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บทคัดย่อ 

บริษัท Healthcare จ ากัด ประกอบธุรกิจ น าเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องมือแพทย์ จากต่างประเทศ โดยผลงาน
การศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างไตซึ่งมีลูกค้าหลักรายใหญ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐ กับท้ังสัดส่วนการขายถึง 79% จากรายได้รวม
ของบริษัทฯ ในขณะที่ยอดขายของบริษัทฯเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ระหว่าง 10-15% แต่ผลก าไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายกลับไม่มากอย่าง
ที่คาดการณ์ ส่วนหน่ึงเกิดจากต้นทุนซัพพลายเชนอันประกอบด้วย ต้นทุนโลจิสติกส์ และต้นทุนคลังสินค้า ซึ่ง ต้นทุนโลจิสติกส์ นับได้ว่าเป็น
หลุมด ามายาวนาน และการแก้ปัญหาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก จากความซับซ้อนของกิจกรรม และเกี่ยวพันกับท้ังบุคคลภายในและภายนอก
องค์กร ปัญหาส าคัญของบริษัทคือสินค้าเกิดความเสยีหายระหว่างการขนสง่อันเนื่องมาจากไมพ้าเลท ไม่สามารถขายให้กับลกูค้าได ้กับท้ังยัง
ต้องแบกภาระในการท าลายสินค้าด้วยวิธีการเฉพาะซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากสินค้าเป็นเวชภัณฑ์ ไม่สามารถท าลายหรือทิ้งได้เหมือน
สินค้าอ่ืนๆ ท่ัวไป การท าลายสินค้ากลุ่มนี้ จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านตัวแทนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการท าลายที่สูงมากเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่น ดังนั้นไม่เพียงแต่สินค้าที่น าเข้ามาไม่สามารถขายเพื่อท าก าไร กลับกันยังก่อให้เกิด
ต้นทุนและภาพลักษณ์ของธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องลดปริมาณความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการน าเข้า
สินค้า โดยท าการศึกษาวัสดุที่ใช้ทดแทนไม้พาเลท คือ แผ่นสลิปชีท ด้วยคุณสมบัติและต้นทุนท่ีท าการเปรียบเทียบแล้วพบว่าสลิปชีท มีส่วน
ช่วยในการลดต้นทุนขนส่งลงได้ถึง 88.6% คิดเป็น 27,156,824 บาท และลดค่าใช้จ่ายสินค้าเสียหายอันเกิดจากไมพ้าเลทได้ถึง 0.09% หรือ
คิดเป็น 1,920,013 บาท และยังช่วยลดระยะเวลาการท างานลงได้ จึงท าให้สามารถส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้น จากเดิม 13 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน 
เป็น 17 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน ท าให้เพิ่มยอดขายได้ถึง เดือนละ 295,460,000 บาท คิดเป็น 30.75% 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุนซัพพลายเชน, ต้นทุนโลจิสติกส์, สินค้าเวชภัณฑ์ 
 
Abstract 
 Healthcare Company Limited import health products and medical devices. from abroad The results of this 
study focused on the dialysis products, which are major customers worldwide. A government With the ratio of sales to 
79% of the total revenue of the company. While sales of the company grew steadily every year between 10-15%, but 
profit after deducting expenses not very predictable. Part of the supply chain, including cost. Cost logistics The costs 
and the cost of warehouse logistics. It's a black hole for a long time. And the solution is going to be quite difficult. The 
complexity of events And involve both internal and external parties. The key issue is the company's product damage 
during transit due to wood pallets. Can not be sold to customers. You also have to bear the burden of its destruction 
by means of which the cost is high. Since the product is a drug Can not be destroyed or discarded as other general 
goods, destruction of goods group. Need to operate through an agent that has been certified by the state agency. The 
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cost of the damage is very high in comparison with other merchandise. So not only imported products can not be sold 
for profit. They also contribute to the costs and business image. Therefore it is necessary to reduce damage and 
increase the performance of the imported goods. The study materials to replace wood pallets, slip sheets with a sheet 
and compare costs and find the slip sheet. Have helped to reduce transport costs by up to 88.6% of the 27,156,824 
baht and lower cost product damage caused by wood pallets up to 0.09%, or 1,920,013 baht and reduced cycle times 
down. You can deliver the goods has increased from the original 13 containers per day to 17 containers per day. 
Increased sales of 295.46 million baht or 30.75% per month.  
Keywords: supply chain costs, the cost of logistics, pharmaceutical products.  
 
1.ที่มาและความส าคัญ 
 ในสภาวะการแข่งขันในตลาดธุรกิจต่างๆ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน การเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้หมายความถึง ผล
ก าไรที่สูงข้ึนตามกัน การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริบทส าคัญของประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน  เปรียบเทียบผลการท างาน หรือผล
ประกอบการของกิจการโดยดูจากตัวช้ีวัดด้านต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญ หรือแม้แต่การมีระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ลด
น้อยลง การใช้แรงงานคนลดลง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  หนึ่งในกิจกรรมที่มีต่อการขับเคลื่อนของ
ธุรกิจนั้น แน่นอน กิจกรรมโลจิสติกส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชน ย่อมเป็นที่จับตามอง 
 จากการที่เข้าไปท าการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้ผลก าไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งนั้นคือ ต้นทุน ทั้งส่วนของ
ต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนค่าเช่าคลังสินค้าภายนอก และต้นทุนการท าลายสินค้าที่เสียหายอันเกิดจากการขนส่ง เพื่อหาแนวทางในการลด
ความเสียหายของสินค้าและการคัดเลือกผู้ขายเพื่อลดต้นทุนการเช่าคลังสินค้าภายนอก โดยหากสามารถลดต้นทุนท้ังสองอย่างนี้ ย่อมส่งผล
ให้ต้นทุนซัพพลายเชนลดลงได้ ถึงร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมในกิจกรรมซัพพลายเชน แสดงดังตารางที่ ตารางที่ 1-1และ ตารางที่ 1-2  
 
ตารางที่ Error! No text of specified style in document.-1 ตารางต้นทุนรวมในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ค. ปี 2558 
(บาท) 

  
 
ตารางที่ Error! No text of specified style in document.-2 ตารางต้นทุนรวมในการถือครองสินค้าคงคลัง (บาท) 

 
 
จากการศึกษาข้อมลูพบว่าหีบห่อสนิค้ามีการช ารดุเสียหายจ านวน 27,094 ถุงคิดเป็นมูลค่า 0.6% ของสินค้าน าเข้า (ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือน มกราคม จนถึง กรกฎาคม)ทั้งหมดดังแสดงในแผนภมูิที่ Error! No text of specified style in document.-1 
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แผนภูมิที่ Error! No text of specified style in document.-1 ต้นทุนสินค้าเสียหาย 

 
2.ทฤษฏีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 แนวคิดแบบ Total Quality Management (TQM)  

TQM ถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งไม่ได้ระบุเวลาที่แน่ชัด โดย W.Edwards Deming เพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพ
การผลิตสินค้าและบริการวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด หรือเรียกว่าหัวใจของ TQM ก็คือ  การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้สามารถ
แสดงถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า หรือบริการ อันจะท าให้
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของพนักงานทุกๆคนในองค์กรดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า หรือบริการให้ดีมี
คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) [2] (Roberto Filippin,1997) 

2.2 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) [3] (ธนิต โสรัตน์, 2006 (In Thai)) เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดความสนใจจากลูกค้า หรือผู้บริโภค บรรจุ
ภัณฑ์ ยังหมายถึง วัสดุใด ๆ ที่ใช้ในการห่อหุ้มสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย และเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่ง ตลอดจนการจัดเก็บยัง
คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ คือ ภาชนะ หีบ ห่อ หรือ พาเลท หรือสิ่งใดๆ ที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบโลจิสติกส์ เกิดประสิทธิภาพ และ เป็น
เครื่องมือในการขนถ่าย ขนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคปลายทาง 
 2.3 ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics cost) 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics cost) (James R. Stocks and Douglas Lambert ,2001) อันประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในหมวดใดก็ตาม เช่น ทางน้ า ทางอากาศ และทางบก ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า หมายถึงต้นทุนการถือครองสินค้า 
และต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 
 2.4 คลังสินค้า (Warehouse) 
 คลังสินค้า (Warehouse) (B. Rouwenhorst a,*, B. Reuter b, V. Stockrahm b, G.J. van Houtum c, R.J. Mantel a,W.H.M. 
Zijm c,2000) [7] คลังสินค้า คือสถานที่จัดเก็บสินค้า มีส่วนช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์ นอกจากเป็นสถานท่ี
จัดเก็บแล้วยังสามารถใช้เป็นสถานที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value-added) ให้กับสินค้าได้อีกด้วย และยังเป็นจุดกระจายจัดส่งสินค้า
   
3.วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษากระบวนการท างาน ในแต่ละกิจกรรมของขั้นตอนการน าเข้าสินค้า 

ผู้ท าการศึกษาได้ท าการศึกษาถึงวิธีการท างานท่ัวไปของระบบโลจิสติกส์ ข้อมูลวิธีการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ตลอดจนวสัดุ
ที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่ง ค่าใช้จ่ายของวัสดุดังกล่าวและค้นคว้าหาข้อมูลจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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จนถึงกระบวนการเปลี่ยนถ่ายบรรจุภัณฑ์ และส่งมอบสินค้าเข้ายังคลังสินค้า ท าการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสินค้า ค่ าขนส่ง 
ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าระวาง จนถึง ค่าเช่าคลังสินค้าท่ีเกิดขึ้น  
 โดยท าการศึกษากระบวนการท างานของกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้า เพื่อความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนการท างานของ
ผู้ด าเนินงาน อันน าไปสู่วิธีการในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ณ จุดต่างๆ ในขั้นตอนการท างานรวมไปถึงระยะเวลาในการท างาน  
โดยเฉพาะกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการที่ 1 เมื่อตู้สินค้าเทียบท่ายังจุดขนถ่าย (Docking) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พร้อมหัวหน้าแรงงาน จะท าการตัดซีลและ
เปิดตู้สินค้าพร้อมกัน 
           กระบวนการที่ 2 แรงงานท าการลากพาเลทออกจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องมือขนย้าย (Handling lift) ลากออกมาก 
        กระบวนการที่ 3 แรงงานจะท าการตัดพลาสติกห่อหุ้มที่พันรอบสินค้าบนพาเลทออก เพื่อท าการขนถ่ายกล่องสินค้าจากพาเลทต้น
ทาง ไปยังพาเลทของคลังสินค้า ด้วยการจัดเรียงใหม่ท่ีจ านวน 55 กล่อง เพื่อให้สามารถจัดขึ้นยังช้ันวาง (Rack) ได้ และท าการพันพลาสติก
ห่อหุ้มให้เรียบร้อย 
        กระบวนการที่ 4 เจ้าหน้าที่ภายในคลังสินค้าจะท าการตักพาเลทท่ีขนถ่ายเรียบร้อยแล้วเข้าไปยังคลังสินค้าเพื่อท าการจัดเก็บ 
        กระบวนการที่ 5 แรงงานท าการรวบรวมพลาสติกที่ใช้แล้ว และไม้พาเลทเก่าขนขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์เปล่า เพื่อน าพลาสติกไปขาย
และน าไม้พาเลทไปท าลายทิ้ง เนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อเพราะไม้ไม่สามารถน าไปรีไซเคิล หรือใช้งานต่อได้อีก 
 3.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 การโหลดสินค้าด้วยไม้พาเลท สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการเก็บข้อมูลรายเดือน ได้ดังแสดงในตารางที่ 3-1 ทั้งนี้ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย 
 
ตารางที่ 3-1 ค่าใช้จ่ายสินค้าและขนส่งครึ่งปีแรก 2558 ท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
 
ผู้ศึกษาจึงได้ท าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย กรณีใช้สลิปชีท ทดแทนไม้พาเลท โดยการเปรียบเทียบต้นทุนค่าวัสดุขนส่ง ดังแสดงใน

ตารางที่ 3-2 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดต้นทุนลงได้อย่างชัดเจน 
 
ตารางที่ 3-2 ค่าใช้จ่ายสินค้าและขนส่งครึ่งปีแรก 2558 กรณีใช้สลิปชีททดแทนพาเลทไม้ 
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ทั้งนี้การเปรียบเทียบในด้านต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการท างาน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทดแทนได้ของสลิปชีทต่อไม้พาเลท ดัง
แสดงในตารางที่ 3-3และรูปภาพท่ี 3-1 
 
ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและเวลาการท างาน สลิปชีท กับ ไม้พาเลท 

 
 

 
รูปภาพที่ 3-2 การเปรียบเทียบเทยีบต้นทุนและเวลาการท างาน 

 
ปัจจัยอีกประการ อันได้แก่ ความเสียหายของสินค้าที่พบ เนื่องมาจากการใช้ไม้พาเลทในปัจจุบัน เพราะเหตุการรับแรงศูนย์ถ่วง

ของน้ าหนักสินค้า ซึ่งสนับสนุนให้เห็นว่าไม้พาเลทไม่เหมาะอย่างยิ่งส าหรับใช้ในการขนส่ง ดังแสดงตามรูปภาพท่ี 3-2 
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รูปภาพที่ 3-2 ความเสียหายจากการแตกหักของไม้พาเลทระหว่างขนส่ง 

ในขณะเดยีวกันการใช้สลิปชีทมีสว่นช่วยในการแก้ปัญหาดังกลา่ว เนื่องจากความสามารถในการรับแรงศูนย์ไดด้ีกว่าไม้พาเลท จึง
ไม่ก่อให้เกิดการหักโค่น หรือไม้พาเลทแตกหักขึ้นได้ สภาพสินคา้จากการใช้สลิปชีท ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3-3

 
รูปภาพที่ 3-3 สินค้าท่ีโหลดโดยการใช้สลิปชีท 

 
 นอกเหนือจากการหาแนวทางลดความเสยีหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ผู้ศึกษา ได้ท าการศึกษาหนทางการลดต้นทุนค่าเช่า
คลังสินค้าอีกหนึ่งกรณี โดย ได้ท าการเปรยีบเทียบค่าเช่า กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเช่าคลังสินค้าภายนอก กับเช่าคลังสินค้าของลูกค้าเพื่อท า
การเก็บสินค้าที่เป็น safety stock ของลูกค้า ดังแสดงในตารางที่ 3-4 และ ตารางที่ 3-5 
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ตารางที่ 3-4 ตารางเปรียบเทียบค่าเช่าคลังสินคา้ภายนอกกับคลังสนิค้าของลูกค้า 

 
 
ตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

 
 
4.ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลและเปรยีบเทียบข้อมลู ทางด้านต้นทุนของแต่ละวัสดุพาเลท เพื่อให้สามารถเห็นความชัดเจนของความ
จ าเป็นในการเลือกใช้วัสดุขนส่งใหม่ทดแทน ด้วยความมีประสิทธิภาพของวัสดุ “สลิปชีท” ที่มีความเด่นชัด และเหมาะสมต่อการใช้งาน ดัง
แสดงในตารางที่ 4-1 และ ตารางที่ 4-2 
 
ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของพาเลทแต่ละประเภท 
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ตาราง 4-2 เปรียบเทียบคณุลักษณะและความสามารถรองรับน้ าหนัก 

 
  

จึงจะเห็นได้ว่า ด้วยคุณสมบัติของสลิปชีท ที่สามารถรองรับน้ าหนักบรรทุกสินค้าได้ เหมือนกับ พาเลทไม้ และพาเลทพลาสติก แต่
ช่วยในการประหยัดพื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์และลดความเสียหายในการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนและอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับการ
ใช้พาเลทไม้ สลิปชีทถือได้ว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอ 
 
5.สรุปผลและบทวิจารณ์ 
 5.1 สรุปผล 

จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัญหาความเสียหาย เกิดจาก การใช้วัสดุขนส่งที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายของสินค้า
และน าไปสู่ต้นทุนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของบริษัท หลังจากที่ท าการศึกษาด้านคุณสมบัติของสิ่งที่ใช้ทดแทน และวิเคราะห์ต้นทุน 
แล้วพบว่าสามารถน าไปสู่การลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ 
โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสิ่งที่ใช้ทดแทนเปรียบเทียบกับ วัสดุขนส่งแบบเดิม เห็นได้ว่า มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่าง
เท่าเทียม การวิเคราะห์ต้นทุน ของสิ่งที่ใช้ทดแทนเปรียบเทียบกับ วัสดุขนส่งแบบเดิม พบว่าลดต่ าลงทั้งด้านของค่าใช้จ่าย เวลาในการ
ท างาน และแรงงานท่ีใช้ในการท างาน ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนของบริษัทลดต่ าลง และมีก าไรเพิ่มสูงขึ้นดังแสดงในตารางที่ 5-1 

 
ตารางที่ 5-1 การเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาระหว่างพาเลทกับสลปิชีทในการขนส่ง 

 
 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่ได้ สามารถน าไปเป็นส่วนในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อลดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่งที่มีเป็น
จ านวนมากในแต่ละปี รวมถึง ต้นทุนที่ลดลงได้ของการเปลี่ยนวัสดุขนส่งจากแบบเดิมที่มีทั้งค่าใช้จ่ายที่สูง และเกิดปัญหาความเสียหาย 
จนถึงต้นทุนการท าลายสินค้า ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าในตลาด ความ
เสียหายเหล่านั้นไม่เพียงแต่เป็นผลกระทบต่อบริษัท ยังส่งผลกระทบต่อลูกค้าหรือผู้ป่วย หากอยู่ในภาวะขาดแคลนสินค้า อาจน าไปสู่การ
สูญเสียทรัพย์สินในการเปลี่ยนวิธีการรักษา และหากร้ายแรงคือการสูญเสียชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียที่มหาศาล และการลดต้นทุน
คลังสินค้า ย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในคลังสินค้าของ
ลูกค้าท าให้เราสามารถทราบได้ถึง ปริมาณสินค้าคงคลังที่แท้จริง และท าการวางแผนการน าเข้าสินค้ามาได้อย่างเพียงพอและทันเวลา ลดทั้ง
ต้นทุน เวลา และแรงงาน เป็นไปตามหลักการซัพพลายเชนอย่างแท้จริง 
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