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ค ำน ำ 

   ผลิตภณัฑต์าลโตนด ผลผลิตการเกษตรส าคญัของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีประวติั

มายาวนาน และไดรั้บการยอมรับในฐานะผลิตภณัฑคุ์ณภาพในรูปของวตัถุดิบตาลโตนด และ

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากตาลโตนด ถือไดว้า่เป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศนบัแต่อดีต ซ่ึงนอกจากจะ

สร้างช่ือในฐานะผลิตภณัฑต์าลโตนดแลว้ ยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัในอาหารหวานและอาหาร

คาวของภูมิภาคน้ีท่ีเสริมรสชาติใหมี้ความแตกต่างจนเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญั อยา่งไรกดี็ เป็นท่ีน่า

สงัเกตุวา่ อาชีพการท าตาลโตนดปัจจุบนักลบัไม่ไดรั้บการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แมแ้ต่ในเขตอ าเภอ

บา้นลาด แหล่งผลิตตาลโตนดท่ีส าคญัของจงัหวดัเพชรบุรี เน่ืองจากการข้ึนตาลเป็นอาชีพท่ีค่อนขา้ง

เส่ียง และผลผลิตตาลโตนดมีฤดูกาลท่ีค่อนขา้งสั้นแค่ระยะสามเดือนแรกของตน้ปีเท่านั้น 

   ปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึงกคื็อ รูปแบบการกระจายสินคา้ของผลิตภณัฑ์

ตาลโตนดยงัคงจ ากดัอยูใ่นกลุ่มลูกคา้จ านวนไม่มากนกั ใชรู้ปแบบการเขา้มาซ้ือโดยตรงจากแหล่ง

ผลิตเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากผลผลิตมีจ านวนนอ้ย และมีอายขุองการเกบ็รักษาท่ีค่อนขา้งสั้น ส าหรับ

รูปแบบท่ีมีการพฒันาใหม่ๆ ไดแ้ก่ การจ าหน่ายแก่ลูกคา้ท่ีอยูไ่กลออกไปผา่นการสัง่ซ้ือจากส่ือ

สาธารณะ การฝากขายไปยงัร้านคา้ของฝากสินคา้ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และการรับจา้งผลิตเป็นสินคา้

ส าเร็จรูปเพ่ือน าไปติดตราสินคา้ของลูกคา้ รูปแบบเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการกระจายสินคา้ และ

เกิดค าถามต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการกระจายสินคา้  

  งานวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งหาค าตอบใน 4 ประเดน็ส าคญั ดว้ยกนัคือ 1.รูปแบบการ

กระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑต์าลโตนดเป็นแบบใด 2.ท าเลสถานท่ีใชใ้นการ

กระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ และลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่ง

ผลิตภณัฑต์าลโตนดควรเป็นอยา่งไร 3.จะสามารถพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ท่ี

สามารถประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัไดห้รือไม่ และ 4.จะวิเคราะห์

ตน้ทุนการกระจายสินคา้เพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และการจดัสรรทรัพยากร

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนไดอ้ยา่งไร 
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   การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบในรูป

ของผลส ารวจท่ีถูกตอ้งชดัเจน ประกอบกบัการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพ่ืออธิบายเหตุและผลของ

ผลลพัธ์ในประเดน็การศึกษาดงักล่าว ซ่ึงผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผลการวิจยัท่ีไดรั้บจะสามารถ

น าไปใชใ้นการพฒันากลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี เพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพในการจ าหน่าย ลดตน้ทุนการตลาด และท าใหเ้กิดประโยชนต่์อเกษตรกรผูผ้ลิตใหม้าก

ท่ีสุด 
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กติติกรรมประกำศ 

 การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากผูวิ้จยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่ง

ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑต์าลโตนดในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการสมัภาษณ์ นอกจากน้ีแลว้  ยงัมี

หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูล อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ

การศึกษา เช่นเดียวกบั กลุ่มวิสาหกิจทอ้งถ่ิน และประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการประกอบการ

ของกลุ่มตวัอยา่ง ในส่วนของแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์นกัวิชาการหลาย

ท่านท่ีไดน้ าความรู้จากต ารา หนงัสือ และงานวิจยัของท่านมาใชใ้นการอา้งอิงในส่วนต่างๆ ของ

รายงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 อีกประการหน่ึง งานวิจยัฉบบัน้ีเกิดข้ึนจากนโยบายส่งเสริมการวิจยัของมหาวิทยาลยั

ศิลปากร โดยงานวิจยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการท าวิจยัจากส านกังานบริหารการวิจยั นวตักรรมและ

การสร้างสรรค ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีตอ้งการสนบัสนุนให้

คณาจารยไ์ดด้ าเนินการท าวิจยั เพื่อใหมี้ผลงานการวิจยัท่ีจะสร้างความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อ

เผยแพร่ความรู้จากผลการวิจยั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมตามปณิธานของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 หากงานวิจยัน้ีจะก่อใหเ้กิดคุณูปการต่อสาธารณะชน ขอยกคุณงามความดีท่ีเกิดข้ึนใหก้บัผูมี้

อุปการะคุณต่องานวิจยัท่ีไดก้ล่าวนามมา แต่หากจะมีขอ้บกพร่องอนัใดใหเ้สียหาย ผูวิ้จยัขอนอ้มรับ

ไวด้ว้ยความเตม็ใจ เพ่ือน าไปแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมไทยในอนาคต ทา้ยน้ี ขอกราบ

คารวะพร้อมระลึกถึงคุณบิดามารดาผูมี้พระคุณ ก าลงัใจจากคนไกลท่ีรักยิง่ และไมตรีจิตจากผู ้

ใกลชิ้ดทั้งปวงท่ีผลกัดนัใหผู้วิ้จยัมีแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 

  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค ์1.เพื่อพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสม

ส าหรับผลิตภณัฑต์าลโตนด 2.เพื่อเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ และลด

ตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด 3.เพื่อพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ท่ีสามารถ

ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และ 4.เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เพื่อน าไปใช้

ในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน การรวบรวมขอ้มูลใช้

แบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลแบบสะดวก และการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 350 ราย และ 10 ราย ตามล าดบั 

จากประชากรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑต์าลโตนด รวมทั้งสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในพื้นท่ี กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ

ตวัแทนวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอค่าสถิติบรรยายในรูปของค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อย

ละ และค่าความถ่ี ส่วนการทดสอบสมมติฐานใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ การวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวจิยัพบวา่ 1.รูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของ

การกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดมากท่ีสุดคือ  การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร 2.ในแต่ละรูปแบบของการกระจาย

สินคา้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนค่าขนส่งต ่าเพราะส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายโดยตรง และใชร้ะยะเวลาสั้น 3.ผูป้ระกอบการไม่

สามารถพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้แบบเดียวกนักบัผลิตภณัฑต์าลโตนด เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บั



จ 

 

ผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัได ้ และ 4 ตน้ทุนการกระจายสินคา้มิไดเ้ป็นปัญหาส าคญัส าหรับการผลิต

ในผลิตภณัฑต์าลโตนด แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการขาดแคลนวตัถุดิบ    

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมมือกบัเกษตรกรผูผ้ลิตในการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ จากตาลโตนด หรืออยา่งนอ้ยรองรับการผลิตวตัถุดิบตาลโตนด เพื่อส่งเสริมใหมี้การขยายพื้นท่ีเพาะปลูก

ตาลโตนด อนัจะเป็นการอนุรักษอ์าชีพดั้งเดิมและท าใหค้นรุ่นใหม่หนัมาใหค้วามสนใจการเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตมากข้ึน 

ค ำส ำคญั : กลยทุธก์ารกระจายสินคา้ ผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี 
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Abstract 

This research was a quantitative form and purposed 1.to develop the appropriate physical distribution strategy 

of Palm Sugar products, 2.to select the place for product distribution in order to maintain product quality, reduce 

transportation cost and time of Palm Sugar products delivery, 3. to develop management approach of product 

distribution of Palm Sugar products applying to the similar agricultural products and 4.to analyze cost of product 

distribution for operation improvement and make more efficiency in resource allocation. Data collecting were 

questionnaires from 350 samples of local Palm Sugar products entrepreneurs in Phetchaburi province of Thailand by 

convenient sampling together with interviewing 10 persons by purposive sampling, including some related persons 

including; local government officers, stakeholders and head of the community enterprise groups. Data was analyzed in 

the forms of mean, standard deviation, percentage and frequency. And research hypothesis assumption was tested by 

ANOVA and Multiple regression analysis. 
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Research finding showed that 1. The product distribution form that appropriate and consistent with the 

physical distribution strategy of Palm Sugar products was Selective Distribution. 2. In each form of product distribution, 

it had low cost of transportation owing to almost were direct sales and dispensed in short time. 3. The entrepreneur 

could not develop and apply the same product distribution to another closed-up agricultural product. And 4. Cost of 

product distribution was not a vital problem for Palm Sugar products but a supply shortage was more serious one.  

The research was suggested that the concerned institutions should cooperate with the local producer to develop 

a new Palm Sugar product, or at least product that used Palm Sugar raw material. The outcomes from these activities 

should extend Palm Sugar plantations and increase outputs, then the traditional occupation of Palm Sugar producers 

must be preserved and may lead the young entrepreneurs to pay attention to the new generation farmers. 

Keywords: distribution strategy, palm sugar products, Phetchaburi province 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนัของประเทศไทย ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤต

ต่างๆ มากมาย และประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีรัฐบาลจะตอ้งเร่งรัดฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ส่ิงหน่ึงท่ีรัฐบาลจะตอ้ง

ด าเนินการคือ การพฒันาอาชีพใหแ้พร่หลายเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัประชาชน โดยการพฒันา

ประเทศท่ีเนน้วฒันธรรมและภูมิปัญญาจึงไดรั้บการหยบิยกข้ึนมาเป็นยทุธศาสตร์หน่ึง เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาความยากจน คนวา่งงาน และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชนบทใหมี้ความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และกลายเป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลในยคุปัจจุบนั หลกัการของการพฒันาคือ 

การใชค้วามรู้ความสามารถท่ีชุมชนมีอยูเ่ดิมในการสร้างรายไดอ้ยา่งเป็นกระบวนการ และ

เช่ือมโยงไปสู่การสร้างชุมชนเขม้แขง็ โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัคือ 

ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุด 

พ่ึงแรงงานในครอบครัว พ่ึงทรัพยากรทอ้งถ่ิน พ่ึงตวัเอง และพ่ึงกนัเองในชุมชนเป็นขั้นตอน

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีฝังตวัอยูใ่นสงัคมและวฒันธรรม  

ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส านกังาน

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) มียทุธศาสตร์ในการสร้างความเขม้แขง็ของ

ภาคเกษตรกร โดยเนน้การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทานการ

ผลิตสนบัสนุนเกษตรกร และผูป้ระกอบการน าองคค์วามรู้นวตักรรมและเทคโนโลยกีารผลิตท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บนฐานความริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินคา้ 

ผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรมวิถีทางการเกษตรเป็น

รากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนไทย ซ่ึงสืบทอดเป็นเวลานานตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ 

การด ารงชีวิตของมนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัพืชเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยมนุษยใ์นแต่ละทอ้งถ่ินรู้จกัใชภู้มิปัญญาน าเอาพืชต่างๆ มาใช้
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ประโยชน์หลายลกัษณะสืบต่อกนัมานานกลายเป็นวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ พืชมีประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยห์ลายประการเช่น ใชเ้ป็นอาหาร ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ใชท้ ายารักษาโรค 

ใชท้ าเส้นใยและเชือก ใชท้ ายาฆ่าแมลง ใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม การท่ีมนุษยจ์ะใช้

ประโยชน์จากพืชชนิดใดในการประกอบอาหารนั้น ยอ่มข้ึนกบัชนิดของพรรณพืชท่ีเจริญงอก

งามและมีอยูม่ากในทอ้งถ่ิน และข้ึนกบัภูมิปัญญาในการจดัการของมนุษยป์ระการหน่ึงก่อใหเ้กิด

วฒันธรรม และภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (นฤดม บุญหลง และกลา้ณรงค ์

ศรีรอด, 2545) วิถีชีวิตและการบริโภคของมนุษยเ์ก่ียวโยงไปถึงลกัษณะพ้ืนท่ีและใช้

ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ประสบการณ์มาชา้นานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

ในบรรดาพืชต่างๆท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์นั้น “ตาลโตนด” เป็นพืชท่ีมนุษยรู้์จกักนัมา

เป็นเวลานาน และน ามาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ โดยเจือจนัทร์ ด่านสืบสกลุ (2546) ได้

กล่าวสรุปวา่ ตาลโตนด เป็นพืชเศรษฐกิจอยา่งหน่ึงของภาคใต ้ ซ่ึงน ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง

แพร่หลายจนกลายเป็นวิถีของวฒันธรรมของผูค้นภายในทอ้งท่ีนั้นๆ ประโยชน์ของตาลโตนด

ใหคุ้ณประโยชน์หลายดา้นดว้ยกนัคือ ประโยชนด์า้นสงัคม คือช่วยสร้างอาชีพใหก้บัเกษตรกร

ในการแปรรูปตาลโตนด ท าใหเ้กษตกรสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

มีโอกาสศึกษาหาความรู้พฒันาตนเอง นอกจากนั้นยงัพบวา่ยงัมีประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตน้

ตาลโตนดช่วยสร้างความสมดุลในระบบนิเวศเพราะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกต่างๆ เช่นนกฮูก นก

เคา้แมว ช่วยก าจดัหนูท่ีเป็นศตัรูของตน้ขา้วและพืชอ่ืนๆท าใหช่้วยลดการใชย้าปราบศตัรูพืช 

นอกจากนั้นยงัพบวา่รากของตน้ตาลโตนดเป็นรากหยัง่ลึกลงไปในดินช่วยในการหมุนเวียนธาตุ

อาหารในดินช่วยยดึดินและสร้างความแขง็แรงใหก้บัคนันาไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงัพบวา่

รากของตน้ตาลโตนดน ามาตม้กินแกโ้รคตานขโมย น ้าหวานสามารถน ามาท าเป็นน ้าตาลได ้ ล า

ตน้สามารถน ามาท าส่ิงก่อสร้าง ใบตาลสามารถน ามาท าพดั หมวก มุงหลงัคาและผลตามสามารถ

น ามากินได ้ ดงัท่ีอรุณ ชยัแกว้ ไดก้ล่าววา่ คนไทยรู้จกัและคุน้เคยกบัตาลโตนดแต่คร้ังอดีตกาล 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชป้ระโยชน์ดา้นการบริโภค คนไทยมกัน าตาลโตนดมาใชเ้ป็น

ส่วนประกอบ เคร่ืองด่ืม อาหารหวาน อาหารคาวและเคร่ืองปรุงรส ส าหรับอาหารคาว เช่น ย  าลูก

ตาลโตนด แกงคัว่ลูกตาลโตนด แกงส้มลูกตาลโตนด ส่วนอาหารหวานเช่น ขนมตาล ลูกตาล



3 
 

เช่ือม ขนมโก๋มีไส้ ถัว่งาด า ถัว่งาขาว และเคร่ืองด่ืมเช่น น ้าตาลสด ไวน์น ้าตาลโตนด น ้าตาลเมา

เป็นตน้ 

ภาคใตข้องประเทศไทยมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีต่างจากภูมิภาคอ่ืนอยา่งเด่นชดั กล่าวคือ มี

ลกัษณะเป็นคาบสมุทรทอดยาวจากเหนือสู่ใตท้างดา้นตะวนัออกติดกบัทะเลอ่าวไทย ทางดา้น

ตะวนัตกติดกบัทะเลอนัดามนั มีทะเลสาบ และแม่น ้าล  าคลองมากมายหลายสาย ภาคใตจึ้งมี

บริเวณท่ีเป็นริมน ้าและปากแม่น ้าอยูห่ลายเเห่ง นอกจากนั้นภาคใตย้งัมีภูมิอากาศชุ่มช้ืนมีฝนตก

ตลอดปี จากลกัษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศดงักล่าวท าใหภ้าคใตมี้ตน้ตาลโตนดเติบโต

ข้ึน และเจริญงอกงามเป็นจ านวนมากหลายแห่ง โดยเฉพาะจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงถือไดว้า่เป็น

จงัหวดัท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อุดมไปดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติ และวฒันธรรม

ประเพณี วิถีชีวิต ท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ทั้งป่าไม ้ภูเขา น ้าตก ทะเล รวมไปถึงวิถีชีวิต

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน สืบทอดใหค้งอยูก่ลายเป็น

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูง ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมายงั

จงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือไปสัมผสัธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวเพชรบุรีเป็นอยา่ง

มาก 

จงัหวดัเพชรบุรีมีวิสัยทศัน์คือ “เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิตน่าอยู ่ น่าเท่ียว เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารปลอดภยัสู่สากล” พ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีติดกบัจงัหวดัอ่ืนๆ คือ ทิศเหนือติดกบั

จงัหวดัราชบุรีและสมุทรสงคราม ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัชลบุรี ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์และทิศตะวนัตกติดกบัประเทศเมียนมาร์ โดยจงัหวดัเพชรบุรีมีประชากร 

474,192 คน รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 19,790 บาทต่อคนต่อปี (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2562) เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัหลายชนิด 

ส่วนใหญ่ประชากรจงัหวดัเพชรบุรีประกอบอาชีพเดา้นกษตรกรรมเป็นหลกั มีการท านา ผลไม ้

ท าน ้าตาลโตนด เล้ียงสตัว ์ และท าการประมง ขอ้ไดเ้ปรียบของจงัหวดัเพชรบุรีคือมีความอุดม

สมบูรณ์ นานาไปดว้ยพืชทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั คือตน้ตาล ถือเป็นพืชประจ าถ่ินของจงัหวดัซ่ึงมี

ความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นในชนบท สญัลกัษณ์ของเพชรบุรีอยา่งหน่ึงคือตน้ตาลและ

ผลิตผลจากตน้ตาลท่ีมีช่ือเสียงกคื็อน ้าตาลโตนดนัน่เอง น ้าตาลโตนดเป็นน ้าตาลสดท่ีมาจาก

ธรรมชาติปลอดสารพิษโดยส้ินเชิง ไม่มีการใส่ปุ๋ย ไม่มีการฉีดสารเคมีฆ่าแมลง น ้าตาลโตนด 
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เพชรบุรีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือรู้จกัเป็นอยา่งดี ยิง่ในเวลาท่ีเดินทางข้ึนล่องไปมาตามถนนเพชร

เกษมผา่นเขตจงัหวดัน้ี ตน้ตาลท่ีเรียงรายอยูส่องขา้งทางลว้นเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกวา่เพชรบุรี

เป็นเมืองตาลขนานแท ้ อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปผลิตภณัฑต์าลโตนดจึงเป็นอาชีพท่ีสร้าง

รายไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตลาดโตนดเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ใชเ้มลด็ในการขยายพนัธุ์ โดยเกษตรกรมีวิธีการ

เพาะเมลด็อยู ่ 3 วิธีคือ ปอกเปลือกนอกของผลตาลโตนดท่ีสุกออก ขย  าเอาเน้ือตาลโตนดออก

น าไปจ าหน่ายต่อได ้ถา้มีปริมาณมากกจ็ะใส่โอ่งหมกั โดยใส่สารกนับูดตามอตัราส่วนเพ่ือชะลอ

การขายต่อไป หลงัจากขย  าเอาเน้ือออกหมดแลว้กน็ าเมลด็ท่ีไดใ้ส่ในถุงปุ๋ยน าไปแช่น ้าทั้งถุง

ประมาณ 5 วนั น าข้ึนจากน ้ากองบนพ้ืนดินหาฟางขา้วคลุมทบัประมาณ 15 วนั ตาลจะเร่ิมงอก 

ช่วงน้ีถา้ตอ้งการน าเมลด็ตาลไปปลูกกน็ าไปปลูกไดเ้ลย โดยขดุหลุมลึกประมาณ 25x25 

เซนติเมตร ใชปุ๋้ยคอกรองกน้หลุมเลก็นอ้ย วางเมลด็ท่ีเร่ิมงอกลงไประวงัอยา่ใหป้ลายรากหกั 

เพราะถา้ปลายรากหกัจะไม่สามารถพฒันาเป็นตน้อ่อนได ้ โดยวางท ามุมเฉียงลง 45 องศากบั

พ้ืนดิน กนัตน้ท่ีงอกข้ึนมาชนกบัเปลือกหุม้เมลด็หรือแทงเขา้ไปในเมลด็ไดจ้ะท าใหต้น้อ่อนตาย

ไดก้ลบดิน รดน ้าบา้งถา้ฝนไม่ตก ประมาณ 30 วนั ตน้อ่อนจะงอกพน้ดิน ระยะปลูกท่ีเหมาะสม

อยูร่ะหวา่ง 6x6 เมตร ถึง 8x8 เมตร แลว้แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการสงัเกตพบวา่ตน้

อ่อนจะค่อย ๆ พฒันาภายในรากของเมลด็ตาลซ่ึงจะงอกรากยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร และ

จะหยดุการเจริญเติบโตพร้อมกบัการพฒันาตน้อ่อนในรากซ่ึงผดิกบัปาลม์ชนิดอ่ืนๆ หลงัจาก

พฒันาเป็นตน้อ่อนสมบูรณ์แลว้ กจ็ะแทงตน้อ่อนสวนข้ึนมาโผล่พน้ดิน ซ่ึงจะเป็นเวลาประมาณ 

30 วนั ตามท่ีกล่าวแลว้ จากนั้นน าผลตาลสุกมาขย  าเปลือกและเน้ือออก น าเมลด็ท่ีไดไ้ปแช่น ้า 3-

5 วนั น าข้ึนกองบนแคร่ไมไ้ผ ่สูงจากพ้ืนประมาณ 70-80 เซนติเมตร หาฟางขา้วคลุมทบัประมาณ 

15 วนั ตาลจะเร่ิมงอกน าไปปลูกได ้น าเมลด็ตาลแช่น ้าประมาณ 3-5 วนั น ามาปลูก ลงกระบอกไม้

ไผ ่โดยใส่ดินผสมลงไปจนเตม็กระบอก โดยวางเมลด็เฉียงประมาณ 45 องศา เพ่ือไม่ใหต้น้ท่ีงอก

ใหม่ชนกบัเปลือกหุม้เมลด็หรือแทงเขา้ไปในเมลด็ท าใหต้น้อ่อนตายได ้ หลงัจากไดต้น้อ่อนใน

กระบอกแลว้น าไปปลูกในแปลงทั้งกระบอก จากนั้นน าผลตาลทั้งผลไปแช่น ้า (หมกั) ประมาณ 

30 วนั และไม่ควรแช่นานเกิน 60 วนั จะท าใหเ้มลด็ภายในเน่าได ้น าข้ึนมากองบนพ้ืนใชฟ้างคลุม

ประมาณ 15 วนั เมลด็จะเร่ิมงอก น าเมลด็ท่ีเร่ิมงอกไปปลูกในท่ีๆ เตรียมไวต่้อไป ระยะปลูก 6x6 
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เมตร ถึง 8x8 เมตร และน าผลตาลโตนดสุกทั้งผลไปวางในต าแหน่งท่ีเราตอ้งการปลูกขดุหลุมฝัง

กนัสตัวก์ดัแทะ วิธีน้ีตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 2 วิธีแรก ถึงจะไดต้าลตน้ใหม่ หลงัจากตาลงอกแลว้ ซ่ึง

อาจงอกหลายตน้ ถอนตน้ท่ีไม่ตอ้งการท้ิง ท าร้ัวกนัววัควายเหยยีบย  า่ ระยะปลูก 6x6 เมตร ถึง 8x8 

เมตร  

น ้าตาลโตนดท่ีท ากนัมากในเพชรบุรี มีอยู ่3 อ  าเภอ คือ อ.คลองกระแชง อ.ท่าชา้ง อ.หนอง

จอก ปัจจุบนั อ.คลองกระแชง ไดย้า้ยอ าเภอไปเป็นอ าเภอเมืองเพชรบุรี แต่ยงัคงมีช่ือ ต. คลอง

กระแชงไวเ้ป็นหลกัฐาน และอีก 2 อ  าเภอโยกยา้ยไปข้ึนกบั อ.บา้นลาด และ อ.ท่ายาง ตามล าดบั

และลดฐานะลงเป็นต าบล ช่ืออ าเภอ “คลองกระแชง” คงมีท่ีมาจาก คลองท่ีมีตน้กระแชง (ตน้ลาน

หรือตน้จากท่ีใชใ้บมุงหลงัคา) ข้ึนอยูม่าก หรืออาจหมายถึง คลองท่ีมีเรือกระแชงแล่นล่องจอดอยู่

มาก ซ่ึงท่ีเรียกวา่เรือกระแชงเพราะแต่เดิมใชใ้บกระแชงมาท าเป็นประทุนบงัแดดฝน ส่วนช่ือ

อ าเภอ “ท่าชา้ง” เน่ืองดว้ยแต่เดิมบริเวณน้ีมกัมีชา้งป่าและชา้งเล้ียงลงมาชุมนุมท่ีแหล่งน ้ามากจน

เป็นท่ีเรียกขานของชาวบา้น และช่ือ “หนองจอก”  มีท่ีมาจากหนองน ้าในบริเวณท่ีตั้งบา้นข้ึนนั้น

มีจอกแหนข้ึนหนาแน่น น ้าตาลโตนดนบัเป็นสินคา้ส าคญัประเภทหน่ึงของชาวบา้นท่ีท ากนัมา

นาน ความแตกต่างของน ้าตาลเมืองเพชร คือน ้าตาลฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเพชรบุรี จะมีรส

หวานแต่ไม่มนั สีแดงไม่ค่อยขาว น ้าตาลฝ่ังตะวนัตก มีรสไม่หวานจดัแต่มีรสมนั มีสีขาว สีเขียว 

เหลือง เป็นท่ีนิยมกวา่ประโยชน์ท่ีหลากหลายของตน้ตาล นอกจากท าน ้ าตาลแลว้ ยงัสามารถ

ผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคไดห้ลากหลายจากทุกส่วนของตน้ไมช้นิดน้ี เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้

เกิด creative economy จากตน้ตาล ช่วยเพ่ิมรายได ้สร้างอาชีพใหช้าวบา้น ชุมชน และสงัคม 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตาลโตนด ในปัจจุบนัไดมี้การส่งเสริมใหชุ้มชนปลูก

ตาลโตนด พร้อมกบัก าหนดใหก้ารแปรรูปน ้าตาลโตนดชนิดปึกมาเป็นน ้าตาลโตนดผงบรรจุ

ซอง ผลท่ีเกิดข้ึนตามมากคื็อ ตาลโตนดเป็นสินคา้ท่ีเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นรูปแบบ

ใหม่ ตามวิสยัทศัน์ท่ีวา่เมืองเพชรเมืองตาลโตนด คือเป็นเมืองตน้แบบท่ีก่อใหเ้กิดรายไดจ้าก

ตาลโตนดโดยจดัท าโครงการเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชนข์องตาลโตนด เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจและจิตส านึกแก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อนัน าไปสู่การก าหนดความส าคญัและ

ประโยชน์ของตาลโตนด พร้อมทั้งเผยแพร่ความสามารถในการประกอบอาชีพเก่ียวกบั

ตาลโตนดไดอ้ยา่งมัน่คง (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2552). 
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ตาลโตนด ของดีเมืองเพชร, กรุงเทพ ตน้ตาลโตนดถือเป็นจุดขายทางดา้นการท่องเท่ียวของ

จงัหวดัเพชรบุรี นกัท่องเท่ียวสามารถมาชมสวนตาล ชมวิถีการท าตาลโตนด และผูผ้ลิตน ้าตาล

โตนดสามารถขายผลิตภณัฑต์าลโตนดใหก้บันกัท่องเท่ียวไดด้ว้ย  

ผลิตภณัฑต์าลโตนดเป็นท่ีนิยมในนกัท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไป และในปัจจุบนัคน

จ านวนมากหนัมาบริโภคส่ิงท่ีมาจากธรรมชาติจากขอ้มูลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จะเห็นไดว้า่

ผลิตภณัฑต์าลโตนดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัเพชรบุรี แต่ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก

การแปรรูปจากตาลโตนดบางชนิดมีอายกุารเกบ็รักษาท่ีสั้น ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการกระจาย

สินคา้และการขนส่ง จนบางคร้ังอาจท าใหช้าวสวนไดรั้บราคาต ่าและขาดอ านาจในการต่อรอง

เน่ืองจากเง่ือนไขต่างๆของพอ่คา้โดยเฉพาะเจา้ของสวนตาลโตนดท่ีมีขนาดเลก็ การตลาดยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เกษตรกรมกัค านึงถึงผลผลิตจากตาลโตนดเป็นหลกัโดยไม่ไดค้  านึง

ระดบัศกัยภาพท่ีจริงในการวางแผนในการตลาด และการกระจายสินคา้ การขนส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการพฒันากลยทุธ์รูปแบบ

การกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือช่วยใหเ้กษตรกรสามารถสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจเลือกช่องทางกระจายสินคา้

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนท่ีถูกตอ้งจะท าใหท้ราบวา่กิจกรรมใดท่ีท าใหเ้กิด

ตน้ทุนมากท่ีสุด ท าใหเ้กษตรกรสามารถหาโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนไดโ้ดยการปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรีและเป็นส่วน

หน่ึงของวิถีชีวิตวฒันธรรมการบริโภคและเป็นรากฐานของความสมัพนัธ์ท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูของ

คนในชุมชนมาชา้นาน และความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งผูผ้ลิต พอ่คา้ และผูบ้ริโภค ใน

ดา้นระบบการผลิต ความสมบูรณ์ทางทุนสงัคมท าใหชุ้มชนมีการผลิตสินคา้จากตน้ตาลโตนด

แทบทุกครัวเรือนควบคู่กบัอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงถือวา่เป็นวฒันธรรมภูมิปัญญาท่ีเป็นเศรษฐกิจชุมชน 

ดงันั้นโครงการวิจยัคร้ังน้ีใหค้วามส าคญัในการ พฒันาชุดโครงการวิจยัพฒันาความสามารถทาง

การตลาดชุมชนอยา่งเพียงพอและยัง่ยนื โดยก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในพ้ืนท่ีชุมชนคือจงัหวดั

เพชรบุรี เพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการของจงัหวดัเพชรบุรีในเร่ืองการบริหารจดัการและ

ดา้นการตลาดมุ่งเนน้ความพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค โดยจงัหวดัเพชรบุรี
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เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคตะวนัตก ประเทศไทย มีช่ือเสียงในฐานะแหล่งผลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด

หนาแน่น และเป็นเมืองเก่าแก่มีประวติัศาสตร์ยาวนาน การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัตาลโตนดท า

ใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชนจ านวนมาก สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของ

ภาครัฐบาลคือ การส่งเสริมสร้างและพฒันาดา้นการการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนสงัคม 

ทอ้งถ่ิน การพฒันาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพของประชาชนและชุมชน

ตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือรองรับความตอ้งการในธุรกิจและและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ในการพฒันากลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้

ผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี คดัเลือกท าเลท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ และวิเคราะห์

ตน้ทุนการกระจายสินคา้ 

 

วตัถุประสงค์กำรวจิัย 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ประการ คือ  

1.เพื่อพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑต์าลโตนด 

จงัหวดัเพชรบุรี 

2.เพื่อเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์และ

ลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี 

3.เพ่ือพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์

การเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

4.เพ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน

และการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ขอบเขตกำรวจิัย 

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษา กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี 

เร่ิมตน้ดว้ยการศึกษา สภาวะและปัญหาของธุรกิจในพ้ืนท่ี เพ่ือพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ 

ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ ์ จากนั้นจะท าการเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ 

ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑ ์ พร้อม

กบัพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รวมถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

- ลกัษณะเฉพาะของกิจการ จ าแนกเป็น เงินทุนเร่ิมตน้ของกิจการ ท่ีมาของเงินทุน

ด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวนคนงาน ประเภทผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกั 

สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิต ลกัษณะลูกคา้หลกั และขนาดพ้ืนท่ีประกอบการ 

- ปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ จ าแนกเป็น ลกัษณะความตอ้งการ

ของลูกคา้ ลกัษณะสินคา้ คู่แข่งขนั ช่องทางการจดัจ าหน่าย และขอ้ก าหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแปรตาม แบ่งออกเป็น 

- ตวัแปรตามขั้นกลาง คือ กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ จ าแนกเป็น การจดั

จ าหน่ายแบบทัว่ถึง การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร และการจดัจ าหน่ายแบบผกูขาด 

- ตวัแปรตามทา้ยสุด คือ ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ จ าแนกเป็น ความรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง ความมีมาตรฐานของสินคา้ ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้าย และ

ความสามารถพฒันาการใหบ้ริการ 
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2.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีและประชากร 

งานวิจยัจะเนน้ไปท่ีการศึกษากิจกรรมการกระจายสินคา้เพ่ือการจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ี

ต่อเน่ืองภายหลงัจากผลิตสินคา้เสร็จ ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นคลงัสินคา้และกิจกรรมการขนส่งโดย

จะมีการจดัส่งสินคา้ส าเร็จรูปผา่นผูค้า้คนกลาง และตวัแทนอ านวยความสะดวกทางการตลาด

ไปสู่ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูผ้ลิต หรือ

ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีศึกษาการผลิต และการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดั

เพชรบุรี โดยเฉพาะในเขตท่ีมีการผลิตตาลโตนดมากท่ีสุด คือ เขต อ าเภอเมือง อ าเภอท่ายาง และ

อ าเภอบา้นลาด นอกจากน้ีจะไดเ้กบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในพ้ืนท่ี กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตวัแทนวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

ดงักล่าวดว้ย 

3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การศึกษาวิจยัใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2562  ถึง 30 กนัยายน 2563 

โดยแยกเป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ลงพ้ืนท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นจะท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลและเขียนรายงานการศึกษา การเผยแพร่ผลการศึกษา โดยส่งผลการศึกษาเบ้ืองตน้ไปยงั

กลุ่มวิสากิจชุมชนเพ่ือขอรับความคิดเห็นเพ่ิมเติม และจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

สมมติฐำนกำรวจิัย 

สมมติฐานการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1.ลกัษณะเฉพาะของกิจการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้

ต่างกนั 

 2.ปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจาย

สินคา้ 

 3.กลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ 
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กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะของกิจการ (ศิริญา ตงั

นฤมิตร, 2558) ปัจจยัก าหนดกลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ (สุชาติ ไตรภพสกุล, 2564: 259) 

กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ (สุวิทย ์นามบุญเรือง, 2560: 95) และ ประสิทธิภาพการกระจาย

สินคา้ (ปวีณา เสนาเก่า และวนัชยั รัตนวงษ,์ 2551) ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถสงัเคราะห์กรอบแนวคิด

การวิจยั ไดรู้ปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ตามแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1.กรอบแนวคิดการวิจยัการกระจายสินคา้ตาลโตนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของกิจการ 

-ทนุเริ่มตน้ 

-ที่มาของเงินทนุ 

-ระยะเวลาการด าเนินงาน 

-จ านวนคนงาน 

-ประเภทผลิตภณัฑส์ินคา้ 

-สถานที่ตัง้ 

-ลกัษณะลกูคา้ 

-ขนาดพืน้ที่ประกอบการ 
กลยุทธรู์ปแบบการกระจายสินค้า 

-การจดัจ าหน่ายแบบทั่วถึง 

-การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร 

-การจดัจ าหน่ายแบบผกูขาด 

ปัจจัยก าหนดกลยุทธรู์ปแบบ
การกระจายสินค้า 

-ลกัษณะความตอ้งการของลกูคา้ 

-ลกัษณะสินคา้ 

-คูแ่ข่งขนั 

-ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-ขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ประสิทธิภาพการกระจายสินค้า  

-ความรวดเรว็และถกูตอ้ง 

-ความมีมาตรฐานของสินคา้ 

-ความสามารถในการควบคมุค่าใชจ้่าย 

-ความสามารถพฒันาการใหบ้รกิาร 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวจิัย 

ประโยชน์ทางวิชาการ 

 1.ท าใหท้ราบถึงการพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับ

ผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี 

 2.ท าใหท้ราบถึงการเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพ

ผลิตภณัฑแ์ละลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี 

 3.ท าใหท้ราบถึงการพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บั

ผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 4.ท าใหท้ราบถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประโยชน์ทางปฏิบติั 

 1.ภาคธุรกิจเอกชนผูป้ระกอบการสินคา้ใกลเ้คียงผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี 

สามารถน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้ ในการก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ การ

คดัเลือกท าเลท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ และการวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้  

2.หน่วยงานภาครัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้ ในการก าหนด

นโยบายเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ การคดัเลือกท าเลท่ีใชใ้นการกระจาย

สินคา้ และการวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.กิจการหมายถึง ธุรกิจ หรือกลุ่มธุรกิจตวัอยา่ง ท่ีเรียกกนัอยา่งเป็นทางการวา่ วิสาหกิจ 

หรือกลุ่มวิสาหกิจผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด 

2.กลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ หมายถึง การจดัการการกระจายสินคา้ (Physical 

Distribution Management) ท่ีกล่าวถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิต

ไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม” หรือ “การขนส่งและการเกบ็รักษาตวัสินคา้ภายใน

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น” การจดัการการกระจายตวั

สินคา้จึงเป็นการพฒันาและด าเนินงานระบบการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์ หรือวตัถุดิบขั้นกลาง

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการผลิตและการตลาด กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ในงานวิจยั

น้ีหมายถึง การจดัการการขนส่งและการเกบ็รักษาผลิตภณัฑต์าลโตนดจนถึงมือผูบ้ริโภค ซ่ึง

สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบยอ่ยๆ คือ การจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง การจดัจ าหน่ายแบบ

เลือกสรร และการจดัจ าหน่ายแบบผกูขาด 

 - การจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง (Intensive distribution) หมายถึง การจ าหน่ายสินคา้ไปยงั

ผูบ้ริโภค ผา่นคนกลางตวัแทนจ าหน่ายจ านวนมาก ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด เน่ืองดว้ยการ

แข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง และผูบ้ริโภคมีทางเลือกมาก จึงอ านวยความสะดวกในการซ้ือหาสินคา้ 

 - การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร (Selective distribution) หมายถึง การจ าหน่ายสินคา้โดย

การตดัเลือกคนกลางท่ีเหมาะสมจ านวนหน่ึงในพ้ืนท่ี และก าหนดใหลู้กคา้จ าตอ้งไปซ้ือสินคา้กบั

คนกลางดงักล่าว โดยอาศยัตราสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ และในราคาท่ีก าหนดเป็นมาตรฐาน 

 - การจดัจ าหน่ายแบบผกูขาด (Exclusive distribution) หมายถึง การจ าหน่ายสินคา้ใหก้บั

คนกลางเพียงรายเดียวในพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมการกระจายสินคา้ทั้งในแง่ปริมาณสินคา้ และคุณภาพ

การใหบ้ริการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 3.ปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ หมายถึง สาเหตุ หรือตวัการจ าเป็นท่ี

ก่อใหเ้กิดการก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด ในแต่ละรูปแบบ 

ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ 
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 - ลกัษณะความตอ้งการของลูกคา้ หมายถึง ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

ตาลโตนดในลกัษณะต่างๆ เช่นการออกแบบสินคา้ การผลิตสินคา้ และการจดัส่งสินคา้ ซ่ึงส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 - ลกัษณะสินคา้ หมายถึง ความหลากหลายของ ผลิตภณัฑต์าลโตนด ประกอบดว้ย การ

ผลิตวตัถุดิบธรรมชาติ การแปรรูปวตัถุดิบเป็นผลิตภณัฑข์องเกษตรกร และการรับจา้งผลิตสินคา้

ตามค าสัง่ซ้ือ 

 - คู่แข่งขนั หมายถึง กิจการการผลิตสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี ในต่าง

พ้ืนท่ี และการผลิตสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชท้ดแทนได ้เช่น น ้าตาลมะพร้าว 

น ้าตาลจากออ้ย รวมถึง การใชก้ลยทุธ์การผลิตและการจ าหน่ายเพ่ือการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์

ตาลโตนดของกิจการเหล่าน้ี 

 - ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการในการจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ย 

สิทธิในตวัผลิตภณัฑ ์ (และอาจรวมถึงตวัผลิตภณัฑ)์ จากผูผ้ลิตไปจนถึงผูบ้ริโภค แยกเป็น ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายทางตรง คือ การขายผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง หรือช่องทางศูนยร์ะดบั และ ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม คือ 

เส้นทางท่ีสินคา้เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค 

 - ขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง กฎระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิต และการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์าลโตนด ท่ีเป็นไดท้ั้งอุปสรรค และปัจจยัสนบัสนุนกิจการ

การผลิตตาลโตนด 

 4.ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ หมายถึง การประเมินผลส าเร็จของการกระจายสินคา้

วา่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดไดดี้เพียงไร หรืออยูใ่นระดบัการประเมินใด โดยทัว่ไป

แลว้ การประเมินประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ ประเมินไดจ้ากเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 - ความรวดเร็วและถูกตอ้ง หมายถึง การกระจายสินคา้มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งแม่นย  า และตรงตามก าหนดวลา 
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 - ความมีมาตรฐานของสินคา้ หมายถึง มาตรฐานของสินคา้ท่ีจดัส่งเป็นไปตามค าสัง่ซ้ือ 

ครบถว้นตามจ านวนท่ีตกลงกนัไว ้และไม่พบขอ้บกพร่อง หรือเสียหายในสินคา้ท่ีจดัส่ง 

 - ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้าย หมายถึง การกระจายสินคา้ไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุน

เพ่ิม สินคา้ท่ีจดัส่งมีประกนัความเสียหายในการขนส่ง และกิจการไดรั้บประโยชน์จากการขนส่ง

เท่ียวกลบั 

 - ความสามารถในพฒันาการใหบ้ริการ หมายถึง กิจการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการกระจายสินคา้ได ้ สามารถยกระดบัทกัษะใหก้บับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถ

พฒันาการใหบ้ริการการกระจายสินคา้ 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

- แนวคิดทฤษฎีดา้นการขนส่ง 

- แนวคิดเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ 

- แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารช่องทางการตลาด 

- แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการกระจายสินคา้ 

- ขอ้มูลบริบทของพ้ืนท่ีศึกษา 

- งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาลโตนด 

 

แนวคดิทฤษฎด้ีำนกำรขนส่ง 

ในการท่ีจะพฒันารูปแบบกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด ในจงัหวดัเพชรบุรีนั้น 

ปัจจยัส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาปัจจยัหน่ึงคือ ปัจจยัดา้นการเลือกท าเลท่ีตั้งและปัจจยัขนส่ง โดย

การเลือกท าเลท่ีตั้งหมายถึงการหาต าแหน่งท่ีตั้งของการผลิต การจดัเกบ็ และส่ิงอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆท่ีสมัพนัธ์กบัการขนส่งและการจดัสรรอตัราก าลงั นอกจากนั้นยงัหมายความรวมถึง

การตดัสินใจในการออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน การเลือกท าเลท่ีตั้งนั้นควรค านึงถึงปัจจยั

หลายๆอยา่งประกอบมากกวา่มุ่งเนน้เพียงปัจจยัเดียว เพราะตน้ทุนท่ีต ่าในดา้นหน่ึงอาจไม่ไดท้ า

ใหต้น้ทุนรวมต ่าท่ีสุด อยา่งไรกดี็ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาในการเลือกท าเลท่ีตั้งทัว่ไปควรเป็นปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ก าไร ค่าใชจ่้าย ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ พนกังานและ

สภาพแวดลอ้มภายนอกอ่ืนๆ เป็นตน้ อน่ึงในการเลือกท าเลท่ีตั้งในระดบัภูมิภาคมกัพิจารณา 

ตน้ทุนทางดา้นสาธารณูปโภค ตน้ทุนท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนทางดา้นแรงงาน การส่งเสริมการ

ลงทุนจากรัฐบาล และปัจจยัในการเลือกท าเลท่ีตั้งระดบัเมืองมกัพิจารณาเร่ืองความสะดวกของ

ระบบการขนส่ง ความจ ากดัพ้ืนท่ีและปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในท านองเดียวกนัปัจจยั
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ขนส่งกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั ท่ีถูกน ามาพิจารณาในการพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้

ความล่าชา้ของการขนส่งท่ีท าใหเ้วลารอคอยยาวนานข้ึน บางครั้งขนาดการขนส่งหรือขนาดการ

ผลิตท่ีประหยดัมีเกินปริมาณท่ีของลูกคา้ตอ้งการ ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมีท่ีวา่งไวเ้กบ็ของท่ีเหลืออีก 

ในงานวิจยัน้ีจะใชวิ้ธีในการประเมินคดัเลือกท าเลท่ีตั้ง อยู ่3 วิธีรูปแบบท่ีใชใ้นการขนส่งอยู ่1 วิธี 

ดงัน้ี 

1.The Weighted-Factor Rating Model 

วิธีน้ีเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความน่าสนใจหรือดึงดูดใจของสถานท่ีต่างๆดว้ย

ปัจจยัหรือดชันีวดัท่ีเป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค 

ตน้ทุนดา้นสถานท่ี การคมนาคมขนส่ง นโยบายดา้นคุณภาพชีวิต อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ระหวา่งประเทศ กฎหมายและนโยบายรัฐบาล โดยขั้นตอนในการใหค้ะแนนปัจจยัมีดงัน้ี 

             1) คดัเลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการคดัเลือกสถานท่ีตั้ง เช่น ค่าแรงงาน ความใกล้

ลูกคา้ ความใกลแ้หล่งผลิต ตน้ทุนค่าขนส่ง ความสะดวกในการเขา้ถึง เป็นตน้ 

             2) ใหน้ ้าหนกัแต่ละปัจจยั โดยปกติน ้าหนกัจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 (ตวัรวมทั้งหมดคือ 1) 

             3) พิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละปัจจยัของแต่ละสถานท่ี โดยคะแนนมีค่าตั้งแต่ 0-100 ซ่ึง

ในบางปัจจยัอาจจะตอ้งใหค้ะแนนในลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกนั เช่น ตน้ทุนค่าขนส่ง ถา้ค่าขนส่ง

อยูใ่นระดบัต ่าจะไดค้ะแนนสูง แต่หากค่าขนส่งสูงจะไดค้ะแนนต ่า เป็นตน้) 

             4) คูณคะแนนในแต่ละปัจจยักบัน ้าหนกัท่ีใหไ้วใ้นแต่ละปัจจยั 

             5) สถานท่ีตั้งท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดจะเป็นสถานท่ีตั้งท่ีสมควรเลือก   

2.The Break-Even Point  

 วิธีน้ีเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนค่าใชจ่้ายและปริมาณการผลิตเพ่ือเปรียบเทียบทาง

เศรษฐศาสตร์ของแต่ละสถานท่ี ท่ีน ามาพิจารณา โดยวิเคราะห์ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนแปรผนั

แลว้น ามาเขียนกราฟแต่ละสถานท่ีเพ่ือช่วยในการคดัเลือกสถานท่ีท่ีมีตน้ทุนต ่าสุด โดยมีขั้นตอน

คือ 
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1) คดัเลือกสถานท่ีตั้ง 

2) วิเคราะห์ตน้ทุนคงท่ี เช่น ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 

            3) วิเคราะห์ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย เช่น ค่าแรงงาน ค่าวสัดุ ค่าขนส่ง เป็นตน้ 

            4) ค านวณตน้ทุนรวม (ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร) จุดคุม้ทุนของแต่ละ

ท าเลท่ีตั้ง และวาดกราฟออกเป็นแต่ละปริมาณการผลิต เพ่ือหาตน้ทุนท่ีต ่าสุดภายใตป้ริมาณ

สินคา้ท่ีตอ้งการ  

3.The Center-of Gravity Model  

วิธีน้ีใชส้ าหรับหาท าเลท่ีตั้งเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ เพ่ือลดตน้ทุนในการกระจายสินคา้ให้

ต ่าท่ีสุด โดยการหาต าแหน่งท่ีอยูต่รงกลางท่ีใกลก้บัตลาดท่ีมีความตอ้งการสูงสุดมากท่ีสุด หรือ

หาต าแหน่งตรงกลางท่ีใกลก้บัแหล่งวตัถุดิบท่ีมีปริมาณสูงสุด โดยอาศยัขอ้มูลพิกดัระยะทาง

ท่ีตั้ง และจากขอ้มูลปริมาณความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย วิธีน้ีสามารถหาต าแหน่งของศูนย์

กระจายสินคา้ท่ีให้บริการไดก้บัตลาด หรือแหล่งวตัถุดิบหลายๆ แห่งได ้วิธีการน้ีใชส้มมติฐาน

ว่า ตน้ทุนค่าใชจ่้ายเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัระยะทางและปริมาณสินคา้ท่ีจะส่ง ซ่ึงสถานท่ีใน

อุดมคตินั้น จะมีน ้ าหนักระยะทางระหว่างคลงัสินคา้และร้านคา้ปลีกมีค่าน้อยท่ีสุด โดยดูจาก

จ านวนตูข้นส่งท่ีถูกจดัส่งออกไป ทฤษฎีน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์หาจ านวนคลงัสินคา้เพื่อ

ปรับปรุงระบบการขนส่งสินคา้ โดยใชเ้คร่ืองมือหาจุดศูนยก์ลางเพ่ือวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีตั้งของ

คลงัสินคา้แต่ละภาค เพ่ือเป็นตวัเลือกในการค านวณท่ีท าให้ตน้ทุนต ่าท่ีสุดโดยการใชโ้ปรแกรม

เชิงเส้นหาจ านวนคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมและมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด 

4.Transportation Method 

การเลือกวิธีการขนส่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในการตดัสินใจ ในการใชรู้ปแบบการ

ขนส่งสินคา้จากแหล่งจดัส่งต่างๆไปยงัผูรั้บท่ีอยูใ่นแต่ละท่ี และเพื่อลดตน้ทุนรวมของการผลิต

และการขนส่งทุกๆบริษทัท่ีมีเครือข่ายในการจดัส่งวตัถุดิบหรือสินคา้ (ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 

2560: 119) หลกัเกณฑก์ารเลือกวิธีการขนส่งประกอบดว้ย การพิจารณา ประเภทของการขนส่ง 

และค่าใชจ่้ายในการขนส่งแต่ละวิธี 
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4.1 การตดัสินใจเลือกประเภทการขนส่ง วิธีการขนส่งโดยทัว่ไปมี 7 ประเภท คือ ทาง

ถนน ทางราง น ้า อากาศ ท่อ ตูค้อนเทนเนอร์ และการขนส่งหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละประเภทกมี็

ลกัษณะเฉพาะตวั การขนส่งทางน ้าและทางท่อเป็นการขนส่งราคาถูกท่ีสุด แต่ในการขนส่งแต่

ละคร้ังตอ้งส่งในปริมาณมากราคาจึงจะถูก ทางรถไฟสามารถขนส่งไดเ้ป็นตู้ๆ  แต่ตอ้งขนส่งใน

เส้นทางท่ีก าหนดไวคื้อตอ้งมีรางรถไฟไปถึง สาวนการขนส่งทางรถยนตเ์ป็นการขนส่งท่ียดืหยุน่

ท่ีสุด ในการตดัสินใจเลือกประเภทของการขนส่งท่ีเหมาะสม ควรค านึงถึงปัจจยัเหล่าน้ี 

 - ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์(Product Characteristic) ไดแ้ก่ 

 1) ความคงทนของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑเ์ป็นของท่ีเน่าเสียง่ายหรือไม่ ถา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์

เน่าเสียง่าย เช่น ผกัสด ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์ กต็อ้งอาศยัการขนส่งท่ีรวดเร็ว เช่น รถยนตห์รือ

เคร่ืองบิน หรือประเภทของการขนส่งท่ีมีตูเ้ยน็หรือหอ้งเยน็เพ่ือเกบ็สินคา้ได ้

 2) น ้าหนกัและขนาดของผลิตภณัฑ ์เช่น การขนส่งซีเมนต ์เสาเขม็ซ่ึงมีน ้าหนกัมากมกัจะ

ใชก้ารขนส่งทางรถบรรทุก หรือรถไฟโดยท าตูพิ้เศษ หรือมีรถบรรทุกเฉพาะ 

 - ความกวา้งขวางท่ีบริการดา้นการขนส่งไปถึง (Availability of Services) โดยตอ้งมี

ขอ้มูลวา่ สถานท่ีท่ีตอ้งการส่งสินคา้ไปถึงนั้นมีการขนส่งประเภทใดไปถึงไดบ้า้ง เช่น มีถนน

เขา้ถึงหรือไม่ มีทางรถไฟผา่นไปถึงหรือไม่ มีสนามบินหรือไม่ เป็นสถานท่ีท่ีมีแม่น ้าล  าคลอง

ไหลผา่นหรือไม่ หรือหากเป็นเมืองท่ามีลกัษณะเป็นท่าเรือน ้าลึกหรือไม่ เรือขนสินคา้ขนาด

ใดบา้งท่ีสามารถเขา้ถึงได ้

 - ความไวใ้จไดข้องบริการการขนส่ง (Dependability of Services) บริการการขนส่งท่ีจะ

เลือกควรเป็นท่ีไวว้างใจในดา้นความตรงต่อเวลา การดูแลสินคา้ และความรับผดิชอบต่อสภาพ

สินคา้ท่ีมีการขนส่ง 

 - ความรวดเร็วในการขนส่ง (Speed) หากตอ้งการใหสิ้นคา้ไปถึงจุดหมายปลายทางอยา่ง

รวดเร็ว เร่งด่วน กจ็  าเป็นตอ้งเลือกใชป้ระเภทของการขนส่งท่ีสอดคลอ้ง เช่น เคร่ืองบิน หรือ

รถยนต ์
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 - ความถ่ีในการใช ้ (Frequency of Services) บริการการขนส่งท่ีตอ้งการใชน้ั้นมีความ

ตอ้งการใชบ่้อยเพียงใด หากตอ้งการใชบ่้อย การขนส่งทางรถยนตจ์ะมีความยดืหยุน่มากกวา่ 

เพราะไม่ตอ้งก าหนดเวลาท่ีแน่นอนตายตวัเหมือนรถไฟหรือเคร่ืองบิน 

 - ลกัษณะสินคา้ท่ีตอ้งดูแลพิเศษ (Operational Capabilities) บริการการขนส่งท่ีตอ้งการมี

ส่ิงอ านวยความสะดวกใดๆ เป็นพิเศษหรือไม่ เช่น การดูแลรักษาอุณหภูมิ การดูแลความเสียหาย 

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้เฉพาะ เป็นตน้ 

 - การก ากบัดูแลการขนส่ง (Regulation) กฎ ระเบียบต่างๆ ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ขนส่งสินคา้เฉพาะประเภท หรือควบคุมดูแลการขนส่งบางประเภทส่งผลต่อการเลือกประเภท

การขนส่งแบบใดแบบหน่ึงหรือไม่ 

4.2 การตดัสินใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่าใชจ่้ายในการขนส่งประกอบดว้ย

รายการใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 - อตัราค่าระวางขนส่ง (Transportation Rate) 

 - ค่าใชจ่้ายในการขนถ่ายสินคา้ (Loading-Unloading) 

 - การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 

 - ความไม่แน่นอนของการบริการขนส่ง (Transportation Service Un-consistency) 

 - ค่าใชจ่้ายส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ (Miscellaneous) 

 ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการขนส่งดงักล่าว ไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนของแนวคิดตน้ทุนการกระจาย

สินคา้ อยา่งไรกต็าม ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง หรือตน้ทุนการขนส่งเหล่าน้ี ลว้นมีความส าคญัต่อ

การตดัสินใจเลือกวิธีการขนส่งของธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑต์าลโตนด 

และยงัคงตอ้งอาศยัปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัขององคก์าร ไดแ้ก่ บุคลากร การจดัการ เงินทุน และ

ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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แนวคดิเกีย่วกบัระบบโลจิสติกส์          

โลจิสติกส์เป็นระบบการจดัการการส่งสินคา้ ขอ้มูลและทรัพยากรจากจุดตน้ทางไปยงั
ปลายทางตามความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โลจิสติกส์เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสาน
ขอ้มูลการขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั การจดัการวตัถุดิบและการบรรจุ โดยจะเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผน ด าเนินการ ควบคุมการไหลของขอ้มูล ข่าวสาร สินคา้และบริการไปขา้งหนา้และการ
ไหลยอ้นกลบัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือสินคา้เกิดการเคล่ือนยา้ยจากจุดหน่ึงไป
ยงัจุดหน่ึง ยอ่มเกิดการเคล่ือนท่ีและการรวบรวมสินคา้เกิดข้ึน ดงันั้นจะเห็นไดช้ดัเจนวา่การ
จดัการคลงัสินคา้และการขนส่งเป็นกิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ เพ่ือท่ีจะพฒันากลยทุธ์รูปแบบ
ในการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงความหมาย
ของช่องทางการกระจายสินคา้และการขนส่ง โดยการกระจายสินคา้ หมายถึง การด าเนินการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้งภายในองคก์รและผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยกระบวนการ
ต่างๆ ในการน าสินคา้ไปถึงลูกคา้ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจใหก้บัของลูกคา้ ทั้งน้ี ความส าเร็จของการกระจายสินคา้จึงข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนยา้ยสินคา้
ของผูผ้ลิตท่ีสอดคลอ้งการประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานและ
ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้น “เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ สถานท่ีท่ีถูกตอ้ง และตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด” 
(กรกฏ ใยบวัเทศ ทิพยวงศ,์ 2553) การจดัการการกระจายสินคา้จึงเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการขนส่ง 
ปริมาณสินคา้ท่ีลูกคา้สัง่ซ้อื และ ระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ อนัจะน าไปสู่ตน้ทุนดา้นการ
ขนส่งและตน้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีเกิดข้ึนในการ บริหารจดัการสินคา้ ซ่ึงกระบวนการในการ
กระจายสินคา้จะประกอบไปดว้ยหลายกิจกรรมเร่ิมต้งัแต่การ จดัการผลิตภณัฑท่ี์ออกจากแหล่ง
ผลิตไปจนกระทัง่การส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัร้านคา้หรือผูบ้ริโภค องคป์ระกอบหลกัของการกระจาย
สินคา้ประกอบดว้ยขั้นตอน  

1. Order processing เป็นกระบวนการในการรับค าสัง่จากลูกคา้แลว้จึงวางแผน ก าหนด
วิธีการส่งมอบใหลู้กคา้ใน ปริมาณและวนัเวลาท่ีตอ้งการเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ ครบตาม
ค าสัง่ซ้ือและไม่เกิดความเสียหาย        

2. Warehousing คลงัสินคา้ถือเป็นสถานท่ีจดัเก็บหรือเตรียมสินคา้เพ่ือน าส่งไปยงัลูกคา้ 
ภายในคลงัสินคา้จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าก่อนน าส่งไปยงัลูกคา้ ปัจจยัท่ี
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ส าคญัของคลงัสินคา้คือ การเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการกระจายสินคา้เพ่ือส่งไปใหลู้กคา้ได้
สะดวก และการพิจารณาเส้นทางการขนส่งท่ีสะดวก หรือเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสม 
 3. Inventory Control การควบคุมสินคา้คงคลงัส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ หากมี
ปริมาณสินคา้คลงัมากเกินไปส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนในการจดัเกบ็สินคา้ท่ีสูงข้ึน หากไม่มีสินคา้คง
คลงัใน stock จะท าใหธุ้รกิจเกิดสูญเสียโอกาสในการคา้ การควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี
เหมาะสมตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการวางแผนส าหรับการพยากรณ์ เพ่ือใหเ้กิดการจดัการ
สินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. Material Handling เป็นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยและการขนส่งท่ี
เหมาะสม ท าใหสิ้นคา้คงคุณลกัษณะเดิมไวก่้อนถึงมือลูกคา้ เพ่ือสร้างคุณภาพและความ
น่าเช่ือถือใหก้บัธุรกิจ  
  5. Packaging การเลือกบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั
ตวัผลิตภณัฑแ์ลว้ ยงัเป็นการป้องกนัสินคา้จากอนัตรายอนัเกิดจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงั
ลูกคา้ไดอี้กดว้ย การเลือก บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบักบัปริมาณและขนาดของสินคา้จะช่วยลด
ตน้ทุนของบรรจุภณัฑ ์ และตน้ทุนใน การขนส่ง เน่ืองจากหากมีการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบการขนส่ง และท าใหส้ามารถขนส่งสินคา้ไดใ้นคราวเดียวช่วย
ประหยดัเช้ือเพลิงพลงังาน ทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการกระจายสินคา้ได ้ 
  6. Transportation การเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือจดัส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาถึงรูปแบบในการขนส่งสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ ประเภทสินคา้ ระยะเวลาใน
การขนส่งสินคา้ประเภทนั้นๆ และตน้ทุนลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการขนส่งสินคา้  
 7. Communication and Data Interchange การสื่อสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลจะท าให้
ผูป้ระกอบการทราบถึงสถานการณ์และความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถวางแผนหรือ
แกปั้ญหาในการจดัการการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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แผนภาพท่ี 2 องคป์ระกอบหลกัของการกระจายสินคา้ (กรกฏ ใยบวัเทศ ทิพยวงศ,์ 2553: 21) 

ดงันั้นการกระจายสินคา้จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้โดยการเพ่ิม ประสิทธิภาพของการจดัการโลจิสติกส์ กล่าวคือ การกระจายสินคา้ที่ดี
จะตอ้งมีการวางแผนในเร่ืองของ ปริมาณและรูปแบบในการจดัส่งสินคา้ไปยงัผู้ ู บริโภคให้เกิด
ความคุม้ค่ามากที่สุด ซ่ึงความคุม้ค่าท่ีเกิดข้ึน ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการขนส่ง ปัจจยัดา้นกฎหมาย และปัจจยัด้านการรักษาความปลอดภยั 
ดงัน้นั การจดัการกระจายสินคา้จึงตอ้งทาความเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมาย ประเภทและรูปแบบ 
การกระจายสินคา้ รวมถึงการจดัการกระจายสินคา้ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือลดตน้ทุนในการดา
เนินการ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ กิจกรรมการกระจายสินคา้ยงันบัว่าเป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์สมยัใหม่เพ่ือให้เกิดการขนยา้ยส่ิงของไปยงั
จุดหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยระยะเวลาการขนส่งท่ีนอ้ยลงขณะท่ีปริมาณความตอ้งการ
ในการขนถ่ายสินคา้สูงข้ึน 
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แผนภาพท่ี 3 Supply and Distribution Logistics  

(ไชยยศ ไชยมัน่คง และมยขุพนัธ์ ไชยมัน่คง, 2556: 45) 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยัน้ีจะศึกษาในส่วนคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
ส าคญัในการกระจายสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัผูบ้ริโภค  การจดัการคลงัสินคา้ คือพ้ืนท่ีท่ีได้
วางแผนแลว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดย
คลงัสินคา้ท าหน้าท่ี ในการเก็บสินคา้ระหว่างกระบวนการ เคล่ือนยา้ย เพ่ือสนบัสนุนการผลิต
และการกระจายสินค้า ซ่ึงสินค้าท่ีเก็บในคลังสินค้า (Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่วตัถุดิบ (Material) ซ่ึงอยูใ่นรูป วตัถุดิบ ส่วนประกอบและ ช้ินส่วนต่างๆ สินคา้
ส าเร็จรูปหรือสินคา้ จะนบัรวมไปถึงงานระหวา่งการผลิต ตลอดจนสินคา้ท่ี ตอ้งการท้ิงและวสัดุ
ท่ีน ามาใชใ้หม่ ระบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีดีจะถูกออกแบบใหร้องรับการบริหารจดัการ
ทุกกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ประเภทต่างๆได ้โดยการจดัการดา้นโลจิสตเ์ป็นส่วนท่ีส าคญัส่วน
หน่ึงในคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการลดต้นทุนสินค้าให้ต ่า มี
คุณภาพท่ีดี ไม่ช ารุดเสียหายและการเคล่ือนยา้ยส่งมอบรวดเร็วตรงต่อเวลา ไชยยศ ไชยมัน่คง 
และมยุขพันธ์  ไชยมั่นคง (2556: 45) อธิบายว่างานปฏิบัติการคลังสินค้ามีขั้ นตอนและ
รายละเอียดมาก ส่วนใหญ่จะเป็นงานยกขน การจดัเก็บและหยิบสินคา้ตามใบสั่งซ้ือ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  1. กระบวนการรับสินคา้ การรับสินคา้เป็นการน าสินคา้เขา้ เพ่ือท่ีจะท าการจดัเกบ็ โดย
ระบบของการรับสินคา้จะมีการตรวจสอบสินคา้ไดอ้ยา่งละเอียด ไม่วา่จะเป็น จ านวน ขนาด 
น ้าหนกั ราคา ตลอดจนไป ถึงช่วยค านวณยอดสินคา้ท่ียงัคงคา้งอยูใ่น สต๊อกเพ่ือท่ีจะสามารถ
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จดัสรรพ้ืนท่ีท่ีจะน าสินคา้ ในลอ็ตใหม่ เขา้ไปเกบ็ ระบบยงัสามารถบอก รายละเอียดในการเรียง 
จดัเกบ็ สินคา้แต่ละชนิด เพ่ือเป็นการใชพ้ื้นท่ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
  2. ระบบเกบ็สินคา้ ระบบตรวจสอบขนาดของพ้ืนท่ีและชั้นเกบ็ของต่างๆ วา่มีขนาดและ
น ้าหนกัเท่าไหร่เพียงพอต่อสินคา้ท่ีจะน าเขา้มาเกบ็หรือไม่ อีกทั้งยงัสามารถจ าแนกประเภทของ
สินคา้ท่ีจะ น ามาเกบ็และช่วยใหพ้นกังานสามารถรู้ถึงสถานท่ีในการ เกบ็สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
โดยไม่ ตอ้งพ่ึงกระดาษหรือความจ าและช่วยบริหาร เน้ือท่ีและจดัโซนท่ีเหมาะสม  
  3. งานดูแลรักษาสินคา้หลงัจากท่ีไดจ้ดัเกบ็สินคา้ในพ้ืนท่ีเกบ็รักษาของคลงัสินคา้ จะตอ้ง
เอามาตรการต่างๆ ของการดูแลรักษามาใช ้ เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ท่ีเกบ็รักษาอยูใ่นคลงัสินคา้
เกิดความเสียหาย สูญหายหรือเส่ือมคุณภาพ อนัเป็นภาระรับผดิชอบท่ีส าคญัของผูเ้ก็บรักษา 
สินคา้น้ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัจากการถูกขโมย และควรไดรั้บการป้องกนัจากสภาพอากาศ 
  4. การตรวจนบัคลงัสินคา้การตรวจนบัสินคา้ เป็นการตรวจสอบจานวนสินคา้ท่ีมีอยูจ่ริง
ในคลงัสินคา้ โดย ปกติจะมีการตรวจนบั อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือปรับยอดคงเหลือใหต้รงกบั
ระบบ โดยไม่จาเป็นตอ้ง รอถึง ส้ินเดือน หรือ ส้ินปี ซ่ึงจะเป็นระบบ แบบ Real time ซ่ึงจะมีการ
ใชง้านควบคู่กบั เคร่ือง ยงิบาร์โคด้ เพ่อืท าการตรวจนบั และสามารถปรับยอดในขณะนั้นได ้ 
  5. การจ่ายสินคา้เม่ือมีการสัง่สินคา้ หรือ มี Order เพื่อตอ้งการสินคา้ จะมีการจดัการ
เก่ียวกบัการจ่ายสินคา้ หรือ Picking เพ่ือน าสินคา้ท่ีจดัเกบ็ไว ้มาท าการตดัจ่าย โดยจะมีการจดัการ
ส่วนของการ ตดั Stock วา่สินคา้ใดถูกจ่ายบา้ง จ านวนเท่าใด โดยมีการตดัจ่ายแบบ Real time 
  6) การจดัส่งประกอบดว้ยการตรวจสอบคาสัง่ซ้ือท่ีจะส่งไป การปรับปรุงรายงานสินคา้
คงคลงั การแยกประเภทสินคา้ และการจดับรรจุภณัฑต์ามค าสัง่ซ้ือซ่ึงสินคา้จะถูกจดัเกบ็ใน
กล่องหีบห่อ พาเลทหรือตูค้อนเทนเนอร์และมีการติดสลากระบบบาร์โคด้ การบนัทึกขอ้มูลเพ่ือ
เตรียมส่ง สินคา้ออกจากคลงั  

นอกจากปัจจยัดา้นคลงัสินคา้แลว้ ปัจจยัดา้นการขนส่งเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีเป็น
หน่ึงในกลยทุธ์การกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด เน่ืองจากมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนให้
การกระจายสินคา้มีประสิทธิภาพ รวบถึงมีความสมัพนัธ์กบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้
ในการส่งสินคา้ไดท้นัตามเวลาในคุณภาพท่ีดี โดยแบ่งรูปแบบไดต้ามลกัษณะของยานพาหนะท่ี
ใชใ้นการขนส่งประกอบดว้ย 
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1. ยานพาหนะส่วนตวั เป็นธุรกิจเจา้ของยานพาหนะขนส่งสินคา้ของตนเอง ซ่ึงจะ
สามารถควบคุมการขนส่งไดดี้และประหยดัค่าใชจ่้ายไดใ้นระยะยาว เช่น รถบรรทุกของ 
หนงัสือพิมพร์ายวนั  
  2. ยานพาหนะสาธารณะ (Common Carrier) เป็นบริการขนส่งสาธารณะท่ีด าเนินการโดย
รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งท าใหอ้งคก์ารธุรกิจสามารถขนส่งในตน้ทุนต ่าา และไม่ตอ้งลงทุนใน
ยานพาหนะเอง เช่น บริการของบริษทัรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ (ร.ส.พ.) รับจา้งขนส่งสินคา้  
  3. ยานพาหนะท่ีท าสัญญา (Contract carrier) เป็นการขนส่งพิเศษสาหรับลูกคา้เฉพาะ
กลูุ่ม เช่น บริษท ซีเคียวรีคอร์ จากดั ซ่ึงรับขนส่งเงินสดสาหรับธนาคารต่างๆ  

 

แผนภาพท่ี 4 ปัจจยัขนส่งเพ่ือการกระจายสินคา้ 

(กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ,ศลิษา ภมรสถิต และจกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา, 2547: 33) 

นอกจากน้ียงัพบว่าเม่ือทบทวนวรรณกรรมในหลายๆงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์

รูปแบบการกระจายสินคา้แลว้พบว่า การจดัจ าหน่ายสินคา้ส าเร็จรูปสู่ลูกคา้เป็นกิจกรรมการ

กระจายสินคา้ท่ีผลิตเสร็จผ่านโครงสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ ซ่ึงการกระจายสินคา้ให้

ถึงผูบ้ริโภคไดท้ันเวลาในปริมาณสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการนั้นตอ้งอาศยัการจดัการอย่างมี

คุณภาพมีการวางแผนการกระจายสินคา้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การวางแผนกระบวนการสั่งซ้ือ 

การขนส่งสินคา้ส าเร็จรูป การบริหารสินคา้ส าเร็จรูปคงคลงั และการบริการลูกคา้ เป็นตน้ ทั้งน้ี

โดยมุ่งหวงัใหก้ารจดัส่งก าลงับ ารุงทางการตลาดในขั้นปลายน ้าสามารถตอบสนองความตอ้งการ
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ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ,ศลิษา ภมรสถิต และจักรกฤษณ์ 

ดวงพสัตรา, 2547 และ อญัชลี หิรัญแพทย,์ 2562 ) 

นอกจากนั้น วิราชิน ตนัถาวร (2550) ไดศึ้กษาปัญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมี

การ เปล่ียนแปลงและการขยายตวัจากเดิมไปอยา่งรวดเร็ว ส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากการกา้วสู่ยคุ 

โลกาภิวฒัน์ขอบเขตการติดต่อสื่อสารท่ีกวา้งขวางการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและรวดเร็วช่วย

สนบัสนุนในการด าเนินธุรกิจเป็นผลท าใหกิ้จกรรมทางธุรกิจมีการเพ่ิมข้ึน ดงันั้นหลายองคก์รจึง

ตะหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงและพยายามท่ีจะปรับสภาพองคก์รเพ่ือท่ีจะอยูร่อด

ไดใ้นสภาพแวดลอ้มธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท า

ให้บริษทัพยามตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ดา้นการขนส่งให้ตรงกบัขอ้ก าหนดลูกคา้ โดย

งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งมอบสินคา้เพ่ือให้สินคา้ส่งถึงลูกคา้

ตามขอ้ก าหนดลูกคา้ก าหนดไว ้โดยอาศยัหลกัการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน ก่อนการส่ง

มอบสินคา้ในแต่ละวนัผนวกกบัการเพ่ิมขั้นตอนในการตรวจมอบสินคา้ก่อนส่งสินคา้ให้แก่

ลูกคา้ การศึกษาปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งมอบสินคา้ของ

บริษทั อินเตอร์แพคเกจจ้ิง จ ากดั แนวทางการแกปั้ญหาคือ การปรับเปล่ียนขั้นตอนการท างานใน

กระบวนการก่อนการส่งมอบสินคา้เป็นผลให้การท างานในแผนกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ง

มอบสินค้ามีความรวดเร็วและสามารถลดขั้ นตอนการท างานบางขั้ นตอบลงด้วยการ

ประสานงานกนัภายในแผนกเพ่ือใหส้ามารถท างานไดร้วดเร็วข้ึน 

ในท านองเดียวกนั กฤษณา เจนเจตวิทยา (2551) ไดศึ้กษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ใน

การควบคุมสินคา้คงคลงัในบริษทัให้อยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ จากการท่ีองคก์รไดรั้บผลการประเมินการส่งมอบจากลูกคา้หลกัใน

ทิศทางท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจากการควบคุมปริมาณสินคา้ไม่เหมาะต่อการจดัส่ง ท าใหง้านในบาง

กระบวนการในองคก์รตอ้งเร่งท าการผลิตเพ่ือท า stock เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

อย่างทนัที ผลท่ีตามมาคือ ท าให้เกิดคอขวดในกระบวนการตรวจสอบและท าให้มีงานมาก

เกินไป วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือเพ่ือก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีเหมาะสม

ให้กบัองคก์ร และศึกษาปัญหาของคลงัสินคา้ท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และศึกษาวิธีการท างาน

ในแต่ละกระบวนการขององคก์ร จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาของปัญหาดงักล่าวนั้น
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เกิดจากวิธีการท างานแบบระบบผลกั โดยไม่ทราบความตอ้งการลูกคา้อย่างชดัเจนจึงส่งผลให้

เกิดคอขวดในบางกระบวนการ และระบบการไหลของงานไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นการแกไ้ขโดย

การวางแผนงานโดยใชร้ะบบดึง โดยมี Kanban เขา้มาช่วยในการควบคุมงานในกระบวนการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิฺภาพในการท างานมากข้ึนเป็น 10% และสามารถลดตน้ทุนในการตรวจสอบ

ช้ินงาน ไดคิ้ดมูลค่าสูงถึง 111,600 บาทต่อปี ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีจึงสร้างกลยทุธ์ใหก้บัองคก์ร

ในการบริหารสินคา้คงคลงัของบริษทัได ้

          และณฐัชา วงศพ์ร้อมรัตน์ (2551) ศึกษาการจดัการคลงัสินคา้และการส่งมอบเป็นปัญหา

หน่ึงท่ีมีบทบาทในการน าองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวัตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ และกระบวนการส่งมอบสินคา้

รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นการบริการองคก์รกรณีศึกษา จากการศึกษาพบวา่

ปัญหาในคลงัสินคา้เกิดข้ึนจากขั้นตอนการด าเนินงานท่ีผดิพลาด และขาดการก าหนดต าแหน่ง

การจดัเกบ็สินคา้ รวมถึงไม่มีการก าหนดเจา้หนา้ท่ีประจ าต าแหน่งอยา่ชดัเจน ส่วนปัญหาในดา้น

การขนส่งสินคา้ พบวา่มีขอ้บอกพร่องในขั้นตอบการด าเนินงานเช่นกนั กล่าวคือไม่มีการจดัการ

และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน ขาดขั้นตอนในการตรวจสอบท่ีชดัเจนและ

รัดกมุ และไม่มีการวางแผนการเดินรถเพ่ือขนส่งสินคา้ ดงันั้นผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาส าหรับกรณีศึกษาน้ี คือ ในส่วนของการจดัการคลงัสินคา้ เสนอขั้นตอบการ

ด าเนินงานใหม่ การจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ และจดัเจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้เป็นส่วนๆโดยแบ่งเขตพ้ืนท่ี

ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน และในดา้นการขนส่งสินคา้ มีการเสนอแนวทางการเเกไ้ข โดย

ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการท างานใหม่ ก าหนดเส้นทางการเดินรถใหม่ และจดัจา้ง 

outsource ขนส่งสินคา้ส าหรับสินคา้ท่ีมีการขนส่งจ านวนนอ้ย และในเวลาท่ีบริษทัมีรถขนส่งไม่

เพียงพอ หลงัจากท่ีมีการปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินงานตามท่ีน าเสนอ ผูศึ้กษาไดจ้ดัเกบ็ผล

การด าเนินงานใหม่เป็นระยะเวลา 3 เดือน และพบวา่ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการลดความ

ผิดพลาดในกระบวนการท างาน ลดการสูญหายและเสียหายของสินคา้ และลดระยะเวลาการ

ท างานลงไดป้ระมาณ 50% นอกจากนั้น ผลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ดา้นการ

ส่งมอบสินคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจข้ึนจากเดิม 72% เป็น 85% คิดเป็นความพึงพอใจท่ีเพ่ิม

มากข้ึนประมาณ 13%  
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แนวคดิเกีย่วกบักำรบริหำรช่องทำงกำรตลำด 

 ช่องทางการตลาด หรือท่ีมกัเรียกกนัวา่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยสินคา้จากโรงงานไปสู่ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ และในบาง

กรณีมีความหมายรวมถึง การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ มาสู่โรงงานเพ่ือท าการผลิต และ

น าไปสู่การจดัจ าหน่ายแก่ลูกคา้ต่อไป (สุวิทย ์นามบุญเรือง, 2560: 10) 

 กิจกรรมดา้นการจดัจ าหน่ายประกอบไปดว้ย การขนส่งสินคา้ การคลงัสินคา้ การ

จดัการวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง การขนถ่ายและการเกบ็รักษาสินคา้ การจดัการเก่ียวกบั

สินคา้คงเหลือ การเลือกตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ การบรรจุภณัฑ ์ และการด าเนินการตามค าสั่ง

ซ้ือ ซ่ึงรวมอยูใ่นกระบวนการโลจิสติกส์ 

 เน่ืองจากความเก่ียวเน่ืองกนัตามแนวคิดของส่ิงท่ีระบุวา่เป็น ช่องทางการตลาด 

หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงไดพิ้จารณาแยกออกเป็น เร่ืองของการ

บริหารช่องทางการตลาด (Marketing channel management) ในประเด็นหน่ึง และ การจดัการการ

กระจายสินคา้ หรือโลจิสติกส์ (Physical management) ในอีกประเดน็หน่ึง ซ่ึงไดท้ าการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ 

 ส าหรับเร่ืองของการศึกษาช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีเนน้ถึงการบริหารช่องทาง

การตลาด จ าเป็นจะตอ้งกล่าวถึง กลยทุธ์ตวัแทนจ าหน่าย 

 กลยทุธ์ในการก าหนดจ านวนคนกลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย ในแต่ละระดบัของ

การบริหารช่องทางการตลาด แบ่งออกเป็น 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

 1.การจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง (Intensive Distribution) เป็นการกระจายสินคา้โดย

ใชผู้ค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ซ่ึงถือเป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัมากในการจดั

จ าหน่ายสินคา้ประเภทสินคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Goods) เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก เป็น

ตน้ (การเลือกใชวิ้ธีการแบบน้ีจะท าใหกิ้จการไดรั้บก าไรรวมสูงข้ึน เน่ืองจากมีการขายสินคา้ใน

ปริมาณเพ่ิมข้ึน) และกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จะกระจายสินคา้ใหค้รอบคลุมตลาดอยา่งทัว่ถึง ให้
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สมาชิกในช่องทางการตลาดยอมรับและใหมี้ยอดขายสูง มีตลาดเป้าหมายอยูท่ี่ตลาดมวลชน 

(Mass Market) 

 2.การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution) เป็นการกระจายสินคา้

โดยใชผู้ค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกจ านวนพอประมาณ โดยมีจ านวนอยูร่ะหวา่งการจดัจ าหน่ายแบบ

ผกูขาด กบัการจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง กิจการจะเลือกร้านคา้ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้และลูกคา้ มีการ

เลือกร้านคา้จ าหน่ายบางจุด บางพ้ืนท่ีเท่านั้น ไม่ไดล้งทุกพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ประเภท

สินคา้เลือกซ้ือ (Shopping Goods) เช่น ชุดเคร่ืองเสียง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

 3.การจดัจ าหน่ายแบบผดูขาด (Exclusive Distribution) เป็นการกระจายสินคา้โดย

ใชผู้ค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกเพียงหน่ึงรายต่อหน่ึงอาณาเขต โดยจะใหเ้อกสิทธ์ิแก่พอ่คา้คนกลาง 

กิจการมกัจะก าหนดเง่ือนไขวา่ พอ่คา้คนกลางรายนั้นจะไปรับจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกนั

ของผูผ้ลิตรายอ่ืนอีกไม่ได ้ ซ่ึงเรียกวา่ เป็นการท า Exclusive Dealing สินคา้ท่ีนิยมใชก้ารจดั

จ าหน่ายตามวิธีการน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty Goods) เช่น รถยนต ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงกิจการจะไดรั้บก าไรต่อหน่วยในอตัราท่ีสูง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุนกำรกระจำยสินค้ำ 

 การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูปไป

ยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการ และใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีตอ้งการ หรือกล่าวไดว้า่ เป็นกลไก

เช่ือมโยงระหวา่งองคก์ารธุรกิจการผลิต หรือผูจ้  าหน่าย กบัลูกคา้ผูบ้ริโภค (ค านาย อภิปรัชญา

สกลุ, 2560: 31) โดยมีหลกัการท่ีเนน้ความถูกตอ้งในการส่งมอบทั้งดา้นปริมาณ คุณภาพ และ

ความรวดเร็ว ขณะเดียวกนักจ็ะตอ้งสามารถลดตน้ทุนการจดัส่ง และลดปริมาณสินคา้คงคลงัได้

อีกดว้ย 

 การขนส่งเพ่ือกระจายสินคา้มีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญัอยู ่ 2 กลุ่ม (ค านาย อภิปรัชญา

สกลุ, 2556: 8) ไดแ้ก่  ผูจ้ดัส่ง (Shipper) ซ่ึงเป็นผูต้อ้งการจะเคล่ือนยา้ยสินคา้จากแหล่งผลิต หรือ
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แหล่งจ าหน่าย ไปยงัผูบ้ริโภค และ ผูท้  าการขนส่ง (Carrier) ผูเ้ป็นตวักลางเคล่ือนยา้ยหรือขนส่ง

สินคา้ เม่ือมีการตดัสินใจเก่ียวกบัการขนส่ง 

 ดา้นผูจ้ดัส่ง เป้าหมายส าคญัคือ การท าใหเ้กิดค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนโดยรวมในการ

ปฏิบติัตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ใหน้อ้ยท่ีสุด ตน้ทุนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

 1.ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหก้บัผูท้  าการขนส่ง ส าหรับการ

ขนส่งสินคา้ไปใหก้บัลูกคา้ และเป็นค่าใชจ่้ายลกัษณะผนัแปรตามระยะทาง และแปรตาม

ลกัษณะการขนส่งแต่ละประเภท ซ่ึงอาจเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือเป็นทางเลือกท่ี

เป็นไปไดข้องผูจ้ดัส่ง 

 2.ค่าใชจ่้ายสินคา้คงคลงั เป็นค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัก่อนท าการ

ขนส่ง ค่าใชจ่้ายประเภทน้ีเป็นไปไดท้ั้งลกัษณะคงท่ีเพ่ือการจดัเกบ็สินคา้ตามค าสัง่ซ้ือส าหรับ

สินคา้จ านวนหน่ึงๆ หรือเป็นลกัษณะผนัแปรตามจ านวนสินคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเภทท่ีตอ้ง

จดัเกบ็เป็นพิเศษตามลกัษณะทางการยภาพของสินคา้นั้นๆ 

 3.ค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือสนบัสนุนการ

จดัเตรียมสินคา้เพ่ือขนส่ง หรือแมแ้ต่การดูแลการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงัก่อนท าการขนส่ง ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายในกระบวนการข้ึนลงสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้ตามท่ีลูกคา้เรียกร้องระดบับริการ 

ค่าปรับกรณีไม่สามารถขนส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลา 

 ส าหรับผูท้  าการขนส่ง เป้าหมายส าคญัคือ การตดัสินใจดา้นการลงทุน และการ

ก าหนดนโยบาย รวมทั้งแนวทางในการปฏิบติัการท่ีจะท าใหเ้กิดผลตอบแทนจากการขนส่งให้

มากท่ีสุด และควบคุมค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใหต้ ่าท่ีสุด ตน้ทุนของผูท้  าการขนส่ง ไดแ้ก่ 

 1.ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัยานพาหนะ เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัหายานพาหนะเพ่ือ

การขนส่งสินคา้ ไม่วา่จะเป็นการซ้ือ หรือ เช่า รวมถึงค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษายานพาหนะให้

อยูใ่นสภาพพร้อมใชใ้นกิจการขนส่งสินคา้ และค่าสถานท่ีจอด 

 2.ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง เป็นค่าใชจ่้ายดา้นค่าแรงงาน และค่าน ้ามนั

เช้ือเพลิงยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
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 3.ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกขน เป็นค่าใชจ่้ายในการขนสินคา้ข้ึนลง ซ่ึงอาจ

ประกอบดว้ยการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ยกขน หรือค่าแรงงานในการยกขนสินคา้เขา้และออก 

 4.ค่าใชจ่้ายในการบริหารการขนส่ง เป็นค่าใชจ่้ายในการควบคุมดูแลการขนส่ง 

เช่น การวางระบบ การวางแผน การลงทุนในอุปกรณ์ดา้นเทคโลยีส่ารสนเทศรวมทั้งซอฟแวร์ ค่า

ประกนัความเสียหายสินคา้อนัเน่ืองมาจากการขนส่ง และการจดัหาเจา้หนา้ท่ีผูบ้ริหารการขนส่ง

สินคา้ 

 ในหลายกรณี รวมทั้งการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑก์ารเกษตร บทบาทหนา้ท่ีของผู ้

จดัส่ง และ ผูท้  าการขนส่งมกัด าเนินการร่วมกนัโดยผูป้ระกอบการ ดงันั้น ตน้ทุนการกระจาย

สินคา้จึงรวมอยูท่ี่กิจการของผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์ลกัษณะของตน้ทุนการกระจายสินคา้

ของผลิตภณัฑต์าลโตนดซ่ึงเป็นผลิตภณัฑจ์ากผลผลิตการเกษตร และมีขนาดการประกอบการ

ไม่ใหญ่โตมากจนอาจกล่าวไดว้า่ ธุรกิจมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการประกอบการของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SME) การวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้จึงใชต้น้ทุนดา้นน้ีของ

ผูป้ระกอบการรายนั้นๆ ในการพิจารณาตน้ทุนแต่ละดา้นตามท่ีจ าแนกใหเ้ห็นโดยสงัเขป 

 

ข้อมูลบริบทของพืน้ที่ศึกษำ 

 เพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นในเร่ืองของตาลโตนด เน่ืองจาก

ตาลโตนดเป็นพืชเก่าแก่ท่ีพบในจงัหวดัเพชรบุรีนานนบัเป็นพนัปีมาแลว้ และมีมากจนเป็น

เอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรี ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากภาษีน ้าตาลโตนดเป็นอยา่งมากแก่ภาครัฐใน

อดีต และเกิดภูมิปัญญาท่ีหลากหลายจากการใชป้ระโยชน์ตั้งแต่ปลายรากจนถึงปลายใบเกือบ

ร้อยชนิด แต่จากการพฒันาเศรษฐกิจสมยัใหม่และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ไดส่้งผลกระทบ

ในดา้นการลดจ านวนตน้ตาลโตนดลงอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งขาดการสืบทอดภูมิปัญญาตาลโตนด

ท่ีบรรพบุรุษไดคิ้ดคน้และสืบทอดกนัต่อ ๆ มานบัเป็นพนั ๆ ปีอีกดว้ย (สมพร ประกอบชาติและ

คณะ. 2559) ซ่ึงผลผลิตจากตาลโตนดส่งผลต่อเศรษฐกิจและสงัคมของจงัหวดัเพชรบุรีมาอยา่ง

ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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 พ้ืนท่ีในจงัหวดัเพชรบุรีท่ียงัมีตhนตาลโตนดมากพ้ืนท่ีหน่ึง คือ พ้ืนท่ีอ าเภอบา้น

ลาด ในแต่ละต าบลจะมีการสืบทอดภูมิปัญญาเก่ียวกบัตาลโตนดท่ีหลากหลาย อาทิ ต าบลถ ้ารงค์

มีสวนตาลขนาดใหญ่ มีตน้ตาลโตนด ประมาณ 450 ตน้ พบในหมู่บา้นม่วงงาม และในพ้ืนท่ี

ต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอบา้นลาดจะมีตาลข้ึนอยูต่ามหวัไร่ปลายนาจ านวนมาก อยา่งไรกต็าม ใน

ปัจจุบนัตาลโตนดก าลงัประสบปัญหาการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติจากความเส่ือมโทรม

ของระบบนิเวศ และความเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินโดยเฉพาะการท านา 2- 

3 คร้ังต่อปีและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก เป็นเหตุใหมี้การตดัตน้ตาลโตนดมากข้ึน เพ่ือน าเน้ือไม้

ไปใชป้ระโยชน์ในการท าเคร่ืองเรือนและของท่ีระลึกเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัท่ี

เร่ิมขยายตวัมากข้ึน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 เป็นตน้มา 

 ตน้ตาลมีอยูทุ่กแห่งในเขตอ าเภอบา้นลาด ตน้ตาลเป็นตน้ไมท่ี้มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจของคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นท่ีมาของน ้าตาลรสเลิศ สามารถน ามาเป็นวตัถุดิบในการท าขนม

หวานนานาชนิด นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัเมืองเพชรบุรีวา่เป็นเมืองแห่งขนมหวานกเ็พราะ

ตาลโตนด ท าใหอ้  าเภอบา้นลาดเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีน่าสนใจเหมาะสมท่ีเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว

เชิงเกษตร อ าเภอบา้นลาดอยูติ่ดกบัอ าเภอเมืองเพชรบุรีไปทางทิศใตร้ะยะทางระหวา่งตวัอ าเภอ

ห่างกนัเพียง ๖ กิโลเมตร ส าหรับผลิตผลจากตาลโตนดมีหลายอยา่งแต่ท่ีท ารายไดใ้หช้าวบา้น

จากนกัท่องเท่ียวคือลูกตาลอ่อน ในสมยัก่อนน ้าตาลจากตาลโตนดเป็นสินคา้ส่งออกจากเพชรบุรี

ไปทัว่ประเทศหรือแมแ้ต่ส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีหลกัฐานเป็นหมอ้ตาลโบราณมากมาย

หลงเหลือใหศึ้กษาโดยดูไดท่ี้ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี ตาลโตนดใหป้ระโยชน์หลาย

ประการ เช่น การท าน ้าตาล ขนมตาล ไมต้าลของท่ีระลึก ตาลเช่ือม เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวสามารถ

ชมการท าน ้าตาลไดใ้นบางหมู่บา้น แต่ตอ้งติดต่อล่วงหนา้ หรือเยีย่มชมเป็นการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมได ้โดยเฉพาะท่ีหมู่บา้นถ ้ารงค ์ทางบา้นหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด (กาญจนา บุญส่ง 

และคณะ, 2554) 

 ตน้ตาลโตนดท่ีมีข้ึนอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ตาลท่ีมีการขยายพนัธ์ุ

ตามธรรมชาติซ่ึงหมายถึงผลตาลท่ีแก่จดัและสุกเม่ือหล่นจากตน้ บางส่วนจะงอกข้ึนเป็นตน้ตาล

ใหม่ต่อไป ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหต้น้ตาลข้ึนอยูอ่ยา่งกระจุกตวั และหนาแน่นในบางพ้ืนท่ี 

บางส่วนของผลตาลสุกจะถูกน ้าพดัพาไปยงับริเวณท่ีไกลจากตน้แม่ แลว้งอกข้ึนเป็นตน้ใหม่ 
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เน่ืองจากในอดีตคร้ังท่ีจงัหวดัเพชรบุรียงัไม่มีการสร้างเข่ือนแก่งกระจาน เม่ือถึงฤดูฝนจะมีน ้า

ท่วมในเขตจงัหวดัเพชรบุรีแทบทุกปี และบางส่วนเกิดจากอิทธิพลของคนและสตัวเ์ช่น ววัเป็นผู ้

พาไป ซ่ึงววัในทอ้งถ่ินในอดีตของจงัหวดัเพชรบุรีมีการเล้ียงกนัมากเพ่ือใชไ้ถนา และผลตาลสุก

เป็นอาหารท่ีววัชอบกิน แต่จะไม่กินส่วนท่ีเป็นเมลด็ตาลซ่ึงมีเปลือกแขง็ ส าหรับการปลูกตาล

ของชาวบา้น มกัจะนิยมปลูกตามบริเวณคนันาและท่ีวา่งเปล่าท่ีไม่ไดท้ าประโยชน์ ส่วนการปลูก

แบบเป็นแปลงใหญ่ ๆ ในเชิงการลงทุนโดยเฉพาะ (Plantation) มีอยู ่ ๑ สวนอยูใ่นต าบลถ ้ารงค์

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ทั้งน้ีในปัจจุบนัความเจริญเติบโตของทอ้งถ่ินแบบสงัคมเมืองได้

คืบคลานเขา้สู่ชุมชน วิถีชีวิตแบบใหม่ท าใหค้วามผกูพนัอนัแน่นแฟ้นระหวา่งคนกบัตาลโตนด

เปล่ียนไป มีการตดัโค่นและปล่อยท้ิงใหต้ายลงเป็นจ านวนมาก 

 จ านวนตน้ตาลโตนด มีข้ึนอยูห่นาแน่นในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี และมากท่ีสุด

ในเขตอ าเภอบา้นลาด ประมาณร้อยละ ๖๐ ของจ านวนตน้ตาลท่ีมีข้ึนอยูท่ ั้งจงัหวดัเพชรบุรี 

 

งำนวจิัยที่เกีย่วข้องกบัตำลโตนด 

 โสภาพร กล ่าสกุล และคงขวญั ศรีสะอาด (2560) ศึกษาเร่ือง การประยกุตใ์ชภู้มิ

ปัญญาสู่การพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์กรณีศึกษา น ้าตาลสดเมืองเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 

การแปรรูปผลิตภณัฑน์ ้าตาลสด ส่วนใหญ่ด าเนินงานภายในครอบครัว กระบวนการผลิตยงัคง

รักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและการส่งเสริมการตลาดจาก

ภาครัฐ ส าหรับผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือน ้าตาลสดพร้อมด่ืมดว้ยตนเอง ชอบท่ีความหอมหวาน

รสชาติแทจ้ากธรรมชาติโดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาและคุณภาพ และ ผลิตภณัฑค์วร

แสดงฉลากท่ีส่ือความเป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบุรีบ่งบอกวา่ เป็นน ้าตาลสดแทเ้มืองเพชรบรรจุ

ในขวดแกว้ใสแสดงราคาและมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ ์

 ธิติมา วงศชี์รี และคณะฯ (2561) ศึกษาเร่ือง ห่วงโซ่มูลค่าของตาลโตนด 

กรณีศึกษา อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรีปีเพาะปลูก 2560. ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรขาด

การบริหารจดัการโซ่คุณค่า ดา้นปัจจยัการผลิต แรงงาน คุณภาพ ผลผลิต และการบูรณาการ

ภาครัฐ เอกชน ส่งผลโดยตรงถึงตน้ทุนและผลตอบแทน กล่าวไดว้า่หากสามารถบริหารจดัการ 
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ปัจจยัดงักล่าวไดจ้ะมีส่วนช่วยในการลดตน้ทุน และพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงเช่ือมโยงกบั

ความมัน่ใจของผูบ้ริโภคและ ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะไดรั้บอยา่งคุม้ค่า 

 สุวิมล องัควานิช และนภสมน นิจรันดร์ (2556) ศึกษาเร่ือง การท าน ้าตาลโตนดใน

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี: การเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม การปรับตวั สู่แนวโนม้

การประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ อาชีพการท าน ้าตาลโตนดแบบดั้งเดิมมีแนวโนม้ลดลง 

เพราะถูกกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมและยงัมีมิติอ่ืน ๆ มาร่วมอธิบายรวม

เป็น 4 มิติ คือ ดา้นสภาพนิเวศ ดา้นสงัคมวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการศึกษา  เกษตรกมี

การปรับตวัโดยลดการท าน ้าตาลโตนด แต่เพ่ิมการท านา พยายามใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ปรับวถีิ

การผลิตโดยแยกการผลิตเป็นท าน ้าตาลโตนดแทท่ี้ราคาแพง กบัทา้น้้ าตาลหลอมท่ีมีราคาถูก

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และการท าน ้าตาลโตนดแบบดั้งเดิมโดยใชผ้ลผลิตน ้าตาล

ท่ีไดจ้ากตน้ตาลท่ีข้ึนตามหวัไร่ปลายนายงัคงอยูแ่ต่มีปริมาณลดลง และอาจจะหายไปในเวลาอีก

ไม่เกิน 30 ปี มีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาบางส่วน การท าน ้าตาลโตนดจากสวน

ตาลในอนาคตมีแนวโนม้พฒันาสู่ธุรกิจการเกษตรแบบบรรษทัขา้มชาติ 

 รัตนาภรณ์ปรีดาศกัด์ิ และรัญชิดา กฎีุศร (2563) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหาร

ตน้ทุนกล่มแปรรูปน ้าตาลโตนดของวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ วิสาหกิจ

ชุมชนใหค้วามส าคญักบัการบริหารตน้ทุน และพบวา่ตน้ทุนท่ีวิสาหกิจชุมชนใหค้วามสส าคญั

และมีผลต่อการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนดา้นการผลิต รองลงมาคือ ตน้ทุนดา้นการเงิน 

ตน้ทุนดา้นการจดัการ และตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นล าดบัสุดทา้ย โดยมีแนวทางการบริหาร

ตน้ทุนหลกัคือ วิสาหกิจชุมชนใหค้วามสาคญักบัการบริหารตน้ทุนดา้นการผลิตมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน ตามล าดบั 
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บทที่ 3 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย 

การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ี จดัท าในลกัษณะของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) 

ดว้ยการศึกษาจากตวัอยา่งของผูป้ระกอบการธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑต์าลโตนดใน 8 เขตอ าเภอ 

ของจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 

อ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอบา้นลาด และอ าเภอบา้นแหลม เพื่อ

ตรวจสอบความหนาแน่นของการประกอบการในเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงไดค้ดัเลือกเขตพ้ืนท่ีเขต

อ าเภอบา้นลาด อ าเภอเมือง อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า เป็นพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากมี

ผูป้ระกอบการ ในรูปของวิสาหกิจ และกลุ่มวิสาหกิจเป็นจ านวนมากกวา่เขตอ่ืนๆ กล่าวคือ มี

ปริมาณผลผลิตตาลโตนดร้อยละ 98 และจ านวนผูผ้ลิตตาลโตนดร้อยละ 97 ในเขตจงัหวดั

เพชรบุรี (ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี, 2561) น ามาศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 จากสถิติจ านวนประชากรผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนดใน 4 เขตอ าเภอ ของจงัหวดั

เพชรบุรี ไดแ้ก่ เขตพ้ืนท่ีเขตอ าเภอบา้นลาด อ าเภอเมือง อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า รวม

จ านวน 2,412 ราย (ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี, 2561) น ามาค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีจะท าการส ารวจ ตามวิธีการของยามาเน่ (Yamane, 1973) ไดจ้ านวนตวัอยา่ง 344 ราย ปัดเป็น

จ านวนเตม็ 350 ราย กระจายไปตามอ าเภอต่างๆ ตามสดัส่วนของประชากร ดงัน้ี  

เขตพืน้ที่อ ำเภอ จ ำนวนผู้ผลติ สัดส่วน จ ำนวนตัวอย่ำง 
บา้นลาด 1,398 0.58 203 
เมือง 748 0.31 109 
ท่ายาง 143 0.06 21 
ชะอ า 123 0.05 17 
รวม 2,412 1.00 350 
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 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับ

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามตารางจ านวน 350 รายโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient 

sampling) และท าการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการจ านวน 10 ราย ท่ีประกอบธุรกิจผลิตภณัฑต์าลโตนดมาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี รวมทั้ง

สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในพ้ืนท่ี กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตวัแทนวิสาหกิจชุมชน จ านวนรวม

ทั้งส้ิน 25 รายประกอบ นอกจากน้ีแลว้ผูวิ้จยัใชก้ารคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิดว้ยการศึกษา

จากเอกสาร งานวิจยั บทความวิชาการ และบรรดาสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้ 

การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามเคร่ืองมือการวิจยัสร้างและพฒันาข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

และจากงานวิจยัท่ีรวบรวมมา ภายใตโ้ครงสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ยกลุ่มค าถาม 5 

ส่วน ดว้ยกนั แยกเป็นขอ้ค าถามปลายปิดเก่ียวกบั ลกัษณะเฉพาะของกิจการ ซ่ึงเป็นค าถาม

ประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice)  ส่วนค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 

ไดแ้ก่ ปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ และ 

ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ ส าหรับส่วนของค าถามปลายเปิด เป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 หลงัจากนั้น ไดน้ าแบบสอบถามน้ีไปทดสอบกบัผูป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑ์

ตาลโตนด จ านวน 30 ราย ซ่ึงมิใช่กลุ่มตวัอยา่ง ในเขตอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ก่อนน ามา

ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.94 

ส าหรับแบบสอบถามในภาพรวมทั้งฉบบั 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ท า

การวิเคราะห์และแสดงผลในรูปของความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส าหรับสถิติเชิงพรรณาในกลุ่มค าถามแต่ละส่วน จากนั้นจะน าผลของค่าเฉล่ียไปแปรและตีความ

เป็นค่าระดบั Likert’s scale แบ่งเป็น 5 ระดบั ส าหรับขอ้มูลปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการ

กระจายสินคา้ กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ และ ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้  
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 ค าถามท่ีใชม้าตรการวดัแบบ Rating Scale ทั้งส้ิน 5 ระดบั หรือแบบ Likert Scale 

(Likert, 1961: 74) ท่ีกล่าวถึง แต่ละระดบัมีความหมาย ดงัน้ี  

 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก  

 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย  

 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด  

 โดยน าคะแนนท่ีไดก้ าหนดเกณฑ ์ การแปลความหมายขอ้มูลของปัจจยัต่างๆ 

ขา้งตน้ เพ่ือจดัระดบัค่าเฉล่ีย มาก าหนดน ้าหนกัของคะแนน (Best, 1977: 14) ดงัน้ี  

 ระดบัค่าเฉล่ีย  =     
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
  

     =     
5−1

5
  

                                                  =     0.8  

 การแปลความหมาย เป็นไปดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก  

 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอา้งอิง แยกเป็น การ

ทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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 -สมมติฐานขอ้ท่ี 1. ลกัษณะเฉพาะของกิจการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกลยทุธ์

รูปแบบการกระจายสินคา้ใหแ้ตกต่างกนั ใชค่้าสถิติ ANOVA ในการทดสอบ 

 -สมมติฐานขอ้ท่ี 2. ปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อกล

ยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ ใชว้ิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression 

Analysis) ในการทดสอบ 

 -สมมติฐานขอ้ท่ี 3. กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

กระจายสินคา้ ใชว้ิธีการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) ในการ

ทดสอบ 

 

 ในส่วนของการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้แรก คือ เพื่อพฒันารูปแบบการ

กระจายสินคา้ ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัประมวลผล

จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ โดยใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 ราย

เพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น และน ามาอธิบายขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคป์ระกอบ

กบัการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย 

 ในส่วนของการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง คือ เพื่อเลือกท าเล

สถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้ง

เวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี ผูวิ้จยัสรุปจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 10 ราย ภายหลงัจากการลงพ้ืนท่ีไปศึกษาสภาพท่ีเป็นจริง ตลอดจนพิจารณาจากแนวทาง

ท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการตดัสินใจเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

แบบสอบถาม 

 ในส่วนของการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสาม คือ เพื่อพฒันาวิธีบริหาร

จดัการการกระจายสินคา้ ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ผูวิ้จยัสรุปจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย ภายหลงัจากการลงพ้ืนท่ีไปศึกษาสภาพ

ท่ีเป็นจริง ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตวัแทนวิสาหกิจชุมชน ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
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การเกษตรอ่ืน เจา้หนา้ท่ีทางการของรัฐผูรั้บผดิชอบในพ้ืนท่ี และประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ี เป็น

ตน้ 

 ในส่วนของการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ีส่ี คือ เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุน

การกระจายสินคา้ เพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิ้จยัสรุปจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย ภายหลงัจากการ

ลงพ้ืนท่ีไปศึกษาสภาพท่ีเป็นจริง และท าการระดมความเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งสอบถาม

ผูผ้ลิตในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 ราย ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 

 

 นอกจากน้ีแลว้ ผลการศึกษาในประเดน็ต่างๆ ตามแต่ละวตัถุประสงค ์ ผูว้ิจยัจะ

น ามาประกอบผลการศึกษาจากเอกสาร ขอ้มูล งานวิจยัก่อนหนา้ และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง และจะได้

น าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการศึกษาเน้ือหา เพ่ือสรุปผลในลกัษณะของการวิเคราะห์โดยการบรรยาย 

(Descriptive analysis) ตลอดจนสงัเคราะห์ขอ้สรุปเป็นการน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจตาม

วตัถุประสงค ์ ทั้งน้ีโดยขอความอนุเคราะห์ค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญในวงการท่ีเก่ียวขอ้ง

ประกอบ 
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บทที่ 4 

ผลกำรวจิัย 

4.1 การพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.

เพชรบุรี 

จากการลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจากเกษตรกรผูผ้ลิต การพบปะพดูคุยสมัภาษณ์ผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสงัเกตุการณ์ ณ แหล่งผลิต และสถานท่ีท่ีมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ตาลโตนด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตอ าเภอบา้นลาด ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกตาล และแหล่งผลิตท่ี

ส าคญัของจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ การกระจายสินคา้หรือการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์าลโตนด 

ประกอบดว้ยรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1.) เกษตรกรผูผ้ลิตตาลโตนด เป็นผูจ้  าหน่ายเองโดยตรง มีการจ าหน่ายในรูปการขายปลีก 

ณ แหล่งผลิต แบบเดินเขา้มาซ้ือเองหากตอ้งการสินคา้ในปริมาณไม่มากนกั ซ่ึงเกษตรกรจะผลิต

และเกบ็ไวใ้หพ้อขายปลีก ส่วนในบางคร้ังลูกคา้จะเขา้มารับสินคา้เองภายหลงัจากสั่งจองไว้

ล่วงหนา้หากตอ้งการสินคา้เป็นจ านวนมาก การกระจายสินคา้ลกัษณะน้ีมีสดัส่วนประมาณร้อย

ละ 60 ของยอดการจ าหน่าย 

2.) เกษตรกรผูผ้ลิต เป็นผูจ้  าหน่ายเองโดยตรง ดว้ยการจดัส่งไปตามท่ีอยูข่องลูกคา้ท่ีมีการ

สัง่ซ้ือตามจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีทั้งการส่งของดว้ยบริการของบริษทัส่งของเอกชน และ

ส าหรับผูรั้บจา้งส่งสินคา้บางราย ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของการไปรษณียจ์ะใหบ้ริการฟรีส าหรับการ

เขา้มารับสินคา้ท่ีพร้อมจดัส่ง และน าส่งไปยงัลูกคา้ การกระจายสินคา้ลกัษณะน้ีมีสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 10 ของยอดการจ าหน่าย 

3.) เกษตรกรผูผ้ลิต ท าการจ าหน่ายดว้ยการฝากขายไปยงัร้านคา้ของฝากในชุมชน และ

ร้านคา้ของฝากขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นเส้นทางผา่นของแหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะการจ าหน่ายแบบน้ี

แยกเป็น 2 แบบยอ่ย คือเกษตรกรฝากขายสินคา้ของตนเอง และเกษตรกรรับจา้งผลิตใหก้บั

ร้านคา้น าไปติดฉลากตราสินคา้ของตนเอง การกระจายสินคา้ลกัษณะน้ีมีสดัส่วนประมาณร้อย

ละ 20 ของยอดการจ าหน่าย 
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4.) เกษตรกรผูผ้ลิต ท าการผลิตและจ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีอยูต่่างจงัหวดัใน

ปริมาณการสัง่ซ้ือจ านวนมาก และผูซ้ื้อมารับสินคา้เองหรือส่งตวัแทนมารับสินคา้ตามก าหนด

นดัหมาย สินคา้ท่ีมีการจ าหน่ายตามรูปแบบน้ี มีทั้งวตัถุดิบตาลโตนดลกัษณะต่างๆ และ

ผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนดท่ีลูกคา้ระบุ หรือก าหนดตามลกัษณะท่ีตอ้งการเป็นการเฉพาะ การ

กระจายสินคา้ลกัษณะน้ีมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 10 ของยอดการจ าหน่าย 

อยา่งไรกดี็ หากพิจารณาเฉพาะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ขอ้ค าถามเก่ียวกบักลยทุธ์

รูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิด การบริหารช่องทางการตลาด ประกอบดว้ย การ

จดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง (𝑋 = 3.84, SD = 0.74) การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร (𝑋 = 4.04, SD = 

0.67) และการจดัจ าหน่ายแบบผกูขาด (𝑋 = 3.92, SD = 0.80) กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้

แบบเลือกสรร เป็นรูปแบบท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนดใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลสมัภาษณ์ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา คือ มีผูค้า้ส่ง หรือผูเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายหลายราย แต่

กไ็ม่ถึงกบัมีตวัแทนจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก หรือ มีตวัแทนจ าหน่ายท าการผกูขาดในพ้ืนท่ีการ

จ าหน่ายหน่ึงๆ ส าหรับประเดน็ส าคญัท่ีต่างจากการเลือกกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้แบบ

เลือกสรร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนดท าการผลิต และจ าหน่ายดว้ยตนเองจาก

แหล่งผลิตมากกวา่ร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือถือไดว้า่ เป็นการจ าหน่ายผา่นตวัแทนโดยการเลือกใช้

กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้แบบเลือกสรรประมาณร้อยละ 30 

จากการสมัภาษณ์ผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด เกษตรกรส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ การผลิต

และการจ าหน่ายโดยตรงจะท าใหส้ามารถดูแลการผลิต และควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ 

ตลอดจนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนได ้ โดยเฉพาะตวัวตัถุดิบจากตาลโตนดมีอายคุ่อนขา้งสั้น และเกิด

ความเสียหายจากการขนส่งไดง่้าย เช่น ตาลดิบ น ้าตาลดิบ และน ้าตาลโตนด ฯลฯ 

  

นอกจากน้ีแลว้ ผลของการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ประการ ตามท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 3 

ปรากฏผล ดงัน้ี 



43 
 

             สมมติฐานขอ้ท่ี 1. ลกัษณะเฉพาะของกิจการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการ

กระจายสินคา้ใหแ้ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 1. การทดสอบลกัษณะเฉพาะของกิจการส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้  

ลกัษณะเฉพาะของกิจการ ค่า F-test ค่า Sig. การแปลผล 
เงินทุนเร่ิมตน้ของกิจการ 0.711 0.546 ไม่แตกต่างกนั 
ท่ีมาของเงินทุนด าเนินงาน 1.420 0.238 ไม่แตกต่างกนั 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 2.555 0.080 ไม่แตกต่างกนั 

จ านวนคนงาน 2.103 0.109 ไม่แตกต่างกนั 

ประเภทผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกั 3.744 0.025* แตกต่างกนั 
สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิต 1.364          0.054 ไม่แตกต่างกนั 
ลกัษณะลูกคา้หลกั 4.243 0.031* แตกต่างกนั 
ขนาดพื้นท่ีประกอบการ 2.302 0.172 ไม่แตกต่างกนั 
ณ ระดบันยัยะส าคญั 0.05 

 จากตาราง พบวา่ ลกัษณะเฉพาะของกิจการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบ

การกระจายสินคา้ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ เฉพาะ ประเภทผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกั และ ลกัษณะลูกคา้

หลกั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้แตกต่างกนั 

 ประเภทผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกั วตัถุดิบและผลิตภณัฑแ์ปรรูปตาลโตนด ส่งผลต่อ

กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ แตกต่างจาก ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตตามค าสัง่ซ้ือเฉพาะ อยา่งมีนยัยะ

ส าคญัท่ีระดบั 0.05 เพราะผูผ้ลิตจะตอ้งเลือกใชรู้ปแบบการกระจายสินคา้ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง

กบัประเภทผลิตภณัฑท่ี์ตนผลิตออกจ าหน่าย เช่น การจดัส่งไปขายใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑต์าลโตนด แทนท่ีจะผลิตและวางจ าหน่ายเอง 

 ลกัษณะลูกคา้หลกั ไดแ้ก่ ลูกคา้เฉพาะกิจ ส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจาย

สินคา้ แตกต่างจาก ลูกคา้ขายส่ง อยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก ลูกคา้เฉพาะกิจมี

วิธีการสัง่ซ้ือและการรับสินคา้หลากหลายวิธี ตามภาวะความตอ้งการสินคา้ในช่วงระยะเวลา
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ต่างๆ ขณะท่ีลูกคา้ขายส่งผูผ้ลิตจะใชช่้องทางการกระจายสินคา้ท่ีแน่นอนกวา่ ซ่ึงโดยมากเป็น

การสัง่ซ้ือ และมารับสินคา้จากแหล่งผลิตโดยตรง หรือเลือกวิธีการใหผู้ผ้ลิตจดัส่งสินคา้ไปให ้

  

             สมมติฐานขอ้ท่ี 2. ปัจจยัก าหนดกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อกลยทุธ์

รูปแบบการกระจายสินคา้ 

ตารางท่ี 2. ปัจจยักลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ 

ปัจจัยก ำหนดกลยุทธ์
รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำ 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.452 0.306  1.476 0.000 
ลกัษณะความตอ้งการของ
ลูกคา้ (DEM) 

0.245 0.084 0.229 2.807 0.006* 

ลกัษณะสินคา้ (PRO) 0.233 0.071 0.252 3.259 0.001* 
คู่แข่งขนั (CPP) 0.186 0.058 0.241 3.190 0.002* 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(CHN) 

0.228 0.077 0.223 2.967 0.004* 

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง (REG) 

0.164 0.821 0.212 2.154 0.001* 

F-Value = 36.732  
Adjusted R2 = 0.635           Durbin-Watson = 1.875 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตาราง พบวา่ ปัจจยัก าหนดกลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อกลยทุธ์

รูปแบบการกระจายสินคา้ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของกลยทุธ์รูปแบบการ

กระจายสินคา้ไดร้้อยละ 63.5 โดยพิจารณาจาก ค่า R square adjust ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ลกัษณะความตอ้งการ
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ของลูกคา้ ลกัษณะสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย คู่แข่งขนั และขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัแสดงใหเ้ห็นตามสมการดา้นล่าง คือ  

กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ (Distribution Strategy of Palm Sugar Products: DSP) 

 DSP = 0.452+0.245DEM+0.233PRO+0.186CPP+0.228CHN+0.164REG 

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3. กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ 

ตารางท่ี 3.  กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ 

กลยุทธ์รูปแบบกำร
กระจำยสินค้ำ 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.245 0.250  4.985 0.000 
การจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง 
(IND) 

0.132 0.037 0.251 3.581 0.000* 

การจดัจ าหน่ายแบบ
เลือกสรร (SED) 

0.295 0.601 0.357 4.392 0.000* 

การจดัจ าหน่ายแบบ
ผกูขาด (EXD) 

0.279 0.058 0.335 4.819 0.000* 

F-Value = 46.312                 
Adjusted R2 = 0.723            Durbin-Watson = 2.057 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตาราง พบวา่ กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

กระจายสินคา้ กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้เหล่าน้ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ไดร้้อยละ 72.3 โดยพิจารณาจาก ค่า R square adjust ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ 0.95 กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายสินคา้  
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เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร การจดัจ าหน่ายแบบผกูขาด และการจดั

จ าหน่ายแบบทัว่ถึง ดงัแสดงใหเ้ห็นตามสมการดา้นล่าง คือ 

ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ (Efficiency of Distribution Strategy: EDS) 

 EDS = 1.245+0.132IND+0.295SED+0.279XED 

 

 ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั

กบั การประเมิน ความมีมาตรฐานของสินคา้ (𝑋 = 3.66, SD = 0.80) ความรวดเร็วและถูกตอ้ง (𝑋 

= 3.62, SD = 0.76) ความสามารถในการพฒันาการใหบ้ริการ (𝑋 = 3.41, SD = 0.79)  และ

ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้าย (𝑋 = 3.32, SD = 0.71) เรียงตามล าดบั เหตุผลส าคญักคื็อ 

สินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดตอ้งการความสด สะอาด และไดม้าตรฐานการผลิตเป็นท่ียอมรับของ

ลูกคา้ ส่วนขั้นตอนการกระจายสินคา้ ถา้เกษตรกรผูผ้ลิตท าการจ าหน่ายเอง หรือลูกคา้มารับ

สินคา้ ณ แหล่งผลิตกจ็ะลดปัญหาขั้นตอนและระยะเวลาการขนส่งสินคา้ไปได ้นอกเหนือจากน้ี

แลว้ หากเกษตรกรผูผ้ลิตสามารถท าการออกแบบผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ไดก้ถื็อเป็นส่วนหน่ึงของความสามารถในการพฒันาการใหบ้ริการ แต่

ส าหรับประเดน็ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้าย จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ เกษตรกรให้

ความเห็นวา่ ตน้ทุนดา้นการกระจายสินคา้ไม่ไดเ้ป็นปัญหามากนกัเม่ือเทียบกบัการขาดแคลน

วตัถุดิบส าหรับการผลิตท่ีส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบสูงข้ึนในบางฤดูกาล และกระทบต่อราคาสินคา้

ผลิตภณัฑต์าลโตนด  

 

4.2 การเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และลด

ตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี 

  จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งบางส่วน ภายหลงัจากการลงพ้ืนท่ีไปศึกษาสภาพท่ี

เป็นจริง ตลอดจนสอบถาม แลกเปล่ียน และรวบรวมขอ้มูลแนวทางท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการตดัสินใจ 

พบขอ้เทจ็จริงน ามาสรุปผลได ้ดงัน้ี คือ 
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  ประการแรก เร่ืองระยะเวลาของการกระจายสินคา้ ผลิตภณัฑต์าลโตนดส่วนใหญ่

อยูใ่นรูปของวตัถุดิบ เช่น น ้าตาลดิบ หรือ ส่วนประกอบอ่ืนของตน้ตาล ดงันั้น การผลิตและ

จ าหน่ายจึงด าเนินการในระยะเวลาสั้น หลงัจากไดผ้ลผลิตมาแลว้เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์

หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน ไดแ้ก่ น ้าตาลสด ลูกตาลสด จาวตาล และน ้าตาลปึก กไ็ม่ไดมี้การ

ใส่สารกนัเสีย และจ าหน่ายทนัที ไม่มีการผลิตเพ่ือสตอ็ค หรือเกบ็รักษาไวร้อขายต่อไป 

  ส าหรับส่วนประกอบอ่ืนของตน้ตาล เช่น ใบตาล ลูกตาลแก่ ตน้ตาลท่ีตดัแลว้ จะ

มีการน ามาตากแดดใหแ้หง้ เพ่ือเกบ็รักษาใหค้งสภาพเดิม และท าการจ าหน่ายแก่ผูป้ระกอบการ

รายยอ่ย และโรงงานเพ่ือน าไปแปรรูปในรยะเวลาไม่นานนกั และมกัมีลูกคา้ประจ ามารับซ้ือ ณ 

แหล่งผลิต 

  ประการต่อมา เร่ืองการลดตน้ทุนขนส่ง  การจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด

ของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึง หรือจากผูผ้ลิตท่ีท าการรวบรวมผลผลิตจากกลุ่มผลิตภณัฑต์าลโตนด

และจากผูผ้ลิตในพ้ืนท่ี มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกคา้เขา้มารับซ้ือโดยตรง ลูกคา้ส่งตวัแทนมา

รับซ้ือและขนส่งไปให ้ รวมทั้งลูกคา้ส่งค าสั่งซ้ือและโอนเงินค่าสินคา้รวมค่าขนส่งเพ่ือใหผู้ผ้ลิต

ด าเนินการส่งไปให ้ (ในกรณีหลงัน้ีพบวา่ แมแ้ต่หน่วยงานรับส่งพสัดุภณัฑข์องการไปรษณียก์็

ส่งเจา้หนา้ท่ีไปรับสินคา้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย) ซ่ึงในแต่ละรูปแบบผูผ้ลิตไม่มีตน้ทุนค่าขนส่งเลย 

และผลจากการจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดไดใ้นระยะเวลาสั้น ผูผ้ลิตจึงไม่มีแมแ้ต่ตน้ทุน

การรักษาสินคา้ 

  ประการท่ีสาม หากจะกล่าวถึง เร่ืองของการเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจาย

สินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ และลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑ์

ตาลโตนด จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนดไม่ไดเ้นน้ในการเลือกท าเลสถานท่ี

ใชใ้นการกระจายสินคา้ เพราะส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายโดยตรงดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ อยา่งไรกต็าม 

จากขอ้มูลของแบบสอบถามการวิจยัเชิงปริมาณ และผลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ การจดั

จ าหน่ายแบบเลือกสรรเป็นทางเลือกท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น ผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑต์าลโตนดจ านวนหน่ึงไดน้ าสินคา้ของตน โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีการแปรรูปแลว้ไป

วางฝากขายในร้านคา้ของฝากขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูริ่มถนนสายหลกัของจงัหวดัเพชรบุรี ทั้งขาข้ึน
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และขาล่องของจงัหวดั และบริเวณจงัหวดัใกลเ้คียง จ าหน่ายในรูปของผลิตภณัฑท่ี์มีตราสินคา้

ของผูผ้ลิตเอง และประเภทสัง่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตไปติดตราสินคา้ของร้านคา้เหล่านั้น 

  แต่กระนั้นกดี็ รูปแบบการกระจายสินคา้ดว้ยการวางฝากขายผลิตภณัฑต์าลโตนด

มีสดัส่วนนอ้ยมากคือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าการจ าหน่าย และเกิดข้ึนกบัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์

ตาลโตนดบางรายเท่านั้น 

 

4.3 การพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตร

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

  จงัหวดัเพชรบุรีประกอบดว้ยพ้ืนท่ีท าการเกษตรท่ีเหมาะสม จ านวน 488,805 ไร่ 

และพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไม่เหมาะสม จ านวน 23,246 ไร่ ตามขอ้มูลพ้ืนฐานของจงัหวดั (ส านกังาน

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี, 2563) โดยเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว ออ้ย และสบัปะรด ตามล าดบั

ในเขตท่ีเหมาะสม แต่ส าหรับในเขตท่ีไม่เหมาะสมมีการปลูกมะพร้าวมากท่ีสุดถึงร้อยละ 67.8 

อยา่งไรกต็าม ผลผลิตมะพร้าวกลบัไม่ไดเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเพชรบุรีในล าดบัตน้ๆ 

จากการสอบถามขอ้มูลจากชุมชนท่ีท าการเพาะปลูกมะพร้าว พบวา่ คุณภาพของมะพร้าวใน

จงัหวดัเพชรบุรียงัเป็นรองเม่ือเทียบกบัมะพร้าวในบางอ าเภอของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แต่ส่ิง

ท่ีน่าสงัเหตุคือ การใชป้ระโยชน์จากมะพร้าวส าหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกแห่งน้ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั

ตน้ตาลหรือตาลโตนด กล่าวคือ ไม่ไดผ้ลิตลูกมะพร้าว หรือเน้ือมะพร้าวเท่านั้น แต่มีการท าธุรกิจ

ในรูปของผลิตภณัฑจ์ากตน้มะพร้าวหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การท าน ้าตาลมะพร้าว เน้ือ

มะพร้าวแปรรูป น ้ามนัมะพร้าว ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไมม้ะพร้าว ทางมะพร้าว หรือแมแ้ต่

กะลามะพร้าว เป็นตน้ 

เม่ือเป็นผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการสมัภาษณ์เพ่ือเกบ็

รวบรวมขอ้มูลจากผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด และผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว ตลอดจน

เจา้หนา้ท่ีทางการท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี พบวา่ 
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ประเด็นพิจารณา ตาลโตนด มะพร้าว 
-ลกัษณะทางกายภาพ ปลูกในพ้ืนท่ีเกษตรในเขต

ท่ีเหมาะสม 
ปลูกนอกพ้ืนท่ีเกษตรในเขต
ท่ีไม่เหมาะสม 

-กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ
เฉพาะกลุ่ม 

ลูกคา้ทัว่ไป และลูกคา้หลาย
ลกัษณะความตอ้งการ 

-การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์
ค่อนขา้งจ ากดั 

การแปรรูปผลิตภณัฑมี์
ความหลากหลาย 

-ความไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ ์ เป็นแหล่งผลิตส าคญั 
ผลผลิตมีปริมาณจ ากดั และ
ใหผ้ลผลิตเฉพาะฤดูกาล 

มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากให้
ผลผลิตปริมาณมาก และ
จ าหน่ายไดห้ลายช่องทาง 

-ความเสียเปรียบของผลิตภณัฑ ์ เกษตรกรผูผ้ลิตมีจ านวน
ลดลง ผลผลิตมีความไม่
แน่นอน 

คุณภาพของผลิตภณัฑด์อ้ย
กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบั
แหล่งผลิตอ่ืน และราคาไม่
แน่นอน 

-ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนวตัถุดิบเป็นหลกั ตน้ทุนการขนส่งเป็นหลกั 
-รูปแบบการขนส่ง ลูกคา้เขา้มารับซ้ือเองเป็น

ส่วนใหญ่ 
ขนส่งไปขายยงัตลาด และ
ขายส่งลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ในทุกประเดน็พิจารณา ผูวิ้จยัสามารถสรุปไดว้า่ 

ในทางปฏิบติัแลว้ ผูป้ระกอบการอาจไม่สามารถท าการพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจาย

สินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าวได ้ เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแทบทุกประเดน็พิจารณา 

โดยเฉพาะอยา่งในประเดน็ ความไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ ์ และ ความเสียเปรียบของผลิตภณัฑ ์

ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑก์ารเกษตรทั้งสองประเภทมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และรูปแบบการขนส่งเพ่ือ

กระจายสินคน้คา้มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก  
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4.4 การวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงขั้นตอนการท างานและ

การจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ส าหรับประเด็น การวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการ

ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จากการศึกษา

พบวา่ ตน้ทุนการกระจายสินคา้มิไดเ้ป็นปัญหาส าคญัส าหรับการผลิตในผลิตภณัฑต์าลโตนด 

เน่ืองจากมีฐานกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจน และสามารถจ าหน่ายไดห้มดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตน้ทุนวตัถุดิบ และการขาดแคลนวตัถุดิบต่างหากท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัของการผลิต จาก

การศึกษาของ ธิติมา วงศชี์รี และคณะฯ (2561) พบวา่ตน้ทุนการผลิตในส่วนของค่าขนส่งคิดเป็น

ร้อยละ 12.9 ขณะท่ีตน้ทุนวตัถุดิบ และตน้ทุนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์จดัเกบ็ ค่าแรงงาน ฯลฯ คิดเป็น

ร้อยละ 87.1 ส าหรับการผลิตน ้าตาลโตนดสด (Palm sap) ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัความเห็น

จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตทั้ง 10 ราย ในประเดน็ท่ีวา่ ตน้ทุนการกระจายสินคา้มี

สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10-15 ในปัจจุบนั เน่ืองจากส่วนใหญ่อยูใ่นลกัษณะผูรั้บซ้ือไปจ าหน่ายทั้ง

ในรูปวตัถุดิบ และในรูปของผลิตภณัฑต์าลโตนดจะมาติดต่อโดยตรง ณ แหล่งผลิตถึงกวา่ร้อยละ 

70 ของปริมาณการจ าหน่ายรวม 

 ในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตทั้ง 10 ราย และน ามาประมาณการตน้ทุนรวม

ของผลิตภณัฑต์าลโตนดเป็นไป ดงัน้ี 

- ค่าแรงข้ึนตาล และเค่ียวตาลๆ    12,000  บาท 

- ค่าวสัดุในการตม้เค่ียว (ฟืน ถ่าน)      2,000  บาท 

- ค่าบรรจุภณัฑ ์(ขวด ปีบ กล่อง ถว้ย)     4,000  บาท 

- ค่าขนส่ง (ไม่เกิน 20 กิโลเมตร)      3,000  บาท 

- ค่าด าเนินการและอ่ืนๆ     10,000  บาท 

รวม       31,000  บาท 

หมายเหตุ: ประมาณการจากตน้ทุนรวมในรอบเดือน ท าการผลิตขั้นต ่า 20 กิโลกรัมต่อคร้ัง 

จ านวน 4 คร้ังต่อเดือน ใชเ้ตาส าหรับตม้เค่ียวจ านวน 5 เตา คนงานจ านวน 5 คน ค่าแรงวนัละ 300 

บาท ท างานหน่ึงวนัต่อสัปดาห์โดยเฉล่ีย 
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 จากตวัเลขค่าขนส่งซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของตน้ทุนรวม และส่งผลต่อการผลิต

และการจ าหน่ายไม่มากเท่ากบัตน้ทุนประเภทอ่ืนๆ ผูผ้ลิตจึงไม่กงัวลกบัการควบคุมตน้ทุนดา้นน้ี 

ซ่ึงต่างจากตน้ทุนค่าแรงงานข้ึนตาลและเค่ียวตาล ท่ีนบัวนัจะหาคนในวยัแรงงานมาประกอบ

อาชีพน้ีไดน้อ้ย นอกเหนือจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเกษตรกรเป็นผูเ้พาะปลูกตน้ตาลโตนดเอง และ

จ าเป็นตอ้งจดัหาวตัถุดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีไม่เพียงพอ กจ็ะท าใหเ้กิดตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนได ้

 นอกจากน้ีแลว้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองการลดตน้ทุนขนส่งการจ าหน่ายสินคา้

ผลิตภณัฑต์าลโตนด การใชเ้คร่ืองมือการตลาดสมยัใหม่ เช่น ส่ือสาธารณะประเภท Facebook, 

Instagram และ Line เป็นตน้ ลว้นมีส่วนช่วยในการเขา้ถึงลูกคา้ดว้ยการส่งเสริมการตลาด ท าให้

มีการสัง่ซ้ือผา่นช่องทางเหล่าน้ี และท าการขนส่งผา่นการไปรษณียข์องรัฐท่ีเขา้มาใหบ้ริการถึงท่ี

โดยไม่มีตน้ทุน และบริการขนส่งของบริษทัเอกชนท่ีใหค้วามสะดวกรวดเร็ว เท่ากบัเป็นการ

ส่งเสริมการจ าหน่ายแบบมีตน้ทุนต ่ามาก 

 หากวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้กนัอยา่งละเอียด โดยการสมัภาษณ์ ร่วมกบั

การสงัเกตการณ์ ณ แหล่งผลิต ผูผ้ลิตจ านวนหน่ึงใหค้วามเห็นร่วมกนัวา่ ตน้ทุนการกระจาย

สินคา้น้ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 

 - ตน้ทุนการขนส่งเพ่ือการรวบรวมสินคา้ประเภทวตัถุดิบ จากเกษตรกรผูผ้ลิตราย

อ่ืน กรณีท่ีผลิตภณัฑต์าลโตนดของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงไม่เพียงพอ มีทั้งไปรับซ้ือจากกลุ่ม

เกษตรกรเดียวกนั และการรับซ้ือจากแหล่งผลิต หรือกลุ่มเกษตรกรรายอ่ืนๆ ทั้งน้ีผลผลิต หรือ

ผลิตภณัฑต์าลโตนดท่ีรับซ้ือเพ่ือการรวบรวมดงักล่าวจะตอ้งมีคุณภาพ และมาตรฐานอยูใ่น

เกณฑเ์ดียวกนักบัผูรั้บซ้ือ ตน้ทุนประเภทน้ีจะแปรผนัตามระยะทางของการขนส่ง ซ่ึงปกติแลว้

แหล่งรับซ้ือจะอยูไ่ม่ไกลไปจากท่ีตั้งของผูรั้บซ้ือมากนกั เน่ืองจากการผลิตผลิตภณัฑต์าลโตนดมี

ความหนาแน่นเฉพาะแหล่งผลิตส าคญัเท่านั้น 

 - ตน้ทุนการขนส่งประเภทท่ีตอ้งขนส่งสินคา้ไปฝากขายกบัร้านตวัแทนจ าหน่าย 

เช่น ร้านคา้ปลีกประเภทร้านขายของฝาก ขายของท่ีระลึกของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการรับจา้งผลิตเพ่ือ

น าไปติดตราสินคา้ของร้านคา้ปลีกเหล่าน้ี ตน้ทุนประเภทน้ีเกิดข้ึนกบัผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด

ท่ีมีปริมาณการผลิตท่ีมากพอ และใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการขายทั้งรับจา้งผลิต และการฝากขาย 
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โดยมีสดัส่วนการผลิตเพ่ือวตัถุประสงคส์องประการน้ีไม่เกิน 1 ใน 3 ของปริมาณการจ าหน่าย

รวม 

 - ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ทั้งวตัถุดิบ และแปรรูปของผลิตภณัฑต์าลโตนดไปส่งถึง

มือผูซ้ื้อ ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนดบางรายจะรวมค่าขนส่งบวกเขา้ไปในราคาขาย แต่หากมี

การสัง่ซ้ือจ านวนมาก และเป็นลูกคา้ประจ าผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนดกอ็าจไม่รวมค่าขนส่ง

ไวใ้นตน้ทุนการผลิตและราคาขาย เพราะใชก้ารขนส่งแต่ละคร้ังไปยงัลูกคา้ในบริเวณท่ีใกลเ้คียง

กนั ท าใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนการผลิตในส่วนของค่าขนส่งแบบน้ีได ้ อยา่งไรกต็าม อาจ

กล่าวไดว้า่ ตน้ทุนประเภทน้ีมีมูลค่าเป็นตวัเงินสูงท่ีสุดในบรรดาตน้ทุนการขนส่งทั้ง 3 ประเภท 

 ในประเด็นเร่ือง การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน จากการสรุปผลการสนทนาแลกปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑต์าลโตนด ประกอบกบัการสอบถามความเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต

และการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์าลโตนด อนัไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีดูแลในเร่ืองการผลิตและการ

จ าหน่าย ผูบ้ริโภคกลุ่มต่างๆ นกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญดา้นการขนส่ง และเกษตรกรท่ีมิไดเ้ขา้ร่วม

การสนทนาแลกเปล่ียนโดยตรง พบวา่ แนวทางท่ีจะส่งเสริมใหส้ามารถปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ 

 1.การระบุตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีส าคญัวา่ ประกอบดว้ยตน้ทุนใดบา้ง และ

การเกิดข้ึนของตน้ทุนนั้นๆ มาจากสาเหตุใดเป็นหลกั ดว้ยการส ารวจตรวจสอบจากผลการ

ด าเนินงานท่ีผา่นมา หรือแมแ้ต่การคาดการณ์แผนการผลิตและกระจายสินคา้ท่ีก าหนดไวใ้น

อนาคตวา่จะเกิดตน้ทุนประเภทใดไดบ้า้ง 

 2.เม่ือทราบถึงสาเหตุและประเภทของตน้ทุนการกระจายสินคา้ดงักล่าว ส่ิงท่ี

จะตอ้งปฏิบติักคื็อ การประเมินวา่ ตน้ทุนแต่ละประเภทมีโอกาสการเกิดความรุนแรงหรือโอกาส

ส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานของธุรกิจมากนอ้ยเพียงไร และส่งผลกระทบอยา่งไร

บา้งต่อผลตอบแทนของธุรกิจ 

 3.เลือกท่ีจะท าการบริหารตน้ทุนการกระจายสินคา้ประเภทท่ีมีระดบัความรุนแรง

ของปัญหามากท่ีสุดเรียงตามล าดบัจนถึงนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบัการประเมินความรุนแรงใน
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ขั้นตอนก่อนหนา้ ทั้งน้ีเพ่ือการวางแผนการจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบ

ต่อการประกอบการใหล้ดนอ้ยท่ีสุด 

 4.ตรวจสอบและติดตามแผนการ การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรร

ทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยการบริหารตน้ทุนการกระจายสินคา้ใหด้ าเนินไปตาม

กรอบการจดัการความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่กระบวนสนบัสนุน

การจ าหน่ายจะไม่เกิดอุปสรรคข้ึนมา 

 5.ประเมินผลการจดัการตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีผา่นมา เพ่ือสรุปบทเรียน

น าไปปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการบริหารตน้ทุน ในกรณีท่ีมีการกระจายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ 

และเกิดภาระดา้นตน้ทุนท่ีไม่ไดค้าดไวล่้วงหนา้ ซ่ึงหากมีการจดัการท่ีไม่เหมาะสมกจ็ะส่งผล

กระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการในอนาคต 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลกำรวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง กลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี 

ประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคก์ารวิจยั 4 ประการ ซ่ึงจากผลการวิจยัท่ีไดน้ าเสนอมาในบทก่อน

หนา้สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี คือ 

 ประการแรก การพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับ

ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี เกษตรกรผูป้ระกอบการใหค้วามเห็นวา่ รูปแบบการกระจาย

สินคา้ท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของการกระจายสินคา้

ผลิตภณัฑต์าลโตนดมากท่ีสุดคือ  การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร นอกจากน้ีจากผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ กลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การกระจายสินคา้  เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร การจดัจ าหน่ายแบบ

ผกูขาด และการจดัจ าหน่ายแบบทัว่ถึง ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้

ดงักล่าวเรียงตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ ลกัษณะความตอ้งการของลูกคา้ ลกัษณะสินคา้ ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย คู่แข่งขนั และขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประการท่ีสอง การเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษา

คุณภาพผลิตภณัฑ ์ และลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด จงัหวดั

เพชรบุรี เน่ืองจากในแต่ละรูปแบบของการกระจายสินคา้ผูผ้ลิตแทบจะไม่มีตน้ทุนค่าขนส่งเลย

เพราะส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายโดยตรง และผลจากการจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดได้

ในระยะเวลาสั้น ผูผ้ลิตจึงไม่มีแมแ้ต่ตน้ทุนการรักษาสินคา้ใหค้งสภาพเดิม 

 ประการท่ีสาม การพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ท่ีสามารถ

ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ผูป้ระกอบการไม่สามารถท าการ
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พฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บั

ผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าวได ้ เน่ืองจากมีความ

แตกต่างกนัในแทบทุกประเดน็พิจารณา ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑก์ารเกษตรทั้งสองประเภทมีกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย และรูปแบบการขนส่งเพ่ือกระจายสินคน้คา้มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก 

 และประการสุดทา้ย การวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้เพื่อน าไปใชใ้นการ

ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ตน้ทุนการ

กระจายสินคา้มิไดเ้ป็นปัญหาส าคญัส าหรับการผลิตในผลิตภณัฑต์าลโตนด เน่ืองจากมีฐานกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจน และสามารถจ าหน่ายไดห้มดในระยะเวลาอนัสั้น ตน้ทุนวตัถุดิบ และการ

ขาดแคลนวตัถุดิบต่างหากท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัของการผลิต แนวทางท่ีจะส่งเสริมใหส้ามารถ

ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ การระบุ

ตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีส าคญั การประเมินโอกาสการเกิดตน้ทุนแต่ละประเภทและ

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจ การเลือกท่ีบริหารตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีมีระดบั

ความรุนแรงของปัญหามากท่ีสุดเรียงตามล าดบั การตรวจสอบและติดตามแผนการปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ และประเมินผลการจดัการ

ตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีผา่นมา 

 

อภิปรำยผลกำรวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง กลยทุธรู์ปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี 

ประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคก์ารวิจยั 4 ประการ ซ่ึงจากผลการวิจยัท่ีไดน้ าเสนอมาในบทก่อน

หนา้สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี คือ  

 ในประเด็น รูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด รูปแบบการกระจาย

สินคา้ท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของการกระจายสินคา้

ผลิตภณัฑต์าลโตนดมากท่ีสุดคือ  การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

กระจายสินคา้เป็นล าดบัแรก ผลการวิจยัในประเดน็น้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ แยม้

ทองค า และคณะฯ (2561) ท่ีพบวา่ สินคา้เกษตรมกัมีปัญหาเร่ืองการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากตอ้ง
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รักษาความสด สะอาด อยูใ่นคุณภาพมาตรฐานจนถึงมือผูบ้ริโภค จึงตอ้งเลือกสรรตวัแทน

จ าหน่ายท่ีมิใช่คนกลางทัว่ไป แต่ตอ้งสามารถเป็นตวัแทนของผูผ้ลิตได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

การสร้างเครือข่ายการกระจายสินคา้ (ณฐัพล บวัเปล่ียนสี และคณะฯ, 2561 สุภาพร ค าเตจา และ

คณะฯ, 2562 และ สคราญนิตย ์ เลก็สุทธ์ิ และพงศศิ์ริ ปิตุรัตน์เจริญกลุ, 2563) ประกอบกบักลุ่ม

ลูกคา้ผูบ้ริโภคมีลกัษณะเฉพาะจ าเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้เหล่าน้ี ดงัจะเห็นไดจ้าก

ผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีความส าคญั 3 ล าดบั

แรก คือ ลกัษณะความตอ้งการของลูกคา้ ลกัษณะสินคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ในประเด็น การเลือกท าเลสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีสามารถรักษาคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์และลดตน้ทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑต์าลโตนด ผลการศึกษาพบวา่ 

ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑต์าลโตนด ท าใหผู้ผ้ลิตไม่สามารถจดัตั้งแหล่งกระจายสินคา้

ท่ีไกลจากแหล่งผลิตไดม้ากนกั ซ่ึงลกัษณะการก าหนดสถานท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรธิรา ศิริเล้ียง และปารวี จารุพนัธ์ (2562) ท่ีพบวา่ การเลือกใชศู้นย์

กระจายสินคา้ขนาดยอ่ยใกลก้บัแหล่งผลิตเพ่ือลดระยะทางการขนส่งสินคา้ จะช่วยลดตน้ทุนการ

ขนส่งสินคา้ลง และตน้ทุนค่าขนส่งมีโอกาสลดลงไดก้วา่ร้อยละ 40.0 

 ในประเด็น การพฒันาวิธีบริหารจดัการการกระจายสินคา้ท่ีสามารถประยกุตใ์ช้

กบัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จากผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์รูปแบบการ

กระจายสินคา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ 

การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร ผูป้ระกอบการไม่สามารถท าการพฒันาวิธีบริหารจดัการการ

กระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัไดด้ว้ยสาเหตุท่ีกล่าวมาแลว้ โดยประเดน็ส าคญัท่ีสุดคือ ในแต่ละรูปแบบของการ

กระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด ผูผ้ลิตแทบจะไม่มีตน้ทุนค่าขนส่งเลยเพราะส่วนใหญ่เป็น

การจ าหน่ายโดยตรง และสามารถท าการจ าหน่ายไดใ้นระยะเวลาสั้น ขณะท่ีผลิตภณัฑจ์าก

มะพร้าว จากการศึกษาของกนกพชัร กอประเสริฐ และคณะฯ (2562) พบวา่ ตน้ทุนของกิจกรรม

กลางน ้าดา้นการขนส่งและกระจายมะพร้าวคิดเป็นร้อยละ 21.0 สูงท่ีสุดในบรรดาตน้ทุนโลจิสต์

ติกทั้งหมด 
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 ส าหรับประเด็นสุดทา้ย การวิเคราะห์ตน้ทุนการกระจายสินคา้เพื่อน าไปใชใ้นการ

ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน แมว้า่ตน้ทุนการ

กระจายสินคา้มิไดเ้ป็นปัญหาส าคญัส าหรับการผลิตในผลิตภณัฑต์าลโตนด แต่จากการระดม

ความเห็นของกลุ่มผูผ้ลิต กไ็ดส้รุปใหเ้ห็นแนวทางท่ีจะส่งเสริมใหส้ามารถปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างาน และการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดงัท่ีเสนอมาในส่วนของผลการวิจยั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของชนมณ์ชัชา กงัวานศุภพนัธ์ และเพญ็นฤมล จะระ (2562) ท่ีเสนอวา่

กิจกรรมส าคญัท่ีตอ้งปรับปรุงดา้นตน้ทุนเพื่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ การ

เคล่ือนยา้ยและขนส่ง และงานวิจยัเอกชยั คุปตาวาทิน และคณะฯ (2561) พบวา่  การทราบ

โครงสร้างตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปสู่การตดัสินใจในการลด

กิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าได ้ และแนวทางการลดตน้ทุนโลจิสติกส์สามารถท าไดโ้ดยการ

รวมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายผูผ้ลิตเพ่ือวางแผนการผลิต ภายใตก้ารสนบัสนุนของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนจดัตั้งศูนยก์ลางกระจายผลผลิตโดยกลุ่มผูผ้ลิต หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง 

 

ข้อจ ำกดักำรวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน และไม่สามารถท าตามแผนการวิจยัได้

อยา่งครบถว้นโดยเฉพาะ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสมันาภายหลงัการไดรั้บผลการวิจยัเบ้ืองตน้

แก่ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑต์าลโตนดเพ่ือรับทราบผลการวิจยั ร่วมแลกเปล่ียนความเห็น และ

น าเสนอประเดน็ท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ ทั้งน้ีเพราะไม่วา่จะเป็นการลง

พ้ืนท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลกดี็ การนดัสมัภาษณ์ผูน้ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑต์าลโตนดกดี็ 

หรือแมแ้ต่การจดัสมันาท่ีกล่าวถึงกดี็ ระยะเวลาของการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเกิดข้ึนในช่วงการ

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือท่ีเรียกกนัวา่ โควิด-19 ซ่ึงเกิดติดต่อกนัมาถึง 3 ระลอก ในช่วง

ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึง ตน้ปี 2564 และมีทีท่าวา่จะยดืเยื้อต่อไปอีก ท าใหเ้กิดความไม่สะดวกใน

การติดต่อกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูวิ้จยัจึงไดต้ดัสินใจใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์

และการเผยแพร่ผลการวิจยัในรูปของการส่งเอกสารสรุปทางไปรษณีย ์ และทางอีเมลล ์ และ

รวบรวมประเดน็ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาจดัท าเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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ข้อเสนอแนะกำรวจิัย 

1.ข้อเสนอแนะจำกกำรวจิัย 

 จากผลของการวิจยัท่ีกล่าวมา ผูวิ้จยัน ามาสงัเคราะห์เป็นขอ้เสนอแนะจากการวิจยั

ท่ีส าคญัๆ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ การตระหนกัรู้ จนน าไปสู่การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัเร่ือง 

“กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี” คือ 

 - ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจประการหน่ึง ท่ีแมไ้ม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ไดแ้ก่ เกษตรกรผูผ้ลิตตาลโตนดมีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มวิสาหกิจผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์

ตาลโตนด ซ่ึงอาจเป็นการรวมกลุ่มเครือญาติ การวมกลุ่มท่ีน าโดยผูผ้ลิตรายใหญ่ และการ

รวมกลุ่มของผูผ้ลิตท่ีคุน้เคยกนัผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนั การรวมกลุ่มท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวน้ี

ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีก่ารผลิต และการกระจายสินคา้เพ่ือส่งเสริม

การตลาดผลผลิต นอกจากนั้นยงัสามารถสร้างอ านาจต่อรองกบัผูซ้ื้อหรือตวัแทนจ าหน่าย และ

ประการส าคญัมีส่วนช่วยสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด ตลอดจนสร้างความร่วมมือกบั

หน่วยงานของภาครัฐบาลท่ีใหก้ารสนบัสนุน และเปิดรับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการจาก

สถาบนัอุดมศึกษา 

 - ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มวิสาหกิจผลิตภณัฑต์าลโตนดหลายกลุ่มไดพ้ยายาม

พฒันาช่องทางการกระจายสินคา้ดว้ยเคร่ืองมือส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการขายให้

กวา้งขวาง สะดวก รวดเร็ว และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกนัก็เป็นวิธีการท่ีจะช่วยลด

ตน้ทุนการกระจายสินคา้ อยา่งไรกดี็ การเรียนรู้และพฒันาเคร่ืองมือการตลาดผา่นส่ือสงัคม

ออนไลน์ยงัคงอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ ในเร่ืองน้ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสนบัสนุนงานวิจยัในพ้ืนท่ี และ

ส่งเสริมงานบริการวิชาการควรใหค้วามสนใจพฒันาความรู้ดา้นน้ีแก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือ

ยกระดบัขีดความสามารถทางการผลิตและการตลาดของกิจการผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด 

 - ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาขอ้จ ากดัของปริมาณผลผลิตทั้งในรูปของวตัถุดิบ และ

สินคา้ส าเร็จรูปจากผลิตภณัฑต์าลโตนด ดว้ยสาเหตุของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไม่สามารถเพ่ิมข้ึนได้

มาก ปริมาณผลผลิตออกเป็นฤดูกาลในระยะตน้ปี ประกอบกบั คนรุ่นใหม่ไม่สนใจท่ีจะสืบทอด
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อาชีพต่อจากบรรพบุรุษ ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และสถาบนัการศึกษา ควรร่วมมือ

กบัเกษตรกรหรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จากตาลโตนด หรือ

อยา่งนอ้ยรองรับการผลิตวตัถุดิบตาลโตนด เพ่ือส่งเสริมใหมี้การปลูกตาลโตนดมากข้ึน อนัจะ

เป็นการอนุรักษอ์าชีพดั้งเดิมของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในจงัหวดัเพชรบุรี และท าใหค้นรุ่นใหม่หนัมา

ใหค้วามสนใจการเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์าลโตนด 

 - ผลการศึกษาท่ีตอบโจทยว์ตัถุประสงคก์ารวิจยัทั้ง 4 ประการท่ีกล่าวมา เกษตรกร

เอง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถประเมินผลส าเร็จ และสรุปบทเรียนโดยการน าเอาวิธีการท่ี

ไดผ้ลไปประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบการกระจายสินคา้ทางการเกษตรอ่ืนๆ รวมทั้งน าไปทดลองใช้

กบัแหล่งผลิตตาลโตนดท่ีส าคญัในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เช่น จงัหวดัสงขลา เพื่อเปรียบเทียบ

ผลในทางปฏิบติั และพฒันาเป็นรูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนดท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชไ้ดก้บักรณีศึกษาอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 

2.ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำต่อไป 

 เน่ืองดว้ยการวิจยัคร้ังน้ีใหค้วามสนใจในการศึกษาเฉพาะเร่ือง “กลยทุธ์รูปแบบ

การกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี” ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ

พฒันาธุรกิจผลิตภณัฑต์าลโตนดในพ้ืนท่ีศึกษาและในภาพรวมของประเทศ ผูวิ้จยัจึงใคร่ขอ

น าเสนอประเดน็ท่ีควรท าการศึกษาต่อเน่ือง คือ 

 - ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้สมยัใหม่ ตลอดจนอุปสงคท่ี์มี

ต่อการใชผ้ลิตภณัฑต์าลโตนดวา่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ยงัไดรั้บความนิยมอยูห่รือไม่ 

หรือมีส่ิงใดมาเป็นสินคา้ทดแทน เพ่ือใหผู้ผ้ลิตไดรั้บทราบขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการ

วางแผนปรับตวัทางธุรกิจในระยะยาว 

 - ควรท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาตราสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด ท่ีเนน้เอกลกัษณ์

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค และเป็นการสร้างหลกัประกนั

คุณภาพและมาตรฐานการผลิต เน่ืองจากเร่ิมมีผลิตภณัฑท์ดแทนมากข้ึน และการรับรองวา่เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มาจากแหล่งผลิตอาจไม่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือได ้
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 - ควรท าการศึกษาเพ่ือการพฒันาธุรกิจต่อเน่ือง แทนท่ีจะส่งเสริมการผลิตเพียงแค่

วตัถุดิบ หรือสินคา้ส าเร็จรูปจากผลิตภณัฑต์าลโตนด ยกตวัอยา่งเช่น การด าเนินธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านขนม ของวา่ง และเคร่ืองด่ืม รวมถึง ร้านคา้ของท่ีระลึกผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินจากตาลโตนด 

ธุรกิจเหล่าน้ีจะช่วยพฒันาและต่อยอดใหก้ารเพาะปลูกตาลโตนดคงอยู ่ และขยายตวัต่อไปได ้

เป็นการส่งเสริมการกระจายสินคา้และผลิตภณัฑต่์อเน่ือง รวมทั้งสร้างอาชีพใหก้บัเกษตรกรรุ่น

ใหม่ และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑต์าลโตนดทอ้งถ่ิน 

 - ควรท าการศึกษาเพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีเพาะปลูก และประกอบการผลิตภณัฑ์

ตาลโตนดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิม

ของคนไทย และกระบวนการพฒันาอาชีพอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดการหวงแหน รักษา ตลอดจนสืบ

ทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตภูมิภาคตะวนัตกน้ี 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

บรรณำนุกรม 

 

ภำษำไทย 

กนกพชัร กอประเสริฐ และคณะฯ. (2562). การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ของมะพร้าวน ้าหอม. 

วำรสำรวทิยำลยัโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน วทิยำลยัโลจิสต์ติกส์และซัพพลำยเชน 

มหำวทิยำลยัรำชภัฎสวนสุนันทำปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม น.30-38. 

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะฯ. (2547). กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์  

แปลและเรียบเรียงจำก Supply chain and logistics management by  

Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล. 

กรกฏ ใยบวัเทศ ทิพยวงศ.์ (2553). ปัจจัยส ำคญัในกำรด ำเนินกำรในห่วงโซ่อุปทำนที่ส่งผลต่อ 

ศักยภำพด้ำนกำรเงินขององค์กรในอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ  

รำยงำนวจิัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

กาญจนา บุญส่ง และคณะฯ. (2554). แนวทำงกำรสืบสำนวฒันธรรมตำลเมืองเพชรที่เอือ้ต่อวถิี 

 ชีวติของชุมชนบ้ำนลำด อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวดัเพชรบุรี รำยงำนวจิัยฉบับสมบูรณ์.  

กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม. 

กฤษณา เจนเจตวิทยา. (2551). กำรศึกษำปัญหำและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรควบคุมสินค้ำคงคลงั 

ในบริษัทให้อยู่ในปริมำณที่เหมำะสมเพ่ือตอบสนองควำมพงึพอใจของลกูค้ำ. 

วิทยานิพนธ์สาขาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

 



62 
 

ค านาย อภิปรัชญาสกลุ. (2560). กำรขนส่งสินค้ำในงำนโลจิสต์ติกส์ (Goods Transportation  

in Logistics Works). กรุงเทพฯ: บริษทั โฟคสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั. 

ค านาย อภิปรัชญาสกลุ. (2556). กำรบริหำรเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ (Goods Transportation  

Routs Management). กรุงเทพฯ: บริษทั โฟคสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั. 

เจือจนัทร์ ด่านสืบสกลุ. (2546). ศึกษำกำรผลติอำหำรจำกตำลโตนดของชำวบ้ำน อ ำเภอสทิงพระ 

จังหวดัสงขลำ. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

ชนมณ์ชัชา กงัวานศุภพนัธ์ และเพญ็นฤมล จะระ. (2562). การจดัการระบบโลจิสติกส์ของ 

วิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนขา้วหอมมะลิอินทรีย ์จงัหวดัสุรินทร์. วำรสำร

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 มีนาคม – 

เมษายน น.22-34 

ไชยยศ ไชยมัน่คง และมยขุพนัธ์ ไชยมัน่คง. (2556). กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลำยเชนเพ่ือ 

แข่งขันในตลำดโลก. นนทบุรี : วิชัน่ พรีเพรส. 

ณฐัชา วงศพ์ร้อมรัตน์. (2551). กำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรคลงัสินค้ำและกำรส่งมอบ 

สินค้ำ: กรณศึีกษำ บริษัท AAA (กรุงเทพ) จ ำกดั. วิทยานิพนธ์สาขาการจดัการโลจิสติกส์ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

ณฐัพล บวัเปล่ียนสี และคณะฯ. (2561). การจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัเบอร์ 8 เพ่ือ 

ยกระดบัศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา. 

วำรสำรวชิำกำร มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีที่ 38 ฉบบั

ที่ 4 ตุลาคม-ธนัวาคม น.52-65. 

 

 



63 
 

ธิติมา วงศชี์รี และคณะฯ. (2561). ห่วงโซ่มูลค่าของตาลโตนด กรณีศึกษา อ าเภอบา้นลาด  

จงัหวดัเพชรบุรีปีเพาะปลูก 2560. วำรสำรวทิยำศำสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับพเิศษ 

มกราคม-เมษายน น.506-510. 

นฤดม บุญหลง และกลา้ณรงค ์ศรีรอด. (2545). อำหำรเพ่ือมนุษยชำติ. กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พชัรธิรา ศิริเล้ียง และปารวี จารุพนัธ์. (2562). กำรเลือกท ำเลที่ต้ังเพ่ือจัดต้ังศูนย์กระจำยสินค้ำ 

กรณศึีกษำ : บริษัทจัดส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค. ปริญญานิพนธ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุและโลจิสติกส์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ปวีณา เสนาเก่า และวนัชยั รัตนวงษ.์ (2551). กำรศึกษำเปรียบเทียบรูปแบบกำรกระจำยสินค้ำ 

ระหว่ำงกำรขนส่งผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ำกบัเอเย่นต์เพ่ือวำงแผนกำรเพิม่ประสิทธิภำพ 

กรณศึีกษำร้ำนหนังสือ บริษัท วนัวนั ออลล์ จำกดั(มหำชน).  

วิทยานิพนธ์สาขาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

รสสุคนธ์ แยม้ทองค า และคณะฯ. (2561). แนวทำงกำรพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรตลำดสินค้ำ 

เกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม : กรณศึีกษำจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ รำยงำนวิจัยฉบับ

สมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

รัตนาภรณ์ปรีดาศกัด์ิ และรัญชิดา กฎีุศร (2563) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารตน้ทุน 

กลุ่มแปรรูปน ้าตาลโตนดของวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี. วำรสำรวชิำกำร

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบุรี ปีที1่0 (ฉบับที่ 3) กนัยายน –ธนัวาคม น.89-97. 

 

 



64 
 

วิราชิน ตนัถาวร. (2550). กำรศึกษำปัญหำและก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ประสิทธิภำพในกำร 

ส่งมอบสินค้ำ กรณศึีกษำ บริษัท อนิเตอร์ แพคเกจจิง้ จ ำกดั. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

ศิริญา ตงันฤมิตร. (2558). ปัจจัยที่สัมพนัธ์กบัควำมส ำเร็จของธรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ในเขตจังหวดัประจวบครีีขันธ์. วิทยานิพนธ์สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

สคราญนิตย ์เลก็สุทธ์ิ และพงศศิ์ริ ปิตุรัตน์เจริญกลุ. (2563). การพฒันารูปแบบการตลาดเกษตร 

อินทรียข์องเครือข่ายเกษตรกรรมยัง่ยนื จงัหวดัล าพนู. Journal of Humanities and 

Social Sciences Thonburi University Vol. 14 No. 2  May – August p.76-87. 

สมพร ประกอบชาติและคณะ. (2559). พืน้ภูมิเพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 

สุชาติ ไตรภพสกลุ. (2564). หลกักำรตลำดเพ่ือกำรเป็นผู้ประกอบกำร.  

กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สุภาพร ค าเตจา และคณะฯ. (2562). การพฒันาระบบการจดัการการกระจายเมลด็กาแฟตากแหง้ 

ของต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย. รำยงำนสืบเน่ืองจำกกำร

ประชุมวชิำกำรระดบัชำติ คร้ังที่ 6 สถำบันวจิัยและพฒันำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร 20 ธันวำคม 2562 น.88-97. 

สุวิทย ์นามบุญเรือง. (2560). กำรบริหำรช่องทำงกำรตลำด. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 

สุวิมล องัควานิช และนภสมน นิจรันดร์. (2556). การท าน ้าตาลโตนดในอ าเภอบา้นลาด  

จงัหวดัเพชรบุรี: การเปล่ียนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม การปรับตวั สู่แนวโนม้การ

ประกอบอาชีพ. วำรสำรรำมค ำแหง ฉบบัมนุษยศำสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน) น.1-16. 

 



65 
 

โสภาพร กล ่าสกุล และคงขวญั ศรีสะอาด. (2560). การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาสู่การพฒันา 

ผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์ กรณีศึกษา น ้าตาลสดเมืองเพชรบุรี. วำรสำรวทิยำกำรจัดกำร 

มหำวทิยำลยัรำชภัฎเชียงรำย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) น.191-213. 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี. (2561). สถิติพืน้ที่เพำะปลูกและผลผลติตำลโตนด 

จังหวดัเพชรบุรี. เพชรบุรี: เอกสารอดัส าเนา ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรี 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2555)  

แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559).  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกันายกรัฐมนตรี. 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2562)  

รำยได้ประชำชำติของประเทศไทย พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกันายกรัฐมนตรี. 

ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. (2552). ตำลโตนด ของดีเมืองเพชร. 

กรุงเทพฯ: ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

เอกชยั คุปตาวาทิน และคณะฯ. (2561). แนวทางการลดตน้ทุนโลจิสติกส์:  

กรณีศึกษา เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น. 

วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม น.48-74. 

อญัชลี หิรัญแพทย.์ (2562). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการซพัพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร่ีในจงัหวดันครปฐม. วำรสำรวิทยำลยัโลจิสต์ติกส์และซัพพลำยเชน 

วทิยำลยัโลจิสต์ติกส์และซัพพลำยเชน มหำวทิยำลยัรำชภัฎสวนสุนันทำ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

มกราคม - มิถุนายน 2562 น.71-81.   

 



66 
 

ภำษำองักฤษ 

Best, J. W. (1977). Research in Education. New Jersey: Prentice hall Inc. 

Cronbach, L.J. (1990). Essentials of Psychological Testing (5th ed.).  

New York: Harper Collins Publishers Inc. 

Cochran, W.G. (1977) . Sampling Techniques 3rd ed. New York : John Wiley and Sons Inc. 

Likert, R. (1961). New pattern of management. New York: Mc Graw-Hill. 

Rattanapongpinyo T. (2016). Business Performance Success by Local Thai Firms Applying 

Innovation Management and Social Media. University of the Thai of Commerce 

Journal 36(3), 115-127. 

Rattanapongpinyo T. (2016). Credit Accessibility of SMEs in the Western Provinces of  

Thailand. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 

16(3) Sept.- Dec., 235-245. 

Rattanapongpinyo T. (2017). Determinants of Survival and Thriving of SMEs in the Western  

Provinces of Thailand. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, 

and Arts 18(1) Jan.- Apr., 259-277. 

Rattanapongpinyo T. (2019). The Effect of Human Capital Development on Sustainable  

Organization of Thai EMEs. Silpakorn University Journal of Social Sciences, 

Humanities, and Arts 19(3) Sept.- Dec., 690-707. (Scopus : Q1). 

 

 

 



67 
 

Rattanapongpinyo T. (2019). Development Strategy for survival and thriving of Thailand SMEs. 

International Journal of the Computer, the Internet and Management, Thailand 

Chapter of the Association for Computing Machinery – ACM & Thailand Chapter 

of Computer Society of the IEEE 27(3) Sept.-Dec., 64 - 73. 

Yamane, T. (1973 ). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.) 

New York.Harper and Row Publications. 

 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก. 

แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

                  

แบบสอบถำมกำรวิจัย เร่ือง  

กลยุทธ์รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำผลติภณัฑ์ตำลโตนด จ.เพชรบุรี 

 

ค ำช้ีแจง  

 แบบสอบถามการวิจยั เร่ือง กลยทุธ์รูปแบบการกระจายสินคา้ผลิตภณัฑต์าลโตนด จ.เพชรบุรี จดัท า

ข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัในเร่ืองดงักล่าว ขอ้มูล 

ตลอดจนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านจะใชเ้ฉพาะในการศึกษาวจิยัในประเดน็ทาง

วิชาการเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะแต่อยา่งใด 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูใ้หค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถามฉบบัน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ 

ผลการวิจยัจะเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการ ชุมชน และสงัคมโดยส่วนรวม หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด

จากการสอบถามดว้ยแบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ี และขอนอ้มรับขอ้ผดิพลาดดงักล่าว เพื่อ

น าไปปรับปรุงงานวิจยัในโอกาสต่อไป 

 

 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

สำขำวชิำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกจิ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
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แบบสอบถำมโครงกำรวจิัยเร่ือง กลยทุธ์รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำผลติภัณฑ์ตำลโตนด จ.

เพชรบุรี 

ส่วนที่ 1 ลกัษณะเฉพำะของกจิกำร 

1.1 เงินทุนเร่ิมตน้ของกิจการ 

ก.นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท    ข.ระหวา่ง 5.1 – 10 ลา้นบาท 

ค.ระหวา่ง 10.1 – 15 ลา้นบาท    ง.มากกวา่ 15 ลา้นบาท 

1.2 ท่ีมาของเงินทุนด าเนินงาน 

ก.เงินทุนส่วนตวั     ข.เงินทุนส่วนตวัและเงินกูส้ถาบนัการเงิน 

ค.เงินกูใ้นและนอกระบบ    ง.เงินทุนส่วนตวัและเงินกูน้อกระบบ 

1.3 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ก.1-3 ปี      ข.4-6 ปี 

ค.7-9 ปี      ง.ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 

1.4 จ านวนคนงาน 

ก.ไม่เกิน 10 คน     ข.11-50 คน 

ค.51-90 คน      ง.ตั้งแต่ 91 คนข้ึนไป 

1.5 ประเภทผลิตภณัฑสิ์นคา้หลกั 

ก.วตัถุดิบตาลโตนด     ข.ผลิตภณัฑแ์ปรรูปตาลโตนด 

ค.วตัถุดิบและผลิตภณัฑแ์ปรรูปตาลโตนด  ง.ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตตามค าสัง่ซ้ือเฉพาะ 

1.6 สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิต 

ก.ใกลแ้หล่งเพาะปลูก    ข.ใกลต้ลาด 

ค.ใกลท่ี้อยูอ่าศยั     ง.ใกลแ้หล่งขนส่ง 

1.7 ลกัษณะลูกคา้หลกั 

ก.ลูกคา้ขายปลีก     ข.ลูกคา้ขายส่ง 

ค.ลูกคา้เฉพาะกิจ     ง.ลูกคา้ทุกประเภท 

1.8 ขนาดพื้นท่ีประกอบการ 

ก.ไม่เกิน 5 ไร่     ข.6-10 ไร่ 

ค.11-15 ไร่      ง.มากกวา่ 15 ไร่ 

1.9 การกระจายสินคา้เพื่อการจ าหน่ายใชรู้ปแบบใด...……………………………………………………….. 
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1.10 เหตุผลส าคญัในการเลือกรูปแบบการกระจายสินคา้เพื่อการจ าหน่ายคือ……………………………....... 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยก ำหนดกลยทุธ์รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำ 

2. ปัจจัยก ำหนดกลยุทธ์รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำ 5 4 3 2 1 

2.1 ลกัษณะควำมต้องกำรของลูกค้ำ      
2.1.1 การออกแบบสินคา้เป็นไปตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

     

2.1.2 การผลิตสินคา้เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้      
2.1.3 การจดัส่งสินคา้เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้      
2.1.4 ปัจจุบนัสินคา้ของท่านยงัคงไดรั้บความนิยมอยู ่      

2.2 ลกัษณะสินค้ำ      
2.2.1 ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะดั้งเดิมตามธรรมชาติ      
2.2.2 ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นการแปรรูปวตัถุดิบ      
2.2.3 ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นการผลิตแบบเฉพาะกิจ      

2.3 คู่แข่งขัน      
2.3.1 ผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัมีเป็นจ านวนมาก      
2.3.2 ผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบจากสินคา้ทดแทน      
2.3.3 สินคา้ของท่านตอ้งปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจอยูเ่สมอ      

2.4 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย      
2.4.1 ลกัษณะเฉพาะของสินคา้ท าใหต้อ้งเนน้การขายตรง      
2.4.2 กิจการของท่านตอ้งการขยายช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

     

2.4.3 ท่านสามารถท าการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้      

2.5 ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง      
2.5.1 กฎระเบียบเปิดโอกาสใหส้ามารถขยายการผลิตได ้      
2.5.2 กฎระเบียบเปิดโอกาสใหข้ยายช่องทางการตลาดได ้      
2.5.3 หน่วยงานรัฐใหก้ารสนบัสนุนการผลิตและ
การตลาด 

     

2.5.4 สถาบนัการเงินสนบัสนุนเงินทุนเพื่อการขยาย
กิจการ 
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ส่วนที่ 3 กลยุทธ์รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำ 

3. กลยุทธ์รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำ 5 4 3 2 1 
3.1 กำรจัดจ ำหน่ำยแบบทั่วถึง      
3.1.1 กิจการมีตวัแทนจ าหน่ายจ านวนมาก      
3.1.2 กิจการสามารถกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง      
3.1.3 กิจการสามารถเพิ่มยอดจ าหน่ายสินคา้      

3.2 กำรจัดจ ำหน่ำยแบบเลือกสรร      
3.2.1 กิจการสามารถเลือกสรรตวัแทนจ าหน่ายได ้      
3.2.2 กิจการสามารถบริหารตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีคุณภาพ      
3.2.3 กิจการบริหารตวัแทนจ าหน่ายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

3.3 กำรจัดจ ำหน่ำยแบบผูกขำด      
3.3.1. กิจการมีตวัแทนจ าหน่ายท่ีชดัเจนแน่นอน      
3.3.2 กิจการสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคได ้      
3.3.3 กิจการสามารถบริหารตน้ทุนการกระจายสินคา้ได ้      

 

ส่วนที่ 4 ประสิทธิภำพกำรกระจำยสินค้ำ 

4. ประสิทธิภำพกำรกระจำยสินค้ำ 5 4 3 2 1 

4.1 ควำมรวดเร็วและถูกต้อง      
4.1.1 การกระจายสินคา้มีความสะดวก และรวดเร็ว      
4.1.2 การกระจายสินคา้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และแม่นย  า      
4.1.3 ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ตามก าหนดนดัหมาย      

4.2 ควำมมีมำตรฐำนของสินค้ำ      
4.2.1 สินคา้ท่ีจดัส่งคงรูปแบบมาตรฐานตามค าสัง่ซ้ือ      
4.2.2 สินคา้ท่ีจดัส่งไม่พบขอ้บกพร่อง หรือเสียหาย      
4.2.3 สินคา้ท่ีจดัส่งครบถว้นตามจ านวนการสัง่ซ้ือ      

4.3 ควำมสำมำรถในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย      
4.3.1 การกระจายสินคา้ไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนเพิ่ม      
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4.3.2 สินคา้ท่ีจดัส่งมีหลกัประกนัความเสียหายในการ
ขนส่ง 

     

4.3.3 กิจการไดรั้บประโยชน์จากการขนส่งเท่ียวกลบั      

4.4 ควำมสำมำรถในกำรพฒันำกำรให้บริกำร      
4.4.1 กิจการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินคา้
ได ้

     

4.4.2 กิจการสามารถสร้างทกัษะใหก้บับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง      
4.4.3 กิจการสามารถพฒันาการใหบ้ริการการกระจาย
สินคา้ 

     

 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 
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