 ของตนทุนโลจิสติกสรวมท้ังหมด ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตนทุนโลจิสติกสรวมของศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ พบวา การขนสงมีสัดสวนตนทุน
สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 47.53 ของตนทุนโลจิสติกสรวมทั้งหมด รองลงมาไดแก ตนทุนการบริหารคลังสินคา
และตนทุนการใหบริการลูกคา คิดเปนรอยละ 40.93 และรอยละ 4.34 ของตนทุนโลจิสติกสรวมทัง้หมด
ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตนทุนโลจิสติกสรวมของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม พบวา การขนสงมีสัดสวน
ตนทุนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 86.95 ของตนทุนโลจิสติกสรวมทั้งหมด รองลงมาไดแก ตนทุนการบริหาร
คลังสินคา และตนทุนการจัดซ้ือจัดหา คิดเปนรอยละ 7.69 และรอยละ 2.04  ของตนทุนโลจิสติกสรวมทั้งหมด
ตามลําดับ 

สรุปไดวาตนทุนโลจิสติกสที ่สําคัญที่สุดของผู มีสวนเกี่ยวของในสินคาน้ ํานมโค คือ ตนทุน 
การขนสง (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสรวมของเกษตรกร ศนูยรวบรวมน้าํนมดบิ และโรงงานแปรรปูผลิตภัณฑนม 
 

กิจกรรมโลจสิตกิส 
มิติดานตนทนุ (รอยละ) 

เกษตรกร ศูนยรวบรวมน้าํนมดบิ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 
1. การใหบริการลกูคาและกิจกรรม 
   สนับสนนุ  

- 4.34 2.00 

2. การจัดซื้อจัดหา  - - 2.04 
3. การสื่อสารดานโลจิสติกสและ  
   กระบวนการสัง่ซือ้  

- 0.20 0.08 

4. การขนสง  98.09 47.53 86.95 
5. การเลอืกสถานทีต่ัง้ของโรงงานและ  
   คลงัสนิคา (การบริหารคลงัสนิคา)  

- 40.93 7.69 

6. การวางแผนหรือการคาดการณ 
   ความตองการของลูกคา  

- 1.08 0.76 

7. การบริหารสนิคาคงคลงั  - 0.30 0.16 
8. การจดัการเคร่ืองมอื เคร่ืองใชตาง ๆ  
   และการบรรจหีุบหอ 
   (การจดัการบรรจแุละขนถายสนิคา)  

0.64 3.06 0.00 

9. โลจสิติกสยอนกลบั 
   (การถูกตกีลบัของสนิคา)  

1.27 2.56 0.32 

รวม 100 100 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ (2559)    
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4.3 ขอคนพบจากการศึกษา 

4.3.1 เกษตรกรสวนใหญขนสงน้ํานมดิบมายังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบเอง ทําใหคาใชจายในการขนสงสูง 

4.3.2 รถรับจางขนสงน้ํานมดิบ มารับน้ํานมดิบไมตรงเวลาในบางครั้ง ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพน้ํานมดิบ
ของเกษตรกร และราคาน้ํานมดิบท่ีเกษตรกรไดรับ 

4.3.3 ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ ประสบปญหาในการขนสงน้าํนมดิบไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
ในชวงปดภาคเรียน ซึ่งโรงงานผลิตนมพาสเจอรไรสหยุดทําการผลิต จึงตองสงน้ํานมดิบไปยังโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนมขนาดใหญทีมี่เครือ่งจักรผลิตนม UHT เพือ่ผลิตเปนนม UHT สงใหนักเรียนแทน ทําใหมีรถขนสง
น้ํานมดิบจํานวนมากเขาไปที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพรอมกัน จึงตองตอคิวรอเปนระยะเวลานานทําให
สูญเสียเวลาและมีคาใชจายในการขนสงน้ํานมดิบเพ่ิมข้ึน 

4.3.4 ปญหาการขนสงหนาแนนในชวงเทศกาล สงผลใหรถไมสามารถกลับมารับน้ํานมดิบในรอบตอไป
ไดทันเวลา จึงตองจัดรถสํารองซ่ึงทําใหตนทุนในการขนสงเพ่ิมข้ึน 

4.3.5 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพบปญหาการควบคุมคุณภาพนมของเอเยนตสงนมโรงเรียน ทําให

ยังคงมีขาวนักเรียนทองเสียจากการบริโภคนมโรงเรียน 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 

 5.1.1 กิจกรรมในโซอุปทานสินคาน้ํานมโค 

 1) เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจะทําการรีดนมวันละ 2 ครั้ง คือในชวงเชาและชวงเย็น และจะตองทํา
การขนสงนํ้านมดิบไปยังศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเปนสมาชิกอยูทันที โดยไมควรเกิน  
2 ช่ัวโมงหลังจากรีดนมเสร็จ เพ่ือปองกันการเพ่ิมจํานวนของเช้ือจุลินทรีย ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาเกษตรกร
สวนใหญจะทําการขนสงนมเองรอยละ 61.21 จางขนสงรอยละ 33.62 และศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่เกษตรกร
เปนสมาชิกรับสงใหฟรีรอยละ 5.17 โดยราคานํ้านมดิบที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 17.89 บาทตอกิโลกรัม  
ซึ่งเกษตรกรจะไดราคาตามเกรดคุณภาพน้ํานม 

2) ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบจะมีทั้งสังกัดสหกรณโคนมและเอกชน โดยจะเปดรับนํ้านมดิบจาก
เกษตรกรใน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเชา 7.00-9.00 น. และชวงเย็น 17.00-18.30 น. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาไปบางในแตละศูนยรวบรวมนํ้านมดิบตามจํานวนสมาชิกและปริมาณนํ้านมโคที่จะตองทําการรับซื้อ โดย
ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบจะตองทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบจากเกษตรกรทุกราย เมื่อมีการรวบรวมนํ้านมดิบ
ทั้งรอบเชาและรอบเย็น ก็จะตองทําการจัดสงนํ้านมดิบไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมตอไป ซึ่งจาก 
ผลการศึกษาพบวาราคานํ้านมดิบที่ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบขายไดเฉลี่ย 19.21 บาทตอกิโลกรัม โดยศูนยรวบรวม
นํ้านมดิบจะไดราคาตามเกรดคุณภาพของนํ้านม 

 3) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะรับซื้อนํ้านมดิบจากศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่ไดทําการตกลง
กันไวในบันทึกขอตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ของแตละป ซึ่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้านมโคที่จะรับซื้อตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่อง มาตรฐาน 
การรับซื้อนํ้านมโค พ.ศ. 2558 เพ่ือใชในการตัดสินใจรับซื้อ และใชเปนเกณฑในการกําหนดราคา โดยโรงงาน
แปรรูปนมพรอมด่ืมจะคิดราคาตามเกรดคุณภาพของนํ้านม หลังจากน้ันก็นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมเพ่ือ
จําหนายใหแกผูบริโภคตอไป 

 5.1.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาน้ํานมโค 

1) เกษตรกร 

มิติดานตนทุน พบวา เกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม คิดเปนรอยละ 1.752 
หรือ 0.314 บาทตอกิโลกรัม ประกอบดวยสัดสวนตนทุนการขนสงนํ้านมดิบตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 1.718 
หรือ 0.308 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวนมูลคานํ้านมดิบที่ถูกตีกลับตอยอดขาย 
และสัดสวนมูลคานํ้านมดิบคางถังตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 0.023 หรือ 0.004 บาทตอกิโลกรัม และรอยละ 
0.011 หรือ 0.002 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ  

มิติดานเวลา พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงนํ้านมดิบมีคาสูงที่สุดที่ 47.52 นาที รองลงมา
คือ ระยะเวลาเฉลี่ยการรับคืนนํ้านมดิบที่ 8.22 นาท ี 
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มิติดานความนาเชื่อถือ พบวา เกษตรกรมีความสามารถในการจัดสงน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 
99.178 มีอัตราความสูญเสียของน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 0.006 และมีอัตราการถูกตีกลับของน้ํานมดิบ คิดเปน
รอยละ 0.037 

2) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

มิติดานตนทุน พบวา ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม คิดเปนรอยละ 
5.27 หรือ 1.014 บาทตอกิโลกรัม โดยมีสัดสวนตนทุนการขนสงน้าํนมดิบตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 2.50 
หรือ 0.482 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแก สัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอ
ยอดขาย และสัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 2.15 หรือ 0.415 บาทตอกิโลกรัม 
และรอยละ 0.23 หรอื 0.044 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ  

มิติดานเวลา พบวา ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนองคําสั่งซ้ือจากลูกคามีคาสูงท่ีสุดท่ี 24 ชั่วโมง 
รองลงมาคือ ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บน้ํานมดิบ และระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงน้ํานมดิบ ซ่ึงอยูท่ี 20 ชั่วโมง 
38 นาที และ 10 ชัว่โมง 20 นาที ตามลําดับ 

มิติดานความนาเชือ่ถือ พบวา ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีอัตราความสามารถในการจัดสง
น้ํานมดิบของเกษตรกร คิดเปนรอยละ 99.18 มีอัตราความสามารถในการจัดสงน้าํนมดิบของศูนยรวบรวม
น้าํนมดิบ คิดเปนรอยละ 96.34 มีอัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของลูกคา คิดเปนรอยละ 
99.47 มีอัตราความสูญเสียของน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 0.21 และมีอัตราการถูกตีกลับของน้าํนมดิบ คิดเปน
รอยละ 0.11 

 3) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

มิติดานตนทุน พบวา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม คิดเปน
รอยละ 8.26 หรอื 2.497 บาทตอกิโลกรัม โดยมีสัดสวนตนทุนการขนสงนมพรอมดื่มตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 
7.18 หรอื 2.171 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนทีสู่งทีสุ่ด รองลงมาไดแก สัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอ
ยอดขาย และสัดสวนตนทุนการจัดซื้อจัดหาตอยอดขาย คิดเปนรอยละ 0.630 หรือ 0.192 บาทตอกิโลกรัม 
และรอยละ 0.170 หรอื 0.051 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ 

มิติดานเวลา พบวา เกือบทุกกิจกรรมโลจิสติกสจะใชระยะเวลาเฉลี่ย 1 วัน ยกเวนผลิตภัณฑ 
นมยูเอชทีที่จะใชระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บในคลังสินคา 2-3 เดือน และระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บผลิตภัณฑ
อยางเพียงพอตอความตองการของลูกคา 7-10 วัน สําหรับการพยากรณความตองการของลูกคาจะทําปละครัง้
เพ่ือจัดทํา MOU และมีการทบทวนทุกไตรมาส  

มิติดานความนาเชื่อถือ พบวา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีอัตราความสามารถในการจัดสง
น้ํานมดิบของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 91.23 มีอัตราความสามารถในการจัดสงนมพรอมดื่มและ
อัตราความแมนยําของสินคาคงคลัง คิดเปนรอยละ 100 มีอัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของ
ลูกคา คิดเปนรอยละ 93.71 โดยไมมีจํานวนนมพรอมดื่มขาดมือและไมมีอัตราความสูญเสียของนมพรอมดื่ม 
สวนอัตราการถูกตีกลับของนมพรอมดื่มมีเพียงรอยละ 0.02 เทานั้น 

จากผลการวิจัยสรุปไดวาตนทุนโลจิสติกสที่สําคัญที่สุดของผูมีสวนเกี่ยวของในสินคาน้ํานมโค 
คือ ตนทุนการขนสง โดยเกษตรกรมีสัดสวนตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 98.09 ของตนทุนโลจิสติกสรวม
ท้ังหมด ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีสัดสวนตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 47.53 ของตนทุนโลจิสติกสรวมท้ังหมด 
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และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีสัดสวนตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 86.95 ของตนทุนโลจิสติกสรวม
ท้ังหมด 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 เกษตรกร 

เกษตรกรมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายท่ีสําคัญ ไดแก การขนสง มูลคาน้ํานมดิบที่ถูก 

ตีกลับ และมูลคาน้ํานมดิบคางถัง ตามลําดับ ขอเสนอเพ่ือลดตนทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) เกษตรกรสวนใหญขนสงน้าํนมดิบมายังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบเอง ทําใหคาใชจายในการ

ขนสงสูง ดังนั้นเกษตรกรทีอ่ยูในเสนทางหรือบริเวณใกลเคียงกัน ควรมีการรวมกลุมในการขนสงน้ํานมดิบเพ่ือ

ประหยัดเวลาและคาใชจายในการขนสง 

2) ในกรณีทีเ่กษตรกรจางขนสงน้ํานมดิบ เกษตรกรควรมีการชัง่น้าํหนักน้าํนมดิบกอนออกจาก

ฟารม เพ่ือท่ีจะไดทราบปริมาณการสูญเสียท่ีแทจริงในการขนสง 

3) เกษตรกรควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม เพ่ือเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

น้ํานมดิบ ซ่ึงจะชวยลดปญหาการถูกตีกลับของน้าํนมดิบทีไ่มผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และเปนการเพิ่ม

รายไดใหเกษตรกรอีกทางหนึ ่ง เนื ่องจากในปจจุบันราคารับซื้อน้ ํานมดิบขึ้นอยู กับคุณภาพของน้ ํานมดิบ 

ท่ีเกษตรกรผลิตได 

4) เกษตรกรควรมีการเฝาระวังในการเทน้าํนมดิบออกจากถังของเจาหนาทีศู่นยรวบรวมน้าํนมดิบ 

เพ่ือลดปญหาน้ํานมดิบคางถัง ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรไดรับรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

5.2.2 ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (สหกรณ/เอกชน) 

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายท่ีสําคัญ ไดแก การขนสง การบริหาร
คลังสินคา และการใหบริการลูกคา ตามลําดับ ขอเสนอเพ่ือลดตนทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบควรมีการบริหารจัดการระบบการขนสงในการรับน้ํานมดิบจากฟารม
เกษตรกรเอง เพ่ือใหสามารถควบคุมระยะเวลาขนสงและรักษาคุณภาพของน้ํานมดิบได 

2) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบควรมีการวางแผนรวมกับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมในการขนสง
น้ํานมดิบจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะในชวงเทศกาลที่มีการขนสง
หนาแนน และชวงปดภาคเรียน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการการขนสงน้ ํานมดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการขนสง 

3) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีคาใชจายดานไฟฟาสูง เนื่องจากตองใชในการควบคุมอุณหภูมิของ
น้ํานมดิบตลอดเวลา จึงควรมีนโยบายในการจัดหาพลังงานทดแทนเพ่ือลดคาใชจายดานไฟฟา เชน การใช
พลงังานแสงอาทิตย แตตองพิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุนดวย 
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5.2.3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายที่สําคัญ ไดแก การขนสง  
การบริหารคลังสินคา และการจัดซ้ือจัดหา ตามลําดับ ขอเสนอเพ่ือลดตนทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมควรมีการวางแผนในการขนสงผลิตภัณฑนมเพือ่กระจายไปยัง
เอเยนตสงนม โดยจะตองใหมีความคุมคาและประหยัดคาใชจายในการขนสง 

2) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมควรมีการวางแผนในการจัดการคลังสินคา เนื่องจากในบางครั้ง

ตองเก็บรักษาผลิตภัณฑนมในระยะเวลานานกอนจะมีการกระจายสินคาออกไป ซ่ึงจะสงผลใหคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

3) จากปญหาการควบคุมคุณภาพนมจากเอเยนตสงนมโรงเรียน โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม

ควรเสนอใหมีมาตรการลงโทษที่เขมงวดสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติโครงการ

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซ่ึงในปจจุบันไมไดครอบคลุมถึงเอเยนตสงนมโรงเรียน 
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