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ຄາໍນໍາ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດໍາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກໍຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກໍື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບໍື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈໍານວນບໍື່ພຽງພ ໍນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກໍື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກໍື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສໍາຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄໍາອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະກໍາມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍື່ຄໍາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈໍານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂໍັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
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 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອ
ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ     
ເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຈັດການຂົນສົື່ງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການ
ສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທາງດ້ານການຈັດການຂົນສົື່ງ ແລະ ບໍລິການສິນຄ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
 ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ, ນັກສ ກສາ ແລະ ຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການຈັດການຂົນສົື່ງ ແລະ ບໍລິການສິນຄ້າ ໄດ້
ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ທາງດ້ານການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ 
 ໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດເ້ວົັ້າເຖິງ ການບໍລິຫານໂລຈິດສ໌ຕິກ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ລະບົບການຄົມະ
ນາຄົມ, ການດູແລຮັກສາ ແລະ ເກັບມ້ຽນ, ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໂລຈິສຕິກ, ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ, 
ບົດບາດສໍາຄັນຂອງໂລຈິສຕິກ ແລະ ຕ່ອງໂສ້, ອົງກອນຂອງໂລຈິສຕິກ 
 ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທໍາອິດ, ຍ່ອມມີຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄໍາສັບ ຫ   ສໍານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊິົມ ແລະ ຂໍ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕໍື່ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດປ້ັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບໍື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ. 
 
 



iv 

ສາລະບານ 
 

ໜາ້ 
 

ຄໍານໍາ ......................................................................................................... i 
ບົດນໍາ ........................................................................................................ iii 
ສາລະບານ ................................................................................................... iv 
ສາລະບານຕາຕະລາງ ........................................................................................ ix 
ສາລະບານຮູບ ............................................................................................... x 
ຄໍາອະທິບາຍສັນຍາລັກ ແລະ ຄໍາສັບຫຍໍັ້ ................................................................... xi 
ບົດທີ 1 ອົງກອນຂອງໂລຈິສຕິກ ......................................................................... 1 

1.1 ໜ້າທີື່ຂອງໂລຈິສຕິກໃນບໍລິສັດ ....................................................... 1 
1.1.1 ຄວາມຂັດແຍງ່ລະຫວ່າງໜ້າທີື່ .............................................. 1 
1.1.2 ວິວັດທະນາການຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງໂລຈິສຕິກ ............................. 1 

1.2 ຮູບແບບອົງການຈັດຕັັ້ງ ................................................................ 2 
1.2.1 ຮູບຮ່າງອົງກອນບໍື່ເປັນທາງການ ............................................. 2 
1.2.2 ຮູບແບບອົງກອນເຄີື່ງທາງການ .............................................. 2 
1.2.3  ຮູບແບບອົງກອນທາງການ .................................................. 2 

1.3 ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ................................................... 3 
1.3.1 ຄວາມຕ້ອງການເພ ື່ອປະສານສົມທົບ ........................................ 3 
1.3.2 ພ ັ້ນຖານ SCM .............................................................. 5 
1.3.3 ການຕອບຮັບໄວ ............................................................. 5 
1.3.4 ECR ........................................................................ 6 

1.4 ການນໍາໃຊ້ໂລຈິສຕິກຈາກແຫ ື່ງພາຍນອກ ............................................ 7 
1.4.1 ການນໍາໃຊ້ຜູ້ສະໜອງມ ທີສາມ .............................................. 7 
1.4.2 ການກໍາເນີດເກີດຂ ັ້ນຂອງໂລຈິສຕິກມ ທີສາມ (Third Party     

Logistics, TPL) ......................................................... 7 
1.4.3 ຕົວຢ່າງໂລຈິສຕິກມ ທີ 3 8 

ບົດທີ 2 ການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ ......................................................................... 9 
2.1 ຂະບວນວິວັດຂອງແນວຄວາມຄິດໂລຈິສຕິກ (The Development of   

Logistics Concept) .............................................................. 9 
2.1.1 ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງໂລຈິສຕິກ (The Significance of 

Logistic) ................................................................... 9 
2.1.2 ໂລຈິສຕິກແມ່ນຫຍັງ ......................................................... 9  

2.2 ແນວຄວາມຄິດຂອງການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ (Physical Distribution 
Concept) ............................................................................ 10 



v 

ສາລະບານ (ຕໍື່) 
 

ໜາ້ 
 

2.2.1 ຄໍານິຍາມຂອງການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ (Physical Distribution 
Defind) ..................................................................... 10 

2.2.2 ສ່ວນປະສົມຂອງກິດຈະກໍາການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ (Activity     
Physical Distribution) ................................................ 11 

2.3 ແນວຄວາມຄິດຂອງວິຊາໂລຈິສຕິກ ................................................... 12 
2.3.1 ຂະຫຍາຍການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ກ້ວາງອອກ ........ 12 
2.3.2 ຂະຫຍາຍການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ກ້ວາງອອກ ........ 12 
2.3.3 ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການກໍານົດຄໍານິຍາມໃໝ່ ....... 13 
2.3.4 ລະບົບການດໍາເນີນງານ (The Systems approach) ................ 14 

2.4 ບົດບາດຂອງໂລຈິສຕິກ (The Role of Logistics in a Company) ....... 15 
2.4.1 ບົດບາດຫ ັກ .................................................................. 15 
2.4.2 ທ່າອ່ຽງຂອງການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂລຈິສຕິກ .................................... 16 
2.4.3 ບົດບາດຂອງໂລຈິດສ໌ຕິກໃນເສດຖະກິດ (The Role of logistics       

in the economy) ....................................................... 17 
2.4.4 ປະສົບການຂອງຍີື່ປຸ່ນ (Japanese experience) .................... 17 

ບົດທີ 3 ການບໍລິການລູກຄ້າ (Customer Service) ............................................... 19 
3.1 ບົດນໍາ .................................................................................. 19 
3.2 ການບໍລິຫານການບໍລິການລູກຄ້າ (Managing the Customer Service) .. 20 

3.2.1 ຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ (Identifying Customers’ 
Needs) ..................................................................... 20 

3.2.2 ກໍານົດມາດຕາຖານການບໍລິການ (SettingService Standards) ... 20 
3.3 ລະດັບຂອງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ (ອາດຈະລະດັບສູງເກີນໄປ) .... 25 

ບົດທີ 4 ລະບົບການຄົມມະນາຄົມ Transportation System .................................... 26 
4.1 ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການຄົມມະນາຄົມ (Importance of     

Transportation System) ...................................................... 26 
4.1.1 ທາງລົດບັນທຸກ............................................................... 27 
4.1.2 ລົດໄຟ (Trail) .............................................................. 28 
4.1.3 ທາງອາກາດ .................................................................. 29 
4.1.4 ທາງນໍັ້າ ........................................................................ 29 
4.1.5 ທໍື່ສົື່ງ .......................................................................... 29 
4.1.6 ຮູບແບບປະສົມປະສານ ..................................................... 29 
4.1.7 ຄົນກາງ (Intermediaries) .............................................. 29 



vi 

ສາລະບານ (ຕໍື່) 
 

ໜາ້ 
 

4.1.8 ໂລຈິສຕິກມ ທີ 3 (TPL) ................................................... 30 
4.2 ສ່ວນແບ່ງຂອງຮູບແບບຄົມມະນາຄົມ (Modal Share) .......................... 30 

4.2.1 ການຕັດສິນໃຈດ້ານການຂົນສົື່ງ (Transportation Decisions) ..... 31 
4.2.2 ຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງ ............................................................. 35 
4.2.3 ແຜນການພັດທະນາຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງ ....................................... 35 
4.2.4 ອຸດສະຫະກໍາບໍລິການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ......................................... 35  

ບົດທີ 5 ການດູແລຮັກສາ ແລະ ເກັບມຽ້ນ ............................................................... 36 
5.1 ພາກສະເໜີ ............................................................................ 36 
5.2 ໜ້າທີື່ຂອງລະບົບການເກັບມ້ຽນ ແລະ ດູແລຮັກສາ .................................. 36 

5.2.1 ໜ້າທີື່ການເກັບຮັກສາ ........................................................ 36 
5.2.2 ການດູແລຮັກສາວັດສະດ ຸ.................................................... 40 
5.2.3 ການຕັດສິນໃຈດູແລຮັກສາ .................................................. 40 
5.2.4 ການຈັດເປັນຫົວໜ່ວຍ ...................................................... 40 
5.2.5 ການຈັດສັນພ ັ້ນທີື່ ............................................................ 41 

5.3 ການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍື່ ....................................................................... 42 
5.3.1 ໜ້າທີື່ຂອງການຫຸ້ມຫໍື່ ........................................................ 42 
5.3.2 ສິື່ງທົດແທນລະຫວ່າງການຫຸ້ມຫໍື່ ແລະ ກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກອ ື່ນໆ ........ 42 

5.4 ການປະສົມປະສານການນໍາໃຊ້ສາງສ່ວນຕົວ ແລະ ສາງສາທາລະນະ ................ 43 
ບົດທີ 6 ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໂລຈິສຕິກ ................................................................ 45 

6.1 ພາກສະເໜີ ............................................................................ 45 
6.1.1 ຮອບວຽນຂອງລະບົບໂລຈິສຕິກ, ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ລະບົບ               

ການດໍາເນີນງານການສັື່ງຊ ັ້ ................................................... 45 
6.1.2 EDI ແລະ ມາດຕະຖານ .................................................... 48 
6.1.3 ຜົນປະໂຫຍດຂອງ EDI ..................................................... 48 

6.2 ຕົວຢ່າງຂອງລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ .................................................... 49 
6.2.1 ບາໂຄດ (Bar Codes) ................................................... 49 
6.2.2 ຈຸດຂາຍ POS (Point of Sale) ........................................ 50 
6.2.3 ລະບົບຂາຍຍ່ອຍ (Retail System) ..................................... 51 
6.2.4 ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄົັ້ນຫາ ........................................... 51 

ບົດທີ 7 ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ...................................................................... 52 
7.1 ພາກສະເໜີ ............................................................................ 52 

7.1.1 ແນວຄວາມຄິດຂອງສິນຄ້າໃນສາງ .......................................... 52 
7.1.2 ການບໍລິການລູກຄ້າ (Customer Service) ............................ 52 



vii 

ສາລະບານ (ຕໍື່) 
 

ໜາ້ 
 

7.2 ປະເພດຂອງສິນຄ້າໃນສາງ ............................................................ 53 
7.2.1 ລະດັບສິນຄ້າໃນສາງສະເລ່ຍ (Cycle Stock) ........................... 53 
7.2.2 ການວັດແທກການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ .................................. 55 

7.3 ປັດສະຍາການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງ 2 ຢ່າງ ........................................ 55 
7.3.1 ແບບວິທີດ ງ (Pull Approach) .......................................... 55 
7.3.2 ແບບວິທີຍູ ້(Push Approach) ......................................... 55 

7.4 ພ ັ້ນຖານການຄວບຄຸມສິນຄ້າໂດຍໃຊ້ວິທີດ ງ ......................................... 56 
7.4.1 ປະລິມານສັື່ງຊ ັ້ປະຢັດ (EOQ) ............................................. 56 
7.4.2 ນະໂຍບາຍຈຸດການສັື່ງຊ ັ້ຄົງທີື່ ............................................... 57 
7.4.3 ນະໂຍບາຍໄລຍະເວລາສັື່ງຄົງທີື່ ............................................. 57 
7.4.4 ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ ກົງກັບເວລາ (JIT)58 
7.4.5 ສິນຄ້າໃນສາງບໍລິຫານໂດຍຜູ້ສະໜອງ (Vendor Manag Inventory, 

VMI) ........................................................................ 58 
7.4.6 ພ ັ້ນຖານການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງແບບຍູ ້................................ 58 
7.4.7 ການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງໂດຍລວມ ...................................... 59 

ບົດທີ 8 ບົດບາດສໍາຄັນໂລຈິສຕິກຕໍື່ຕ້ອງໂສ້ ............................................................. 61 
8.1 ໂສ້ອຸປະທານແມ່ນຫຍັງ ? ............................................................. 61 

8.1.1 ສະມາຊິກໂສ້ອຸປະທານຫ ັກ .................................................. 63 
8.1.2 ສະມາຊິກໂສ້ອຸປະທານຮອງ (Supporting Supply Chain   

Member) .................................................................. 63 
8.2 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ກິດຈະກໍາ (Consumer Order Cycle     

and Activitics) .................................................................... 65 
8.2.1 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ (Retailer Order     

Cycle and Activitics) ................................................. 66 
8.2.2 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງ ແລະ ກິດຈະກໍາ (Wholesaler Order    

Cycle and Activities) ................................................. 67 
8.2.3 ວົງຈອນຈັດຊ ັ້ວັດສະດຸຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ກິດຈະກໍາ 

(Manufacturer Procurement Cycle and Activities) ....... 67 
8.2.4 ວົງຈອນຈັດຊ ັ້ວັດສະດຸຂອງຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ (Supplier 

Procurement Cycle and Activities) ............................. 68 
8.2.5 ການເຊ ື່ອມໂຍງກະບວນໂສ້ອຸປະທານ (Supply Chain Process 

Linkage) .................................................................. 69 



viii 

ສາລະບານ (ຕໍື່) 
 

ໜາ້ 
 

8.3 ຄວາມສໍາເລັດການຈັດການໂສ້ອຸປະທານ (The Success of Managing 
Supply Chain) .................................................................... 69 
8.3.1 ການວິເຄາະເຄ ອຂ່າຍ (Supply Chain Network Analysis) ...... 70 
8.3.2 ກົນລະຍຸດ ໂສ້ອຸປະທານ  (Supply Chain Structure) ............. 70 
8.3.3 ການປະສານງານ (Coordination) ....................................... 70 
8.3.4 ການແລກປ່ຽນຂໍັ້ມູນ (Information Sharing) ........................ 70 
8.3.5 ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (Trust and    

Benefit Sharing) ....................................................... 71 
 

 



ix 

ສາລະບານຕາຕະລາງ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ ໜາ້ 
 

1. ສະຫຼຸບຫຍໍັ້ລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຮູບແບບມີຄົມມະນາຄົມຂນົສົື່ງ ........................... 27 
2. ສົມທຽບສ່ວນແບ່ງຂອງຮູບແບບການຂົນສົື່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ........................ 30 
3. ຄຸນລັກສະນະທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດໃນການພັດທະນາຄັດເລ ອກ ແລະ ປະເມີນ ຜູ້ຂົນສົື່ງ LTL .. 33 
4. ສ່ວນແບ່ງຮູບແບບການຂົນສົື່ງພາຍໃນປະເທດ............................................... 34 
5. ຄວາມຍາວຂອງເສັັ້ນທາງໂດຍກຸ່ມ ............................................................ 35 
6. ລັກສະນະຂອງລະບົບດໍາເນີນການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ...................................... 48 
7. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ EDI ...................................................................... 49 
8. ການສົມທຽບເຕັກນິກການປ້ອນຂໍັ້ມູນ ........................................................ 50 
9. ຂໍັ້ມູນການຂາຍ ................................................................................. 59 

 



x 

ສາລະບານຮບູ 
 

ຮບູທ ີ ໜາ້ 
 

1. ໂຄງສ້າງອົງກອນແບບທາງການ ແລະ ວາງແຜນຈາກສູນກາງສໍາລັບໂລຈິສຕິກ ............. 3 
2. Bull-whip Effect .......................................................................... 4 
3. ສອງດ້ານຂອງການແຈກຢາຍ.................................................................. 10 
4. ອົງປະກອບຂອງກິດຈະກໍາການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ ........................................ 11 
5. ການຂະຫຍາຍຂອງການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍໄປສູວ່ິຊາໂລຈິສຕິກ .......................... 12 
6. ຈາກໂລຈິສຕິກ ສູ ່SCM ..................................................................... 14 
7. ສິື່ງທົດແທນລະຫວ່າງກິດຈະກາໍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມ ..................................... 15 
8. 4 P’s ຂອງຕະຫ າດ ແລະ 7 R’s ຂອງໂລຈິສ ............................................. 16 
9. ໂລຈິສຕິກ/ຍອດຂາຍ ......................................................................... 17 
10. ສອງພາກສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ ............................................................ 19 
11. ອົງປະກອບຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ .......................................................... 22 
12. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບ ..................................................................... 24 
13. ລັກສະນະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຂົນສົື່ງ ........................................................ 32 
14. ສິື່ງທົດແທນພ ັ້ນຖານລະຫ່ວາງການບໍລິການຂົນສົື່ງ .......................................... 33 
15. ຕົວຢ່າງສະຖານີຂົນຖ່າຍ ...................................................................... 37 
16. ການສະສົມ ແລະການແຍກກຸ່ມ ໃນການດໍາເນີນງານຂອງການສົື່ງປະລິມານບໍື່ເຕັມລົດ    

(LTL) ......................................................................................... 38 
17. ສາງແຈກຢາຍສໍາລັບການຜະລິດຕະພັນ ...................................................... 39 
18. ການນໍາໃຊ້ແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງສາງສາທລະນະ ແລະ ສາງສ່ວນຕົວ .............. 43 
19. ການການໃຊ້ຈ່າຍລວມສໍາລັບລະບົບເກັບຮັກສາ ............................................. 44 
20. ກະແສຂໍັ້ມູນໃນລະບົບ ໂລຈິສຕິກ ............................................................ 46 
21. ກະແສວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ລວມ ................................................................ 47 
22. ປະລິມານການສັື່ງ 100 ຫົວໜ່ວຍ ........................................................... 53 
23. ຜົນກະທົບຂອງໄລຍະເວລາການສັື່ງຊ ັ້ຄ ນໃນສິນຄ້າໃນສາງສະເລ່ຍ ......................... 54 
24. ປະລິມານການສັື່ງຊ ັ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ........................................................ 56 
25. ກໍານົດເວລາການສັື່ງຊ ັ້ຄົງທີື່ .................................................................... 57 
26. ໂຄງສ້າງ ໂສ້ອຸປະທານ ......................................................................... 62  
27. ຊັັ້ນ ແລະ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ໂສ້ອຸປະທານ ......................................................... 64 
28. ຊັັ້ນ ແລະ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ໂສ້ອຸປະທານ ......................................................... 65 
29. ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ກິດຈະກໍາ .......................................... 65 
30. ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ ................................................ 67 
31. ວົງຈອນການຈັດຫາຂອງຜູ້ຜະລິດ (ບໍລິສັດ) ແລະ ກິດຈະກໍາ ............................... 68



xi 

ຄາໍອະທບິາຍສນັຍາລັກ ແລະ ຄາໍສບັຫຍໍັ້ 
 
ຄາໍອະທບິາຍອກັສອນຫຍໍັ້ 
 SCM = Supply Chain Management 
 CLM = Council of Logistics Management 
 P’s = Places 
 R’s = Rights 
 SKU = Stock Keeping Unit 
 TOFC = Trailer-on-Flatcar 
 CoFC = Container-on-Flatcar 
 DST = Standard Deviation of Lead Time 
 TPL = Tird Party Logistics 
 LTL = Less Transportation Logistics 
 ISO = Internation Standard Organization 
 EDI = Electronic Data Interchange 
 CTR = Center Trade Retail 
 EOQ = Economic Order Quantity 
 EEQ = Economic Electronic Quantity 
 JIT = Just-in-Time 
 ECR = Efficient Consumer Response 
 WTO = World Trade Organization 
 
 



1 

ບດົທ ີ1 
ອົງກອນຂອງໂລຈສິຕກິ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ: 

1. ຂະບວນວິວັດທະນາການຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ 
2. ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຂອງໂລຈິສຕິກ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ໜາ້ທີື່ຂອງໂລຈສິຕກິໃນບລໍສິດັ 

1.1.1 ຄວາມຂດັແຍ່ງລະຫວາ່ງໜາ້ທີື່ 
 ຮູບແບບອົງກອນດັັ້ງເດີມ ແມ່ນເພ ື່ອຈັດກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າອ້ອມຂ້າງໜ້າທີື່ຫ ັກ 
ເຊັື່ນ: ການເງິນ, ການດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ການຕະຫ າດຈາກຈຸດຢ ນຂອງໂລຈິດສ໌ຕິກແລ້ວ, ການຈັດ
ແຈງແບບນີັ້ສົື່ງຜົນສະທ້ອນ ໃຫ້ມີການແຍກກຸຸ່ມ ຂອງກິດຈະກ າໂລຈິສຕິກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການ
ຂົນສົື່ງ ອາດຈະຈັດວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນກິດຈະການ, ສິນຄ້າໃນສາງອາດຈະແບ່ງອອກເປັນ 3 ໜ້າທີື່ 
ແລະ ການຈັດການດ້ານການສັື່ງຊ ັ້, ອາດຈະວາງໄວ້ພາຍໄຕ້ ການຕະຫ າດ ແລະ ການເງິນ ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ສິື່ງ
ກະຕຸ້ນໃນແຕ່ລະໜ້າທີື່ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າຫາກປ່ອຍໃຫ້ແຕ່ລະໜ້າທີື່ດໍາເນີນງານຢ່າງເປັນເອກະລາດ 
ຜົນຂອງລະບົບການດໍາເນີນງານຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ຜົນຂອງການດໍາເນີນງານດ້ານໂລຈິສຕິກບໍື່ມີປະສິດທິ 
ພາບສູງ ຕົວຢ່ງ: ການຕະຫ າດອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີການສົື່ງສິນຄ້າໄວ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການຂາຍ,ຖ້າ
ຫາກໃຫ້ພາກສ່ວນການຜະລິດຮັບຜິດຊອບການຂົນສົື່ງ, ພາກດັື່ງກ່າວອາດຈະວາງຈຸດປະສົງ ໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຕໍື່າສຸດໃນການຈັດຈ້ອນໂຄງສ້າງອົງກອນຈໍານວນໜ ື່ງ ສໍາລັບການປະສານງານດ້ານການຕັດສິນໃຈດ້ານ
ກດິຈະກໍາໂລຈິດສ໌ມີຄວາມຈໍາເປັນ 

1.1.2 ວວິດັທະນາການຂອງອງົການຈດັຕັັ້ງໂລຈສິຕກິ 
 ອົງກອນໂລຈິສຕິກໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ ັ້ນຕາມ 5 ບາດກ້າວ  ໃນສະຫະລັດອາເມລິ 
ກາ ເຊີື່ງເປັນຜົນເນ ື່ອງມາຈາກ ການມີວິວັດທະນາການດ້ານປດັຊະຍາຂອງໂລຈິສຕິກໂດຍເດັື່ນຊັດຄ : 

 ບາດກ້າວທີ 1: ອົງກອນໃນໄລຍະທີ 1 ແທນໃຫ້ການຈັດກຸ່ມກິດຈະກໍາທີື່ມີ
ຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັບຮູ້, ການທົດແທນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິຫານໂລຈິກສ໌ຕິກ ກິດຈະ 
ກໍາການຂົນສົື່ງໄດ້ຮັບການບໍລຫິານພ້ອມກັບສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ກິດຈະກາໍການດໍາເນີນສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ 
ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງການບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານຂົນສົື່ງ, ການຊ ັ້, ການສົື່ງສິນຄ້າເຂົັ້າມາ 
ແລະ ວັດຖຸດິບທີື່ມີໃນສາງໄດ້ທ້ອນໂຮມເຂົັ້າກັນພາຍໄຕ້ປ້າຍອົງກອນ ອັນດຽວກັນສໍາລັບການປະສານງານ 

 ບາດກ້າວທ ີ 2: ແມ່ນການຈດັວາງໃຫ້ເປັນທາງການຫ າຍຂ ັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບ
ສູງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາໂລຈິກສ໌ຕິກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍປົກະຕິແລ້ວອາດຈະ
ແມ່ນການສະໜອງ ຫ   ການຈໍລະຈອນແຈກຍາຍໂດຍກົງ, ແຕ່ບໍື່ແມ່ນໝົດທັງສອງຢ່າງ, ສິື່ງນີັ້ສະໜອງການ
ຄວບຄຸມໂດຍກົງຕໍື່ກັບການປະສານງານຂອງບັນດາ ກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກ 
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 ບາດກ້າວທີ 3: ໂຄງສ້າງອົງກອນໝາຍເຖິງ ການປະສົມປະສານກິດຈະກາໍໂລ
ຈິດສ໌ຕິກເຕັມສ່ວນ, ທີື່ຂະຫຍາຍກວມເອົາທັງການສະໜອງ ແລະ ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ. ການປະສານ
ງານບັນດາກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກທັງໝົດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງສ້າງອົງກອນທີື່ປະສານ ສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບເພີື່ມຂ ັ້ນ 

 ບາດກ້າວທີ 4: ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ ຂອງການ
ສະໜອງ. ສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ໄດ້ກວມເອົາການປະສົມປະສານຄົບວົງຈອນຂອງກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກໃນບາດກ້າວທີ 3 
ແຕ່ລວມເອົາບັນດາກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກໃນຂະບວນການຜະລດິນໍາອີກ, ບັນດາບໍລິສັດໃນບາດກ້າວທີ 4 ຈະ
ເຫັນໂລຈິສຕິກເປັນການລວບລວມບັນດາກິດຈະກໍາທັງໝົດ ທີື່ເກີດຂ ັ້ນລະຫວ່າງວັດຖຸດິບ, ຜ່ານຂະບວນ
ການຜະລິດ ແລະ ຈົນເຖີງລູກຄ້າທີື່ຊົມໃຊ້ 

 ບາດກ້າວທີ 5: ແມ່ນການວາດມະໂນພາບ ທີື່ບັນດາກິດຈະກໍາໂລຈິສຕກິສາມາດ
ບໍລິຫານໄດ ້ລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດໃນຊ່ອງການສະໜອງທີື່ຫົວໜ່ວຍເອກະລາດທາງກົດໝາຍ 
 
1.2 ຮບູແບບອງົການຈດັຕັັ້ງ 
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງມີ 3 ກຸ່ມດ້ວຍກັນ: ເປັນທາງການ, ເຄິື່ງທາງການ ແລະ ທາງການ 

1.2.1 ຮບູຮາ່ງອງົກອນບໍື່ເປນັທາງການ 
 ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ສໍາລັບອົງກອນໂລຈິສຕິກ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 
ບັນດາກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກສໍາລັບການວາງແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມ, ຖ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍ
ພາຍໃນບໍລິສັດ, ການປະສານງານນີັ້ ຈະບັນລຸເປົັ້າໝາຍໃນຫ າຍທາງທີື່ບໍື່ເປັນທາງການ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ສິື່ງ
ເຫ ົື່ານີັ້ບໍື່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງໃນໂຄງສ້າງອົງກອນທີື່ມີຢູ່ ແຕ່ອີງໃສ່ຂະບວນການ ຫ   ຊຸກຍູ້ ເພ ື່ອ
ເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ບາງຄັັ້ງອາດສາມາດສ້າງລະບົບ
ການໃຫ້ການອຸດໜູນຊຸກຍູ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອປະສານງານດັື່ງຕົວຢ່າງລະບົບການອຸກໜູນ ເພ ື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການ
ປະສານງານ ລະຫ່ວາງງານກິດຈະກໍາແມ່ນເພ ື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງຈາກຫ າຍດ້ານ ຫ   ການໂອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ລະຫວ່າງບັນດາກິດຈະກໍາໂລຈິດສ໌ຕິກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອຸດໜູນອີກປະການໜ ື່ງ ແມ່ນເພ ອ່ສ້າງບາງຮູບ
ແບບໃນການຈັດການແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ການປະຢັດ, ການນ າໃຊ້ຄະນະກໍາມະການເປັນອີກວີທິໜ ື່ງໃນວິທີ
ທີື່ບໍື່ເປັນທາງການ 

1.2.2 ຮບູແບບອງົກອນເຄີື່ງທາງການ  
 ການວາງແຜນ ແລະ ການດໍາເນີນງານດ້ານໂລຈິສຕິກໂດຍປົກະຕິແລ້ວ ຈະຕັດຜ່ານ
ຫ າຍໜ້າທີື່ພາຍໃນໂຄງສ້າງອົງກອນຂອງບໍລິສັດ, ສະນັັ້ນ ຜູ້ຈັດການໂລຈິດສ໌ຕິກຈ ື່ງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ
ໃຫ້ປະສານງານກັບໂຄງການຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບໂລຈິສຕິກແລະ ທີື່ກວມເອົາຫ າຍໜ້າທີື່ຂົງເຂດ, ໂຄງສ້າງ
ປະເພດນີັ້ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວເອີັ້ນວ່າ: ອົງກອນມາດຕຣິກ. ອົງກອນແບບນີັ້ ຜູ້ບໍລຫິານໂລຈິສຕິກແຕ່ບໍື່ມີອໍາ
ນາດໂດຍກົງ ຕໍື່ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ເປັນອົງປະກອບ, ໂຄງສາ້ງອົງກອນເດີມຍັງຮັກສາໄວ້ຄ ເກົື່າ, ແຕ່ຜູ້
ບໍລິຫານ ໂລຈິດສ໌ຕິກແບ່ງເອົາອໍານາດການຕັດສິນໃຈ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ບໍລິຫານຂົງເຂດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ຂໍັ້ເສຍຂອງອົງກອນແບບມາຕຣິກ ແມ່ນຖ້າຫາກເສັັ້ນອໍານາດຫາກບໍື່ຈະແຈ້ງ ຈະມີຂໍັ້ຂັດແຍ້ງກັນເກີດຂ ັ້ນ 

1.2.3  ຮູບແບບອງົກອນທາງການ 
 ອົງກອນທາງການ ແມ່ນອົງກອນທີື່ໄດ້ສ້າງເສັັ້ນອໍານາດ ແລະ ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສໍາລັບໂລຈິກສ໌ຕິກຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ, ສິື່ງນີັ້ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍາເນີດຂ ັ້ນ ໂດຍການວາງຜູ້ຈັດການທີື່ມີຕໍາ   
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ແໜ່ງສູງກວ່າ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂລຈິກສ໌ຕິກ ແລະ ຈັດວາງອ ານາດຂອງຜູ້ຈັດການໃນລະດັບໂຄງສ້າງ
ຂອງອົງກອນທີື່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບນໍາຂົງເຂດຫ ັກອ ື່ນພາຍໃນບໍລິສັດ 
 ຕົວຢ່າງຂອງອົງກອນທາງການທົື່ວໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັື່ງລຸ່ມນີັ້ ຮູບແບບນີັ້ເປນັແບບ
ທາງການ ແລະ ວາງແຜນຈາກສູນກາງ ຄວາມຈິງແລ້ວ ມີໜ້ອຍບໍລິສັດທີື່ສາມາດບັນລຸລະດັບການປະສານ
ສົມທົບ ໃນລະດັບນີັ້ ແຕ່ວ່າຄວາມນິຍົມຊົມຊອບເພີື່ມຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍື່ດ້ານທ່າອ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ການບໍລິການລູກຄ້າ 
 

 
 
ຮບູທ ີ1 ໂຄງສາ້ງອງົກອນແບບທາງການ ແລະ ວາງແຜນຈາກສນູກາງສາໍລບັໂລຈສິຕກິ 
 
1.3 ການບລໍຫິານຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງ 

1.3.1 ຄວາມຕອ້ງການເພ ື່ອປະສານສມົທົບ 
 ການປະສົມທົບກັນເປັນສິື່ງສໍາຄັນ ບໍື່ພຽງແຕ່ສະເພາະໃນບໍລິສັດເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງສໍາຄັນ
ແກ່ຜູ້ສະໜອງທີື່ຢູ່ເບ ັ້ອງເທິງ ແລະ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ລູກຄ້າທີື່ຢູ່ເບ ັ້ອງລຸ່ມ ໃນກໍລະນີການບໍລິຫານລະຫວ່າງ

ຫົວໜ້າບໍລິຫານ 

ຊ່ວຍບໍລິຫານການເງິນ 

ການເງນິ 

ຊ່ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 

 

ຊ່ວຍການບໍລິຫານ
ໂລຈິດສ໌ຕິກ 

ຊ່ວຍບໍລິຫານ
ການຕະຫ າດ 

ການບໍລິຫານ ແລະ 
ຈັດຫາ 

ການບໍລິຫານຄຸມຄອງສາງ 
 ແລະ ເຄ ື່ອງມ  

ການບໍລິຫານຂະບວນ 
ການແປຮູບ ແລະ ບໍລິ 
ການລູກຄ້າ 

 

ການບໍລິຫານການຂົນສົື່ງ
ແລະການຫຸ້ມຫໍື່ 

ການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງ 
ແລະ ແຜນການຜະລິດ 
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ອົງກອນ, ການເໜັັ້ນໜັກຄວາມເຊ ື່ອມໂຍງກັນຂອງອົງກອນ ໂດຍຜາ່ນຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ຈະມີຫ າຍກວ່າການ 
ເປັນເຈົັ້າຂອງ ຫ   ການຄວບຄຸມ ໃນຕ່ອງໂສ້ກາສະໜອງ (ໂສ້ອຸປະທານ) ແບບດັື່ງເດີມ, ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານທີື່
ສໍາຄັນ ຂ້ອນຂ້າງຈະເກັບມ້ຽນໄວ້ສະເພາະພາຍໃນບໍລສິັດເທົື່ານັັ້ນ ຫ ັງຈາກຜູ້ຂາຍຍ່ອຍເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍສົື່ງ
ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍສົື່ງຂໍັ້ມູນສັື່ງຊ ັ້ ໃນເມ ື່ອຜູ້ຂາຍສົື່ງຕັດສິນຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍຈາກແບບຂໍັ້ມູນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້
ຂາຍຍ່ອຍ ອາດເຮັດໃຫ້ການປະເມີນນັັ້ນເໜ ອຄວາມຈິງ ຫ   ຫຼຸດຄວາມຈິງ ໃນເມ ື່ອກະແສຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໄຫ 
ເຂົັ້າສູ່ເບ ັ້ອງເທິງ, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການມີລັກສະນະຂ ັ້ນໆລົງໆ ຖ້າກະແສຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຫາກໄຫ ຂ ັ້ນ
ເທິງເທົື່າໃດ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຈະມີລັກສະນະຂ ັ້ນໆລົງໆຫ າຍເທົື່ານັັ້ນ, ສິື່ງນີັ້ນິຍົມເອີັ້ນກັນວ່າ 
ແມ່ນຜົນກະທົບ Bull-Whip ເພ ື່ອປົກປ້ອງຜົນກະທົບ, ການແບ່ງປັນຂໍັ້ມູນຄວາມຕ້ອງການທີື່ແທ້ຈິງພາຍ
ໃນຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງນັັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນ 
 ຄວາມຕ້ອງການ 

 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ (ຜູ້ຜະລິດ) 
 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ (ຜູ້ຂາຍສົື່ງ) 
 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ (ຫ ັງຈາກ SCM) 
 ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ (ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ) 
 ເວລາ 

 

 
 
ຮບູທ ີ2  Bull-whip Effect 

 

ສິນຄ້າຂາດສາງ 

  ສັື່ງເກີນ 
ຄວາມຜິດພາດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 

   ຜະລິດເກີນ   ສິນຄ້າໃນສາງເກີນ 
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1.3.2 ພ ັ້ນຖານ SCM 
 ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ  ຂອງການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ (ໂສ້ອຸປະທານ) 
SMC ສິື່ງລຸ່ມນີັ້ມີຄວາມສໍາຄັນ: 

 ພັດທະນາຍຸດທະສາດລວມ: ການສ້າງຍຸດທະສາດຮ່ວມກັນໃນລະດັບສູງນັັ້ນ 
ເປັນສິື່ງສໍາຄັນ ສະມາຊິກໃນຕ່ອງໂສ້ກາານສະໜອງຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີ ໃນເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບ 
SMC ແລະ ວິທີທາງທີື່ເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ 

 ແນວຄວາມຄິດ ຊະນະ-ຊະນະ: ແທນທີື່ຈະນໍາໃຊ້ສາຍພົວພັນແບບເດີມ ຊະນະ-
ເສຍ, ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງເຄ ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມມີຄວາມຈໍາເປັນ, ການຮ່ວມມ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງ 
ສະມາຊິກ SCM ຈະນໍາໄປສູກ່ານປັບປຸງ ການດໍາເນີນກິດຈະການໂດຍລວມ 

 ການສ ື່ສານແບບເປີດເຜີຍ: ເຕັກໂນໂລຍີຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນ
ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງເຄ ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມມ ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງງ່າຍ ແລະ ມີຜົນຜະໂຫຍດຫ າຍ EDI 
ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຫັນພາບ ປະຈັກຕາໄດ້ ລະຫວ່າງແຕ່ລະສົັ້ນ ຕົວຢ່າງອຸດສະຫະກ າຕໍື່າແຜ່ນຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ ຈາກການນໍາໃຊ້ການແບ່ງປັນຂໍັ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຂາຍ 
ເຊິື່ງລິເລີື່ມຈາກຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ແຕ່ຈາກນັັ້ນ ສົື່ງຜ່ານໄປໃຫ້ໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ໄປໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ, ແຜ່ນແພ, ໄປ
ຫາຜູ້ຜະລິດ, ໂຮງງານຕັດຫຍິບຫາຜູ້ຜະລິດວັດສະດຸອ ື່ນໆ  

1.3.3 ການຕອບຮບັໄວ 
 ສິື່ງວັດແທກທີື່ປະກົດເດັື່ນຊັດ ທີື່ນໍາມາໝູນໃຊ້ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງ SCM  ແມ່ນ
ການຕອບຮັບໄວ (Quick Response “QR”) ແລະ ການຕອບຮັບລູກຄາ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
(Efficient Consurmer Response “ECR”) ການຕອບຮັບທີື່ໄວ ທໍາອິດໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ັ້ນໂດຍ
ອຸດສະຫະກໍາເສ ັ້ອຜ້າໃນສາຫະລັດອາມລິກາ, ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດແລ້ວ, ການຕອບຮບັຢ່າງໄວວານີັ້ໄດ້
ມາໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຂ ັ້ນໃນຫ າຍໆຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາ 
 ຄວາມຄິດພ ັ້ນຖານຢູ່ເບ ັ້ອງຫ ັງຂອງການຕອບຮັບຢ່າງໄວນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອສວຍໂອກາດ ເອົາ
ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານເວລານັັ້ນ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງສ້າງລະບົບ ທີື່ມີການຕອບໄວ ຢ່າງ
ທັນການ ແລະ ໄວ 
 ເຕັກໂນໂລຍີທີື່ຢູ່ເບ ັ້ອງຫ ັງຂອງ QR ແມ່ນ EDI, ການໃຊ້ບາໂຄດ ແລະ ຈຸດຂາຍໂລ
ຈິສຕິກຢູ່ເບ ັ້ອງຫ ັງ QR ແມ່ນສາມາດຈັບ ຫ   ຊອກຮູ້ເອົາຄວາມຕ້ອງການໄວເທົື່າທີື່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ໃກ້ກັບຜູ້
ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍທີື່ສຸດ ການຕອບຮັບຂອງໂລຈິສຕິກແມ່ນສ້າງຂ ັ້ນຈາກຜົນຂອງຂໍັ້ມູນເຫ ົື່ານັັ້ນໂດຍກົງ. QR 
ແມ່ນກໍລະນີພ ັ້ນຖານຂອງສິື່ງປ່ຽນແທນຂໍັ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບສິນຄາ້ໃນສາງ ຮູບລຸ່ມນີັ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍັ້ໄດ້
ປຽບຂອງ QR ໃນເມ ື່ອມີຄວາມຕ້ອງການລະດັບການບໍລິການທີື່ສູງກ່ວາ ໃນຂະນະທີື່ QR ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຄົງທີສູງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂ ັ້ນດ້ານການປັບປຸງບໍລິການນັັ້ນຂ້ອນຂ້າງຕໍື່າ 
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 ນອກຈາກນັັ້ນ QR ຫຼຸດຜ່ອນເວລາລໍຖ້າໄດ້ ຈາກເຮັດໃຫ້ເວລາການດໍາເນີນງານໃນ
ລະບົບນັັ້ນຫຼຸດລົງ, ສິື່ງນີັ້ກໍື່ໃຫ້ເກິດມີສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາຕອບຮັບລົງຕ ື່ມ
ອີກ 

1.3.4 ECR 
 ໃນພາກສ່ວນສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ, ການພັດທະນາ SCM ມີຄໍາ
ສັບໃໝ່ເກີດຂ ັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: ການຕອບລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (Efficient Consumer Response, 
ECR). ECR ແມ່ນຄໍາສັບສັງລວມທີື່ກວມເອົາປັດຊະຍາ ແລະ ເຕັກນິກຫ າຍຢ່າງເຂົັ້າກັນ ຊອກຫາວິທີທີື່
ຈະສາມາດສະໜອງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີື່ເໜ ອກ່ວາໃນໄລຍະເວລາສັັ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍື່າ 
 ຄະນະກໍາມະການ The ECR Europe Excutive Board ທີື່ເປັນກຸ່ມລວມເອົາ
ການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍຍ່ອຍ ໄດ້ຊີັ້ແຈງ ອົງປະກອບ 14 ຢ່າງທີື່ການຮ່ວມມ ກັນສາມາດນ າຜົນປະໂຫຍດ
ມາໃຫ້ຫ າຍ 

1) ການບໍລິຫານຄວາມຕ້ອງການ 
 ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
 ຍົກສູງປະສິດທິພາບຊອງປະເພດສິນຄ້າ 
 ຍົກສູງປະສິດທິພາບການສົື່ງເສີມສິນຄ້າ 
 ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ການນໍາສະເໜີສິນຄ້າ 

2) ການບໍລິຫານການສະໜອງ 
 ຜູ້ສະໜອງແບບຄົບວົງຈອນ 
 ການດໍາເນີນກິດຈະການທີື່ເຊ ັ້ອໝັັ້ນໄດ້ 
 ຈັດແຈງຄວບຄຸມການຜະລິດ 
 ການເພີື່ມສິນຄ້າຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ 
 ການຂ່ຽນຜ່ານສະຖານນ ີ
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 ການສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າແບບອັດໂຕມາຕິກ 
3) ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ 

 ການແລກປ່ຽນຂໍັ້ມູນທາງເອເລັກໂທຣນິກ 
 ການໂອນເງີນຜ່ານທາງເອເລັກໂທຣນິກ 
 ການໃສ່ບາໂຄດແຕ່ລະສີັ້ນສ່ວນ ແລະ ການບໍລິຫານຂໍັ້ມູນ 
 ການຈັດວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກິດຈະກໍາ 

 ຫ ັກການພ ັ້ນຖານຂອງ ECR ແມ່ນໂດຍຜ່ານການເປັນຄູ່ຮ່ວມມ ພາຍໃນຕ່ອງໂສ້ການ
ສະໜອງ ຈະສາມາດບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພໍສົມຄວນໂດຍຜ່ານ ການຈັດສັນເນ ັ້ອທີື່ ທີື່ຈັດວາງໃນ
ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີື່ດີກ່ວາ, ມີການສູນເສຍດ້ານໂຄສະນາໜ້ອຍກ່ວາ ແລະ ການນໍາສະເໜີຜະລີດຕະພັນໃໝ່ 
ແລະ ການເພີື່ມສິນຄ້າເຂົັ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບກວ່າ, ຂໍກຸນແຈເພ ື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍເຫ ົື່ານີັ້ ແມ່ນການຈັດສັນຂໍັ້
ມນູຂ່າວສານຈາກຈຸດຂາຍສິນຄ້າ 
 
1.4 ການນາໍໃຊໂ້ລຈສິຕກິຈາກແຫ ື່ງພາຍນອກ 

1.4.1 ການນາໍໃຊຜູ້ສ້ະໜອງມ ທສີາມ 
 ເພ ື່ອເປັນທາງເລ ອກ ໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການເປັນເຈົັ້າຂອງ ຂອງທັງໝົດລະ 
ບົບໂລຈິສຕິກ ເພ ື່ອດໍາເນີນງານໂດຍບໍລິສັດທີື່ລົງເລິກທາງດ້ານການສະໜອງການບໍລິການດາ້ນນີັ້, ທີື່ເອີັ້ນກັນ
ວ່າ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ບາງຜົນປະໂຫຍດລວມ ໃນການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງມ ທີສາມນີັ້ໄດ້ແກ່: 

 ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການລົງທ ນ 
 ເຂົັ້າຫາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທັກສະການບໍລິຫານ 
 ປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ 
 ມີຂໍັ້ໄດ້ປຽບດ້ານການແຂ່ງຂັນ ເຊັື່ນ ຜ່ານການເຂົັ້າຫາຕະຫ າດໃໝ່ຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ເຂົັ້າຫາຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເພ ື່ອນໍາມາວາງແຜນໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍື່ແນ່ນອນຄວາມສ່ຽງເພ ື່ອນໍາໃຊ້ ແມ່ນການສູນ

ເສຍການຄວບຄຸມຂອງກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກທີື່ສໍາຄັນ 
1.4.2 ການກາໍເນດີເກດີຂ ັ້ນຂອງໂລຈສິຕກິມ ທສີາມ (Third Party Logistics, TPL) 

 ໃນໄລຍະຫ ັງໆນີັ້ ບັນດາບໍລິສັດໂລຈິສຕິກໄດ້ປະກົດຂ ັ້ນ ເຊິື່ງສະໜອງຄວາມອາດສາ 
ມາດດ້ານການບໍລິການໂລຈິສຕິກຄົບວົງຈອນ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດກໍາກັບການດໍາເນີນກິດຈະການໂລຈິສຕິກ ທັງ
ໝົດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ເກັບເອົາຄ່າບໍລິການຕາມສັນຍາ, ສິື່ງນີັ້ເອີັ້ນກັນວ່າ: ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການໂລຈິສ
ຕິກມ ທີສາມ, ບໍລິສັດໂລຈິສຕິກຄົບວົງຈອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານສັນຍາບໍລິການໂລຈິສຕິກ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດສະ  
ໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງໂລຈິສຕິກໃນລະດັບທີື່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂລຈິສຕິກ
ເຫ ົື່ານີັ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເອີລົບຕາເວັນຕົກ. ໃນປະເທດຍີື່ປຸ່ນ, ນໍາ
ຕັັ້ງແຕ່ແນວຄວາມຄິດຂອງ TPL  ຖ ກນໍາສະເໜີໃນທ້າຍ ປີ 1990 ບໍລິສັດໂລຈິສຕິກຫ າຍໆແຫ່ງ ໄດ້ໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມ ເພ ື່ອໝູນໃຊ້ແນວຄວາມຄິດດັື່ງກ່າວ ແລະ ມີ ຫ າຍບໍລິສັດຫັນມາເປັນຜູ້ສະໜອງການ
ບໍລິການ TPL ສິື່ງຈູງໃຈຕົັ້ນຕໍສໍາລັບບໍລິສັດໃດໜ ື່ງ ທີື່ຈະນໍາໃຊ້ບາງພາກສ່ວນ ຫ   ທັງໝົດກິດຈະກໍາໂລຈິສ
ຕິກ ແມ່ນຜູ້ສະໜອງການບໍລິການມ ທີສາມ ຈະມີປະສິດທິພາບກວ່າ ຍ້ອນວ່າໂລຈິສຕິກແມ່ນທຸລະກິດຫ ັກ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ໂລຈິສຕິກບໍື່ແມ່ນຄວາມອາດສາມາດຫ ັກຂອງບໍລິສັດທີື່ກໍາລັງຊ ັ້ 
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1.4.3 ຕວົຢາ່ງໂລຈສິຕກິມ ທ ີ3 
 ຂົງເຂດຂອງໜ້າທີື່ນໍາໃຊ້ແຫ ື່ງພາຍນອກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ 
ບາງບໍລິສັດ ອາດຈະຖ ວ່າ ການນໍາໃຊ້ແຫ ື່ງຈາກພາຍນອກແກ່ກິດຈະກາໍໂລຈິສຕິກທັງໝົດ ກິດຈະກໍາຂອງ
ການໂລໂລຈິສຕິກຈາກພາຍນອກ ຫ   ການບໍລິການທີື່ສະໜອງການບໍລິການໂລຈິສຕິກໂດຍມ ທີສາມ ອາດຈະ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນີັ້: 
 ຕົວຢ່າງ ທີື່ທັນສະໄໝທີື່ສຸດແມ່ນບໍລິສັດ ເຈີເນີໂລ ໂມເຕີ (General Motors) ບໍລີ
ສັດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ບາດກ້າວຢ່າງຮິບດ່ວນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດໂລຈິສຕິກດຽວ ສໍາລັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ເຄ ື່ ອງ
ອາໄລ່ໄປຫາໂຮງງານປະກອບທົື່ວໂລກ ເພ ື່ອປະສານສົມທົບຊ່ອງທາງສະໜອງເຂົັ້າມາ, ບໍລິຫານບລໍິສັດໄດ້
ຈັດແບ່ງໂລກອອກເປັນຂົງເຂດພາກພ ັ້ນ ແລະ ແຕ່ງຕັັ້ງຄູ່ສັນຍາໃຫ້ແຕ່ລະຂົງເຂດ. ໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ສະໜອງການ
ບໍລິການ TPL ແມ່ນມີຄວາມສະຫ ັບສັບຊ້ອນ ແລະ ທ້າທາຍ ຍ້ອນວ່າອາໄລ່ປະເພດໜ ື່ງ ອາດຈະໜູນກັບຄ ນ 
ແລະ ໄປໜ້າລະຫວ່າງທະວີບ ກ່ອນຈະຈົບລົງໃນສາງປະກອບຂອງໂຮງງານປະກອບ ຕົວຢ່າງ ຜູ້ສະໜອງ
ການບໍລິການ TPL ເຄ ື່ອນຍ້າຍວັດຖຸດິບສໍາລັບນໍໍັ້າມັນ Injectors ຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ ໄປຫາຜູ້
ຜະລິດອາໄລ່ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽນນາ ປະເທດໂອຕຣິສ ຈາກນັັ້ນ, ເຄ ື່ອງອາໄລ່ຈະກັບຄ ນໄປຫາອາເມລິກາ 
ເພ ື່ອກວດກາເບີື່ງຄຸນນະພາບຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໜ ື່ງ ທີື່ໂຮງງານໃນນິວຢອກ ການສ້າງພັນທະ
ມິດຂອງ DELL ຄອມພີວເຕີ ແລະ Fedex ເປັນຕົວຢ່າງທີື່ດີອັນໜ ື່ງ. Dell ແບ່ງປັນຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກັບ 
Fedex Fedex ເລ ອກເອົາອາໄລ່ຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ສົື່ງໄປຫາເຄ ື່ອງບິນ, ຫ ັງຈາກຄູ່ສັນຍາຝ່າຍຜະລິດ
ຂອ Dell ໄດ້ປະກອບເຄ ື່ ງຄອມພີວເຕີ ສໍາເລັດຕາມລູກຄ້າສັື່ງຊ ັ້ Fedex ສົື່ງຄອມພີວເຕີໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍ
ການບໍລິການສົື່ງດ່ວນໃຫ້ເຖິງມ ັ້ຕໍື່ໄປ 
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ບດົທ ີ2 
ການບລໍຫິານ ໂລຈສິຕກິ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ: 

3 ຂະບວນການແນວຄິດໂລຈິສຕິກ, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງໂລຈິສຕິກ 
4 ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ຂະບວນວວິດັຂອງແນວຄວາມຄດິໂລຈສິຕກິ (The Development of 

Logistics Concept) 
2.1.1 ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງໂລຈິສຕກິ (The Significance of Logistic) 

 ການຂົນສົື່ງ ແລະ ເກັບມ້ຽນມບີົດບາດສໍາຄັນ ໃນການແລກປຽ່ນລະຫ່ວາງພ ັ້ນທີື່ທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ, ການຜະລິດຫ າຍເກີນຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ສາມາດເກັບມ້ຽນໄວ້ ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ສົື່ງໄປສະຖານທີື່
ແຫ່ງອ ື່ນ. ບັນດາສະຖານທີື່ຕ່າງໆ ສາມາດລົງເລິກສະເພາະສິນຄ້າເຫ ົື່ານັັ້ນ ທີື່ຕົນເອງມີຄວາມສາມາດຜະລິດໄດ້
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງທີື່ສຸດ 
 ການຂົນສົື່ງ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາອ ື່ນໆ ທີື່ພົວພັນກັນນັັ້ນ ມີການຮັບຮອງເອົາຢ່າງ
ຫ າຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນຍັງມີການທົດແທນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາເຫ ົື່ານັັ້ນ ແລະ ຖ້າຫາກ
ດູແລກິດຈະກໍາເຫ ົື່ານີັ້ໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວກັນຈະດີກວ່າ ສິື່ງນີັ້ພວກເຮົາເອີັ້ນວ່າ:ໂລຈິສຕິກ 
 ການພັດທະນາການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເພີື່ມທະວີສະພາບແວດລ້ອມ ດ້ານ
ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ໄດສ້້າງແນວຄວາມຄິດການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກຂ ັ້ນມາ, ເບິື່ງທາງດ້ານການສ ກ
ສາແລ້ວ ການບໍລິຫານໂລຈິດສ໌ຕິກ ແມ່ນໜ ື່ງໃນບັນດາຂົງເຂດທີື່ສໍາຄັນ ໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດທາງພາກ
ປະຕິບັດ 
 ການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ ເປັນບົດບາດໃຈກາງໃນການສ້າງຂໍັ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ, 
ລະດັບຂອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດໃນຕະຫ າດທີື່ມີ
ການອີື່ມຕົວແລ້ວ ທຸກໆບໍລິສັດກໍາລັງພະຍາຍາມບັນລກຸານຍົກລະດັບການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ລະດັບການ
ແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ 

2.1.2 ໂລຈິສຕກິແມນ່ຫຍງັ  
 ຈາກນິຍາມຕາມສະພາບການຈັດການໂລຈິສຕິກແຫ່ງສະຫາລັດອາເມລິກາ ຈ ື່ງໝາຍ
ເຖິງໂລຈິສຕິກ ຄ ສ່ວນຂອງຂະບວນການໂສ້ອຸປະທານ (Supply chain) ທີື່ເປັນແຜນການດໍາເນີນການ
ການຄວບຄຸມການໄຫ  ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າການບໍລິການ ແລະ ສິື່ງກ່ຽວຂ້ອງຈາກຈຸດຜະລິດເຖິງຜູ້ບໍລິ
ໂພກ, (Point of origin to the point of consumption) ອຸປະທານ ແມ່ນເປັນວິທີການບູລະນະການ 
ເພ ື່ອຈັດການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າທັງໝົດ ໃນຊ່ອງທາງຈັດຈໍາໜ່າຍ ຈົນເຖິງລູກຄ້າຄົນສຸດທ້າຍ 
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2.2 ແນວຄວາມຄດິຂອງການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ (Physical Distribution 
Concept) 
2.2.1 ຄາໍນຍິາມຂອງການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ (Physical Distribution Defind) 

 ໂລຈິສຕິກ ເປັນຂົງເຂດວິຊາໃໝ່ຂອງການບໍລິຫານ ເນ ັ້ອຫາຂອງໂລຈິສຕິກ ໄດ້ຮັບການ
ປ່ຽນແປງເທ ື່ອລະກ້າວ, ຍ້ອນວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
 ຄໍາສັບໂລຈິສຕິກ ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກກອງທັບ ວັດຈະນານຸກົມອອັກສ໌ຟອດ ໄດ້ນິຍາມຄໍາສັບ 
ໂລຈິສຕິກວ່າ: ການເຄ ື່ອນໄຫວ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ ສະໜອງເຫ ົື່າທັບ ແລະ ອຸປະກອນອຸດສະຫະກໍາ ໄດ້ປັບ
ເອົາຄໍາສັບທາງທະຫານ ເຂົັ້າມານໍາໃຊ້ໃນການບໍລິຫານ ຂອງການສະໜອງວັດສະດຸທາງການຄ້າ ໃນວັນນະ 
ຄະດດີ້ານການສ ກສາ, ແນວຄິດໂລຈິສຕິກເລີື່ມຕົັ້ນຈາກການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ. ໃນຊຸມປີ 1920 ນັກຄົັ້ນ
ຄວ້າຊາວອາເມລິກາຈໍານວນໜ ື່ງຊີັ້ແຈງວ່າ ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍມີ 2 ດ້ານ ເຊິື່ງລວມມີ: ການຕະຫ າດ 
ແລະ ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ 
 ການແຈກຢາຍເປັນໜ້າທີື່ເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລໂິພກ. ການ
ຕະຫ າດເຊ ື່ອມຕໍື່ຊ່ອງລະຫວ່າງການເປັນເຈົັ້າຂອງ ເຊິື່ງສ້າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂອນຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ
ສິນຄ້າ. ສະນັັ້ນ, ມັນຈ ື່ງເພີື່ມຄຸນຄ່າໂດຍການສ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ 
 ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເວລາ ໄດຮ້ັບການເພີື່ມຄຸນຄ່າ ໂດຍການມີສິນຄ້າເວລາ
ຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໄດ້ຮັບການເກັບມ້ຽນໄວ້ ຈົນກວ່າຕະຫ າດຕ້ອງການສິື່ງເຫ ົື່ານັັ້ນ 
 ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຖານທີື່ ໄດ້ຮັບການເພີື່ມຄຸນຄ່າ ໂດຍການມີສິນຄ້າ
ໄວ້ໃນສະຖານທີື່ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າເຫ ົື່ານັັ້ນ, ໃນເມ ື່ອເສດຖະກິດສະໄໝໃໝ່ ອີງໃສ່ການແບ່ງງານ
ຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່, ລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລໂິພກ 
ຍິື່ງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ, ສະນັັ້ນ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວິຊາໂລຈິສຕິກຍິື່ງໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການສູງຂ ັ້ນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ3 ສອງດາ້ນຂອງການແຈກຢາຍ 
 

 

ຜູສ້ະໜອງ 
ການຕະຫ າດ 
...............................ການຈໍລະ

ຈອນເຈກຢາຍ 

 

ສາງລູກຄ້າ 
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2.2.2 ສວ່ນປະສມົຂອງກດິຈະກາໍການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ (Activity Physical 
Distribution) 

 ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຕົັ້ນຕໍ 6 ຢ່າງ ຄ : 
1. ການຂົນສົື່ງ (Transportation) 
2. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ຈັດສັນໃນສາງ (Storage and Warehousing) 
3. ການດູແລຮັກສາ (Materials Handling) 
4. ການຫຸ້ມຫໍື່ (Packaging) 
5. ການດໍາເນີນການແຈກຢາຍ (Distribution Processing), ການໃສປ່້າຍ, 

ການປະກອບ ແລະ ອ ື່ນໆ) 
 ຮອບວຽນຂອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ທີື່ພົວພັນກັບກິດຈະການທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ 
(Information flows relating to above activities). ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບຫ ັກແມ່ນການຂົນສົື່ງ 
ແລະ ເກັບຮັກສາ, ທຸກໆກິດຈະກໍາ ມີການພົວພັນເຊີື່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັື່ງສະແດງລຸ່ມນີັ້ ຜົນຂອງການຈໍລະ
ຈອນແຈກຢາຍ ແມ່ນການບໍລິການລູກຄ້າ 

6. ການຈໍລະຈອນເຈກຢາຍ 
 

  
 
ຮບູທ ີ4  ອົງປະກອບຂອງກດິຈະກາໍການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ 
 
 
 

ການຂົນສົື່ງ ການຫຸ້ມຫໍື່ ການດູແລ 
ຮັກສາ 

ຂໍັ້ມູນ
ຂ່າວສານ 

ການເກັບມ້ຽນ ການດໍາເນີນ
ການແຈກຢາຍ 

ການບັນຈຸ 
ປົກປ້ອງ 

ກະກຽມ
ກິດຈະກາໍຕໍື່ໄປ 

 

ຄໍານໍາ 

ເປັນຂົວຕໍື່ຊ່ອງຫວ່າງ
ສະຖານທີື່ 

ເປັນຂົວຕໍື່ຊ່ອງຫ່
ວາງເວລາ 

ປັບໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງງລູກຄ້າ 

ການບໍລິການລູກຄ້າ 
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2.3 ແນວຄວາມຄດິຂອງວຊິາໂລຈສິຕກິ 
2.3.1 ຂະຫຍາຍການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍໃຫພ້ະນກັງານໃຫກ້ວາ້ງອອກ 

 ການຈໍລະຈອນ-ແຈກຢາຍ ໝາຍເຖິງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສິນຄ້າ ໃນສະຖານທີື່ຂາຍ 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດາບໍລິສັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດໃນອຸດສະຫະກໍາການຜະລດິ ຫັນມາສົນໃຈ
ນໍາຂະບວນການຂອງກິດຈະກໍາຈັດຊ ັ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ສິື່ງນີັ້ເອີັ້ນກັນວ່າ ການບໍລິຫານວັດສະດຸ ຫ   ການສະໜອງ 
ທີື່ເປັນຕົວຕົນ 
 ບັນດາບໍລິສັດຍັງຖ ກກົດດັນໃຫ້ສ້າງຂະບວນການເຄ ື່ອນໄຫວສິນຄ້າ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ
ຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ ພາຍໃນບໍລິສັດເຂົາເຈົັ້າເອງ ດູແລຮກັສາສິນຄ້າສົື່ງຄ ນ ແລະ ນໍາຖິັ້ມ ການປະສົມປະສານ
ລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດເຫ ົື່ານີັ້ ສ້າງແນວຄວາມຄິດຂອງວິຊາໂລຈິສຕິກຂ ັ້ນ 

 

 
ການເຄ ື່ອນຈໍລະຈອນສິນຄ້າແຈກຢາຍ 
ການສະໜອງທາງກາຍຍະພາບສິນຄ້າສົື່ງຄ ນ 
ວິຊາໂລຈິດສ໌ຕິກ 
 
 
ຮບູທ ີ5 ການຂະຫຍາຍຂອງການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍໄປສູວ່ຊິາໂລຈິດສຕ໌ກິ 
 
 ໃນປີ 1962 ອົງກອນມ ອາຊີບຂອງຜູບ້ໍລິຫານ, ນັກສ ກສາ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ
ດ້ານໂລຈິສຕິກຂ ັ້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊີື່ງມຄີໍານິຍາມດັື່ງນີັ້: ໂລຈິດສ໌ຕິກ ແມ່ນຂະບວນການວາງແຜນ 
ການດໍາເນນີງານ ແລະ ການຄວບຄຸມກະແສ ແລະ ການເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ, ສິນຄ້າຢູໃ່ນຂະບວນການຜະລິດ 
ສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ທີື່ພົວພັນກັບສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຢັດຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ, 
ເລີື່ມແຕຈຸ່ດກໍາເນດີຈົນເຖິງຈຸດບໍລໂິພກ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ 

2.3.2 ຂະຫຍາຍການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍໃຫພ້ະນກັງານໃຫກ້ວ້າງອອກ 
 ລຸ່ມນີັ້ແມ່ນຖ ວ່າ ເປັນພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງຂະບວນການໂລຈິສຕິກ: 

 ການບໍລິການລູກຄ້າ (Customer Service) 

ແຫູ່ງທີື່ມາ ວັດຖຸດິບ ແລະ ການຜະລິດອາໄຫ ື່ ລູກຄ້າ 
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 ການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການ (Demand forecasting) 
 ການຄັດເລ ອກສາງ ແລະ ໂຮງງານ (Warehouse and plantSeclection) 
 ການຈັດຊ ັ້ (Procurement ) 
 ການກໍາກັບສິນຄ້າສົື່ງຄ ນ ແລະ ອ ື່ນໆ 

2.3.3 ການບລໍຫິານຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ ແລະ ການກາໍນດົຄາໍນຍິາມໃໝ ່
 ໂລຈິສຕິກການບໍລິຫານຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ (SCM) ໃນໄລຍະຫ ັງໆນີັ້ ໄດ້ສົື່ງຜົນ
ສະທ້ອນໃຫ້ແກຄ່ໍານິຍາມຂອງໂລຈິສຕິກ SCM ແມ່ນຄໍາເວົັ້າທີື່ກາຍມາເປັນທີື່ນິຍົມກັນຫ າຍ ໃນສະຫະລັດ
ອາເມລິກາເລີື່ມແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ໃນປະເທດຍີື່ປຸ່ນນໍາອີກ. ເລີື່ມແຕ່ປີ 1990 ບາງຄົນ
ຍັງໃຊ້ຄໍາວ່າ SCM ປ່ຽນແທນ ຫ   ເປັນຄໍາເວົັ້າທີື່ມຄີວາມໝາຍຄ້າຍຄ ກັນກັບໂລຈິສຕິກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຫ າຍຄົນ ຍັງຄິດວ່າ SCM ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກໂລຈິສຕິກ. ສູນ (The International Center 
for Competitive Excellence) ກໍານົດຄໍານິຍາມຂອງ SCM ດັື່ງນີັ້: ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະ     
ໜອງ ແມ່ນການປະສົມປະສານຂະບວນການຜະລິດຊົມໃຊ ້ ສຸດທ້າຍຈົນເຖິງຜູສ້ະໜອງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ທີື່ສະ    
ໜອງຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ແລະ ຂໍັ້ມູນທີື່ເພີື່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກລູ່ກຄ້າ 
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ຮບູທ ີ6 ຈາກໂລຈສິຕກິ ສູ່ SCM 
 

 ຍ້ອນວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງ SCM ກາຍມາເປັນທີື່ນິຍົມກັນຢ່າງແຜ່ຫ າຍ, CLM 
ຕັດສິນໃຈ ນິຍາມການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກຄ ນໃໝ່ ດັື່ງນີັ້: 
 ການບໍລິຫານໂລຈິສ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງຂະບວນການຕອ່ງໂສ ້ ການສະໜອງທີື່
ວາງແຜນການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເລີື່ມແຕ່ຈຸດກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນ ຈົນເຖິງຈຸດບໍລິ
ໂພກ ເພ ື່ອສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ (Council of Logistics Management, 
1998) 

2.3.4 ລະບບົການດາໍເນີນງານ (The Systems approach) 
 ທຸກໆກິດຈະກໍາມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຜົນຂອງກິດຈະກໍາເຫ ົື່ານີັ້ ປະກອບເຂົັ້າ
ເຂົັ້າກັນຈະໃຫຍ່ກວ່າກິດຈະກາໍໃດໜ ື່ງໃນລະບົບນັັ້ນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມກີານທົດແທນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ
ລະຫວ່າງບັນດາກິດຈະກໍາ ຕວົຢ່າງ: ການບໍລິການສູງຂ ັ້ນ ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງໂລຈິສຕິກແພງຂ ັ້ນ ຫ   

ກະແສຄວາມຕ້ອງການ 

 ຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ຂາຍຍົກ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ຜູ້ບໍລິໂພກ 

ຮອບວຽນຂອງສິນຄ້າ 

ກະແສຄວາມຕ້ອງການ 

ຜູ້ຂາຍຍົກ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ຜູ້ບໍລິໂພກ 

ຮອບວຽນຂອງສິນຄ້າ 

ຜູ້ຜະລິດ 
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ສິນຄ້າຄ້າງສາງໜ້ອຍລົງ ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຂົນສົື່ງສູງຂ ັ້ນ ແນວຄວາມຄິດຂອງຄ່າໃຊລ້ວມ ແມ່ນ
ໃຈກາງ ເພ ື່ອບໍລິຫານສິື່ງທົດແທນລະຫ່ວາງ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ຂອງການທົດແທນ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍລວມສະແດງໃຫ້ເຫັນດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 

 
 
ຮບູທ ີ7  ສິື່ງທດົແທນລະຫວາ່ງກດິຈະກາໍ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍລວມ 

 
2.4 ບດົບາດຂອງໂລຈສິຕກິ (The Role of Logistics in a Company) 

2.4.1 ບດົບາດຫ ກັ 
 4Ps: ຜະລິດຕະພັນ, ລາຄາ, ການສົື່ງເສີມສິນຄ້າ ແລະ ສະຖານທີື່ (Product, 
Price, Promotion  and Place) ຂອງສ່ວນປະສົມຂອງການຕະຫ າດເປັນສິື່ງສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ເພ ື່ອ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕະຫ າດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນອັນດຸເດ ອດ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນຄ້າໃນສາງ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາ 
ເນີນການແລກປ່ຽນ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນ 

ຈຸດດຸນດ່ຽງ ສົື່ງສູນຈໍາໜ່າຍ 
0 
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ຮບູທ ີ8 4 P’s ຂອງຕະຫ າດ ແລະ 7 R’s ຂອງໂລຈສິ 
 
 ໂລຈິສຕິກມີການພົວພັນກັບສະຖານທີື່ໂດຍກົງ ໂລຈິສຕິກສະໜັບສະໜູນລະດັບຂອງ
ການບໍລິການລູກຄ້າ ການຂົນສົື່ງທີື່ທັນເວລາພໍດ ີ (Just in time delivery) ການມີສິນຄ້າໄວ້ຫ າຍ ແລະ 
ເວລາລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າ (Lead time) ທີື່ໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະ   ອ ື່ນໆ ເປັນບາງຕົວຢ່າງຂອງໂລຈິສຕິກ 7R’s ໃນ
ໂລຈິສຕິກ ປະກອບດ້ວຍ (ສິື່ງຂອງທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ສະຖານທີື່ໆຖ ກຕ້ອງ, ເວລາທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ເງ ື່ອນໄຂທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຈໍານວນທີື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ລູກຄ້າທີື່ຖ ກຕ້ອງ 

2.4.2 ທາ່ອຽ່ງຂອງການໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນໂລຈສິຕກິ 
 ໂລຈິສຕິກ ເພີື່ມທະວີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍຂ ັ້ນ ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸ
ເດ ອດ ໃນໂລຈິສຕິກຂອງບັນດາບໍລິສັດຍີື່ຢຸ່ນ. ທ່າອ່ຽງຂອງຄ່າໃຊຈ້່າຍທາງໂລຈິສຕິກ ໃນກໍລະນີຜູຜ້ະລິດໃນ
ຍີື່ປຸ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນລຸ່ມນີັ້: 
 
 
 
 
 
 
 

ຜະລິດຕະພັນ 

ສົື່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ 

ສະຖານທີື່ 

ລາຄາ 

- 5R : Right Quality : ສິນຄ້າສົື່ງໃນຄຸນນະພາບທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
- Right Quantity: ສົື່ງສິນຄ້າໃນປະລິມານທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
- Right Place : ສິນຄ້າສົື່ງໃນສະຖານທີື່ທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
- Right Time : ສິນຄ້າສົື່ງໃນເວລາທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
- Right Price : ສິນຄ້າສົື່ງໃນລາຄາທີື່ຖ ກຕ້ອງ 
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 :1210,16 
109,018,55   8,69 
87,568,45   8,08 8,07  7,77 
6 
4 
 2 
 0 
 
 1965    75    85      959697    98 992000                 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮບູທ ີ9  ໂລຈສິຕກິ/ຍອດຂາຍ 
 

2.4.3 ບດົບາດຂອງໂລຈິດສຕ໌ກິໃນເສດຖະກດິ (THE ROLE OF LOGISTICS IN THE 

ECONOMY) 
 ລະບົບໂລຈິສຕິກ ແມ່ນໃນບັນດາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດ
ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂລຈິສຕິກ ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ໃນການສ້າງຂໍັ້ໄດປ້ຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດ
ໂລກ, ປະເທດຈີນກໍາລັງສ້າງໂຄ່ງລ່າງພ ັ້ນຖານດ້ານໂລຈິສຕິກ ເຊັື່ນ: ທາງລົດໄຟ, ທາງຫ ວງ ແລະ ທ່າກໍາປັື່ນ, 
ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດທີື່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ 

2.4.4 ປະສບົການຂອງຍີື່ປຸນ່ (JAPANESE EXPERIENCE) 
 ທິມງານການຄົັ້ນຄວ້າ ເຊິື່ງຈັດຂ ັ້ນໂດຍລັດຖະບານຍີື່ປຸ່ນ ໄດ້ນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດ
ຂອງການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີ 1965 ແນວຄວາມຄິດດັື່ງກ່າວ ມີບົດບາດອັນ
ສໍາຄັນ ເພ ື່ອຈັດສັນກະແສຂອງສິນຄ້າໃນຍຸກທີື່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງດັື່ງລຸ່ມນີັ້ ເພ ື່ອຊອກຫາຂໍັ້ຈໍາກັດໃນ
ການແຈກຢາຍ ເພ ື່ອລົງທ ນເຂົັ້າໃນໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ ເຊິື່ງບໍື່ແມ່ນພຽງແຕ່ທາງຫ ວງ, ທ່າກໍາ
ປັື່ນເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນສູນກາງການແຈກຢາຍນໍາອີກ ເພ ື່ອນໍາສະເໜີກົດລະບຽບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ເສດຖະກິດທີື່ແທດເໝາະ ເພ ື່ອສ້າງອຸດສະຫະກໍາໂລຈິສ 

1. ໂລຈິສຕິກແບບຍ ນຍົງ (Sustainable logistics) 
 ປັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມດັື່ງລຸ່ມນີັ້ ເປັນສິື່ງທີື່ທ້າທາຍທີື່ຫຍຸ້ງຍາກທີື່ສຸດໃນຍີື່ປຸ່ນ 
ແລະ ໃນບັນດາປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ຄ : 

 ອາກາດເປັນພິດ ເຊິື່ງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກການສົື່ງອາຍແກສ໌ຂອງບັນດາລົດ 
ບັນທຸກ 

 ອາຍກາກໂບນິກ (CO2) ຈາກລົດບັນທຸກ 
 ໂລຈິສຕິກແບບຍ ນຍົງຄວນໄດ້ຮັບການສົື່ງເສີມ 
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 ຕົວແບບໄດ້ປ່ຽນຈາກການຂົນສົື່ງທາງລົດບັນທຸກ ເປັນລົດໄຟ ແລະ ຂົນສົື່ງ
ທາງທະເລ 

 ລະບົບການຂົນສົື່ງລວມກັນ 
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ບດົທ ີ3 
ການບລໍກິານລກູຄາ້  (Customer Service) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ 
2. ວິທີການ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິການລູກຄ້າ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ບດົນາໍ 
 ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີື່ເປັນຕົວຕົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ບໍື່ເປັນຕົວຕົນ ພາກສ່ວນ
ທີື່ເປັນຕົວຕົນຂອງຜະລິດຕະພັນ ປະກອບດ້ວຍລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ນໍັ້າໜັກ, ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ ລວມທັງ
ລັກສະນະ, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມທົນທານ ພາກສ່ວນທີື່ບໍື່ເປນັຕົວຕົນຂອງຜະລິດຕະພັນປະກອບ
ດ້ວຍການບໍລິຫານຫ າຍດ້ານ ເຊັື່ນ: ການສະໜັບສະໜູນຫ ັງການຂາຍ, ຊ ື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການສ ື່ສານ, 
ການບໍລິຫານລູກຄ້າ ທີື່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກຜ່ົນຂອງສ່ວນປະສົມໂລຈິສຕິກ ແມ່ນໜ ື່ງໃນບັນດາການ
ບໍລິການທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ 
 

 
 
ຮບູທ ີ10  ສອງພາກສວ່ນຂອງຜະລດິຕະພນັ 

 
 ການສ ື່ສານ ແລະ ອ ື່ນໆ ບັນດາບໍລິສັດສະໜອງຜະລິດຕະພັນ  ທີື່ມີຮູບລັກນະທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າ ສາມາດສະໜອງຂໍັ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໄດ້ 
 ຕົວຢ່າງ:  ບໍລິສັດນໍັ້າຫວານລາວ ການບໍລິການລູກຄ້າ ເປັນພາກສ່ວນທີື່ສໍາຄັນແກ່ຍຸດທະສາດຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ເພ ື່ອຮັກສາຄວາມເພີື່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ໝູນໃຊລ້ະບົບຂາຍໂດຍກົງ ເພ ື່ອໃກ້ສິດກັບລູກຄ້າ

  ພາກສ່ວນເປັນຕົວຕົນ (ໃຈກາງ) 
- ລັກສະນະ 
- ສ່ວນປະກອບ 
- ການໃຊ້ງານ 
-  ຄາມທົນທານ ແລະ ອ ື່ນໆ                                                                                                                                  
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ເປັນປະຈໍາ. ເຂົາເຈົັ້າສົື່ງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການສັື່ງຊ ັ້ຈາກລູກຄ້າ 3 ເທ ື່ອ/ອາທິດ ໃນ
ຂອບເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ນອກນັັ້ນ ບໍລິສັດຍັງມີລະບົບການບໍລິຫານຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເພ ື່ອຄວບຄຸມ
ການຂາຍ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ການສົື່ງສິນຄ້າເປັນປະຈໍາ ແລະ ເລ ັ້ອຍໆ ພ້ອມທັງຄວາມ
ແນ່ນອນທາງດ້ານລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນລັກສະນະທີື່ແຕກຕ່າງ ໃນຕະຫ າດນໍັ້າຫວານໃນປະເທດລາວ 
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫ າດ ທີື່ຕົນເອງໄດ້ເປັນເຈົັ້າຍ ດຄອງມາເປັນເວລານານ 
 
3.2 ການບລໍຫິານການບລໍກິານລກູຄາ້ (Managing the Customer Service) 

3.2.1 ຊອກຫາຄວາມຕອ້ງການຂອງລກູຄາ້ (Identifying Customers’ Needs) 
 ນັກທິດສະດີຫ າຍໆທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄໍານິຍາມການບໍລິການລູກຄາ້ ໃນທາງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ 
ຕົວຢ່າງ: ການບໍລິການລູກຄ້າມີຄວາມໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ເຖິງຕ່ອງໂສ້ກິດຈະກໍາການຂາຍທີື່ໜ້າປະທັບ
ໃຈ ເຊິື່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເລີື່ມຈາກການຮັບການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ສິັ້ນສຸດລົງໂດຍການສົື່ງຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ 
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ການບໍລິການລູກຄ້າແມ່ນການວັດແທກວ່າ ລະບົບໂລຈິສຕິກ ດໍາ 
ເນີນງານໄດ້ດີປານໃດ ໃນການສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ 
 ໃນເມ ື່ອບໍລິຫານການບໍລິການລູກຄ້າ, ກ່ອນອ ື່ນໝົດ ບໍລິສັດໃດໜ ື່ງ ຕ້ອງໄດຊ້ອກຮູ້
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເສຍກ່ອນ. ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ ກ່ອນທີື່ຈະບໍລິການລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຕ່າງຫາກນັັ້ນ ອາດຈະເປັນໄປບໍື່ໄດ້ ສະນັັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້
ຈັດກຸ່ມລູກຄ້າອອກເປັນກຸ່ມ ຫ   ພາກສ່ວນ ເຊິື່ງອາດຈະກໍານົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການບໍລິການ ທີື່
ມລີັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນ 
 ວິທີຊອກຮູເ້ຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຈັດແບ່ງລູກຄ້າອອກເປັນກຸ່ມບໍລ ິ
ການລູກຄ້ານັັ້ນ ໄດມ້ີການແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການສາມບາດກ້າວດັື່ງລຸ່ມນີັ້: ຊອກຮູອ້ົງປະ 
ກອບໃຈກາງຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ ຄ ດັື່ງທີື່ເຫັນໂດຍລູກຄ້າເອງ ແມ່ນໃຜຕັດສິນໃຈຊ ັ້ອົງປະກອບໃດຂອງ
ການບໍລິການລູກຄ້າ ຂອງຜູສ້ະໜອງເປັນຜົນກະທົບແກ່ການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ 
 ສ້າງຄວາມສໍາຄັນຂອງອົງປະກອບການບໍລກິານເຫ ົື່ານັັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຖາມລູກຄ້າ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງອົງປະກອບຈາກສິື່ງທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ ຈົນເຖິງອັນທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນໜ້ອຍທີື່
ສຸດ,ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການຄົັ້ນຄ້ວາວິໄຈລູກຄ້າ ໂດຍອີງໃສສ່ິື່ງທົດແທນ ຊອກຫາກຸ່ມຂອງລູກຄ້າ ໂດຍອີງ
ໃສຄ່ວາມມັກໃນການບໍລິການ ທີື່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນທີື່ວິເຄາະຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທີື່ປະກົດຂ ັ້ນ 

3.2.2 ກາໍນດົມາດຕາຖານການບລໍກິານ (SettingService Standards) 
 ຫ ັງຈາກຈັດກຸ່ມການບໍລິການລູກຄ້າແລ້ວ, ບໍລິສັດນັັ້ນ ຄວນຕັັ້ງມາດຖານອົງປະກອບ
ການບໍລິການລູກຄ້າສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ, ຖ້າຫາກວ່າ ການບໍລິການລູກຄ້າ ຫາກສາມາດຈັດເປັນຕົວເລກໄດ້, 
ບໍລິສັດຄວນຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍການປະຕິບັດງານນັັ້ນ ບໍລິສັດຍັງຄວນສ້າງໃຫ້ເປັນຕົວເລກ ແລະ ວັດແທກອົງປະ 
ກອບການບໍລິການໃຫ້ຫ າຍເທົື່າທີື່ຈະຫ າຍໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າອົງປະກອບເຫ ົື່ານັັ້ນ ຫາກບໍື່ສາມາດປ່ຽນເປັນຕົວ
ເລກໄດ້ ເຊັື່ນ: ໃນກລໍະນີລັກສະນະທ່າທາງຂອງພະນັກງານ, ການຮັບເອົາໂທລະສັບ ແລະ ອ ື່ນໆ ເຮົາສາມາດ
ວັດແທກໄດ້ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມສອບຖາມແຈກຢາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ລຸ່ມນີັ້ແມ່ນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
ພົວພັນລູກຄ້າ 

1) ກ່ອນການແລກປ່ຽນຊ ັ້ຂາຍ (Pretransaction) 
 ການມໄີວ້ກຽມພ້ອມໃນສາງ 
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 ເວລາເປົັ້າໝາຍສົື່ງສິນຄ້າ 
 ເວລາໃນການຕອບການຖາມ 

2) ໄລຍະດໍາເນີນການຊ ັ້ຂາຍແລກປ່ຽນ (Transaction) 
 ອັດຕາການບໍລິການການສັື່ງຊ ັ້ 
 ການສົື່ງສິນຄ້າທັນຕາມກໍານົດເວລາ 
 ການສັື່ງເພີື່ມ 
 ການເລ ື່ອນການສົື່ງສິນຄ້າ 
 ສິື່ງປ່ຽນແທນຜະລິດຕະພັນ 

3) ຫ ັງຈາກການແລກປ່ຽນຊ ັ້ຂາຍ ( Posttransaction ) 
 ອັດຕາການຕົກລົງໃນການໂທຫາຄັັ້ງທໍາອິດ 
 ການໂຕ້ແຍງ້ຈາກລູກຄ້າ 
 ການສົື່ງຄ ນ/ຕໍື່ວ່າ 
 ຄວາມຜິດພາດໃນການແຈ້ງລາຄາ 
 ການມເີຄ ື່ອງອາໄລ່ໄວ້ບໍລິການ 

 ບັນດາບໍລິສັດ ຄວນຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ ຖ້າຫາກວ່າອົງ
ປະກອບທີື່ໄດ້ວັດແທກມານັັ້ນ ຫາກຢູຫ່ຼຸດຄາດໝາຍ ຜູບ້ໍລິຫານທີື່ຮັບຜິດຊອບການບໍລິການລູກຄ້າ ຄວນ
ຊອກຫາສາຍເຫດ (ເຫດຜົນ) ແລະ ພະຍາຍາມປັບປຸງ 
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ຮບູທ ີ11  ອງົປະກອບຂອງການບລໍກິານລກູຄາ້ 
 
 ການວັດແທກອົງປະກອບຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ ໃນເມ ື່ອບໍລິຫານລະດັບຂອງການ
ບໍລກິານລູກຄ້າ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນໃຫ້ເປັນຕົວເລກ ແລະ ວັດແມ່ນອົງປະກອບການ
ບໍລກິານລູກຄ້າ. ຂັັ້ນຕອນທີື່ສໍາຄນັສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າມຄີ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

1) ການມຜີະລິດຕະພັນພຽບພ້ອມ (Product availability) 
 ການມຜີະລິດຕະພັນໄວ້ພ້ອມ ເປັນອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ ໃຫ້ແກກ່ານບໍລ ິ
ການລູກຄ້າ, ການມີສິນຄ້າເກັບໄວ້ໃນສາງ ແມ່ນໜ ື່ງໃນບັນດາການວັດແທກການພຽບພ້ອມຂອງສິນຄ້າ, ມັນ
ແມ່ນເປເີຊັນຂອງສິັ້ນສ່ວນທີື່ຢູໃ່ນສາງສະໜອງ ທີື່ອາດຈະພົບເຫັນໄດ້ຢູໃ່ນສາງໃນທຸກເວລາ 
 ລະດັບຂອງການຂາດແຄນສິນນຄ້າ ຖ ກກໍານົດໂດຍ ສິນຄ້າທີື່ກຽມພ້ອມ ໃນເມ ື່ອ
ຂາດການມສີິນຄ້າພຽບພ້ອມ, ບໍລິສັດຄວນສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ປ່ຽນແທນທີື່ເໝາະສົມ ຖ້າຫາກບັນຫານີັ້
ຍັງສ ບຕໍື່, ລູກຄ້າຈະບໍື່ພໍໃຈນໍາບໍລິສັດ ແລະ ອາດຈະສູນເສຍຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ 
 
 
 

- ອົງປະກອບກ່ອນການແລກປ່ຽນປ່ຽນຊ ັ້ຂາຍ 
  1. ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບການບໍລິການລູກຄ້າທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
  2. ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົັ້າຫາລູກຄ້າ 
  3. ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ 4, ການປັບຕົວໄດຂ້ອງລະບົບ 
 

- ອົງປະກອບການແລກປ່ຽນສິນຄ້າຊ ັ້ຂາຍ 
1. ເວລາວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ 
2. ການມີສິນຄ້າກຽມພ້ອມໄວ້ໃນສາງ 
3. ອັດຕາການສະໜອງສັື່ງຊ ັ້ 
4. ຖານຂໍັ້ມູນຂອງສະພາບການສັື່ງຊ ັ້ 

- ອົງປະກອບຫ ັງການແລກປ່ຽນ 
1. ການມີເຄ ື່ອງອາໄລ່ກຽມພ້ອມ 
2. ເວລາການເອີັ້ນອອກໄປຫາ 
3. ການຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນ/ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ 
4. ຂໍັ້ໂຕແ້ຍ້ງ ຫ   ຕໍື່ວ່າຂອງລູກຄ້າ 

 

ການບໍລິ 

ການລກູ

ຄາ້ 
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2) ເວລາລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າ (Lead time) 
 ເວລາກ່ອນຮັບສິນຄ້າ ຫ   ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ແມ່ນເວລາທີື່ຄິດໄລ່ລະຫວ່າງການສັື່ງ
ຊ ັ້ໂດຍລູກຄ້າ ແລະ ການສົື່ງຜະລິດຕະພັນ. ໃນຕະຫ າດທີື່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງຄ ປະຈຸບັນນີັ້ ເວລາ
ກ່ອນຮັບສິນຄ້ານັັ້ນ ຖ ກກົດດັນໃຫ້ສັັ້ນລົງ ປະລິມານການສັື່ງຊ ັ້ໜ້ອຍສຸດ (The minimum size) 
 ຂະໜາດການສັື່ງຊ ັ້ໜ້ອຍສຸດ ທີື່ຜູສ້ະໜອງສາມາດຮັບໄດ້ຈາກລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ມຂີະໜາດໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນວ່າ ລູກຄ້າພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຂອງສິນຄ້າໃນສາງ 

3) ຄວາມແນ່ນອນຂອງການຕອບສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ (The accuracy of order 
fulfillment) 

 ຄິດໄລ່ໂດຍພາກສ່ວນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງລູກຄ້າ ທີື່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຢ່າງຖ ກຕ້ອງ
ແນ່ນອນ 

4) ຄວາມຖີື່ຂອງການສົື່ງສິນຄ້າ (Delivery frequency) 
 ປະຈຸບັນນີັ້ ບັນດາບໍລິສັດ ກໍາລັງພະຍາຍາມຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ 
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສົື່ງປະລິມານໜ້ອຍໃຫ້ ໂດຍມີຄວາມຖີື່ສູງຂ ັ້ນ ຄວາມເຊ ື່ອຖ ໄດ້ໃນການສົື່ງ
ສິນຄ້າ (Derivery reliability) ສິື່ງນີັ້ ພົວພັນກັບການເຊ ື່ອຖ ໄດ້ໃນການສົື່ງສິນຄ້າ. ເຮົາສາມາດວັດແທກ
ໄດ້ວ່າ ພາກສ່ວນໃດຂອງການສັື່ງຊ ັ້ທັງໝົດ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ຕາມກໍານົດເວລາ  

5) ຄວາມສະດວກໃນການສັື່ງຊ ັ້ (Ordering convenience) 
 ນີັ້ແມ່ນຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົັ້າຫາໄດ້ ຫ   ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ສິື່ງທົດແທນລະຫວ່າງການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ບໍລກິານລູກຄ້າ, ໃນເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖິງລະດັບຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ. ມັນມຄີວາມສໍາຄັນທີື່ສຸດທີື່ຈະ
ພິຈາລະນາ ສິື່ງທົດແທນລະຫວ່າງການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະການໃຊຈ້່າຍ 
 ຄ ດັື່ງພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ການບໍລິການລູກຄ້າມີຄວາມສໍາຄັນ, ລະດັບການບໍລ ິ
ການລູກຄ້າສູງຂ ັ້ນເທົື່າໃດ ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ ໃຫ້ການເພີື່ມລາຍຮັບສູງຂ ັ້ນ ໂດຍຜ່ານຄວາມປະດັບໃຈ 
ຂອງລູກຄ້າສູງ, ລູກຄ້າຕອບໂຕ້ຕໍື່ລະດັບການປ່ຽນແປງຂອງການບໍລິການແນວໃດ? ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍື່ເປັນ
ເລ ື່ອງງ່າຍ ທີື່ຈະປຽບທຽບເປັນຕົວເລກ ນັກທິດສະດີຫ າຍທ່ານແນະນໍາ ຮູບຮ່າງເສັັ້ນໂຄ້ງທີື່ເປັນລັກສະນະຕົວ 
S ຍ້ອນເຫດຜົນຫ າຍຢ່າງ. ທໍາອິດມັນຈະມລີະດັບການບໍລິການຕໍື່າທີື່ເອີັ້ນກັນວ່າ ພໍຮັບໄດ້ ແລະ ສິື່ງນີັ້ເອີັ້ນວ່າ 
“ຂອບເຂດຕໍື່າສຸດຂອງການບໍລິການ“ 

 ໃນເມ ື່ອຜ່ານຂອບເຂດບໍລິການຕໍື່າສຸດແລ້ວ, ການເພີື່ມທະວີຂ ັ້ນ ຂອງຜົນປະ  
ໂຫຍດ (ລາຍຮັບ) ໃນການປັບປຸງການບໍລິການຄວນຈະບັນລ,ຸ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ ມັນຈະມຈີຸດທີື່ຜົນປະ
ໂຫຍດ ຫ   ລາຍຮັບມີການລົດໜ້ອຍລົງປະກົດຂ ັ້ນ 

1. ຕົັ້ນທ ນໃນການບໍລກິານລກູຄາ້ (Costs of Customer Service) 
 ເຖິງວ່າການບໍລິການລູກຄ້າ ຈະມຄີວາມສໍາຄັນປານໃດກຕໍາມ, ບໍລິສັດໃດໜ ື່ງ
ຄວນຈະພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການສະໜອງລະດັບມາດຖານທີື່ສງູຂ ັ້ນໃນການບໍລິການລູກຄ້າ ຕົວຢ່າງ: 
ການມສີິນຄ້າໄວກ້ຽມພ້ອມຫ າຍຂ ັ້ນນັັ້ນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິນຄ້າໃນສາງເພີື່ມຂ ັ້ນ, ການລົງທ ນໃສ່ສິນຄ້າ
ໃນສາງນັັ້ນ, ໃນຕົວມັນເອງແລ້ວກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງພໍສົມຄວນ ຍິື່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ມັນຍັງມີຄ່າໃຊຈ້່າຍເພີື່ມຕ ື່ມ
ອ ື່ນໆອີກ ເຊັື່ນ: ການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງການເກັບມ້ຽນໃນສາງ, ການເກັບຮັກສາ, ຄ່າຂົນສົື່ົງ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພ 
ເວລາກ່ອນຮັບ, ຄວາມຖີື່ຂອງການສົື່ງສິນຄ້າ ສາຍພົວພັນພ ັ້ນຖານລະຫ່ວາງລະດັບການບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍນັັ້ນ ໂດຍປົກກະຕແິລ້ວ ຈະສ້າງເປັນເສັັ້ນໂຄ້ງຂ ັ້ນສູງຊັນ ສາເຫດທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນສູງຊັນນັັ້ນ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ
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ມາຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຂ ັ້ນສູງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານລູກຄ້າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ ້ ໂດຍການນໍາ
ສະເໜີລະບົບທາງເລ ອກ ຫ   ໝູນໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່, ຕົວຢ່າງ ໂດຍການເລັື່ງລັດກະແສຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ໂດຍການໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົື່ງທີື່ໄວກວ່າ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍັ້ມູນຂ່າວສານນີັ້ ຄາດວ່າຈະສາມາດ
ຕັດຮອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງໄດ ້

2. ຕົັ້ນທ ນ/ຜນົປະໂຫຍດຂອງການບລໍກິານລກູຄາ້ (The cost/Benefit of 
Customer Service) 
 ຖ້າພວກເຮົາເອົາເສັັ້ນໂຄ້ງລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍເຂົັ້າໃສກ່ນັ ດັື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ດັື່ງ
ລຸ່ມນີັ້, ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈ ທາດແທ້ການປ່ຽນແທນລະຫ່ວາງການໃຊ້ຈ່າຍ ກັບຜົນປະໂຫຍດ 
ການປະກອບສ່ວນ ຕໍື່ຜົນກໍາໄລຈາກການບໍລິຫານລູກຄ້າ ແມ່ນຄວາມສູງລະຫ່ວາງ ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ. ລະດັບຂອງການບໍລິການລູກຄ້າສູງພໍສົມເຫດສົມຜົນ ໃນຂະນະທີື່ສິື່ງທີື່ມັນປະກອບສ່ວນໃຫ້ນັັ້ນນອນ 
ຢູໃ່ນທາງບວກ 
 ບັນຫາຢູບ່່ອນນີັ້ ແມ່ນຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການຊີັ້ບອກເຖິງເສັັ້ນໂຄ້ງລາຍຮັບ ຮູບຮ່າງ
ຂອງການຕອບຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຍູເ້ສັັ້ນຄ່າໃຊຈ້່າຍໄປທາງເບ ັ້ອງຂວາກໍ
ສາມາດປັບກໍາໄລຢູທຸ່ກລະດັບໃຫ້ສູງຂ ັ້ນໄດ້ 

 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ 

ລາຍຮັບຈາກການບໍລິຫານລູກຄ້າ  
 

 
 

ລະດັບຂອງການບໍລິຫານລູກຄ້າ 
 
ຮບູທ ີ12 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ລາຍຮບັ 
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3.3 ລະດບັຂອງຄວາມສາໍຄນັຂອງການບລໍກິານລກູຄາ້ (ອາດຈະລະດບັສງູເກນີໄປ) 
 

 
ຊອກຫາວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

 
ສະໜອງການມໄີວ້ກຽມພ້ອມໃຫ້ສູງ 

 
 

ທົບທວນ Just in Time 
 

ການສົື່ງແບບ 
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ບດົທ ີ4 
ລະບບົການຄມົມະນາຄມົ 

Transportation System 
 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ: 

1. ຄວາມສໍາຄັນປະເພດຂອງລະບົບການຄົມມະນາຄົມ 
2. ຂໍັ້ມູນການພັດທະນາ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງສິນຄ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ຄວາມສາໍຄນັຂອງລະບບົການຄມົມະນາຄມົ (Importance of 

Transportation System) 
 ການຄົມມະນາຄົມມີບົດບາດສໍາຄັນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປາສະ 
ຈາກການຄົມມະນາຄົມທີື່ມີປະສິດທິພາບແລ້ວ, ການຜະລິດ ແລະ ການຊົມໃຊ ້ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຢູໃ່ນຂົງເຂດ
ອັນໃກ້ຄຽງເທົື່ານັັ້ນ ປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບການຄົມມະນາຄົມທີື່ພຽບພ້ອມທີື່ມຢີູ ່ເປັນສິື່ງສໍາຄັນໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດທຸກປະເທດ ຂ ັ້ນກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງເພ ື່ອຊອກຫາແຫ ື່ງວັດຖຸດິບ ແລະ ຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງເພີື່ມຄຸນຄ່າເຂົັ້າໃນຜະລິດຕະພັນ ຄຸນຄ່ານີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ສິື່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສະຖານທີື່ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ແທນໃຫ້ອົງປະກອບທີື່
ສໍາຄັນທີື່ສຸດໃນໂລຈິສຕິກ ສໍາລັບບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນລະບົບການຂົນສົື່ງເປັນສິື່ງສໍາຄັນ ເພ ື່ອ
ເພ ື່ອບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ 
 ການຄົມມະນາຄົມ ປະກອບສວ່ນເຂົັ້າໃນທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດ ມາດຕາສ່ວນເສດ 
ຖະກິດທີື່ດີຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຄາສິນຄ້າ ລະບົບຄົມມະນາຄົມໄດຮ້ັບການພັດທະນາສູງແລ້ວ 
ສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫ າດ, ຖ້າຫາກວ່າຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຂົນສົື່ງຫາກຕໍື່າ ພໍທີື່ຈະທົດແທນໃສຄ່ວາມແຕກ
ຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຜະລິດໃນຕະຫ າດໃກຄ້ຽງ, ບໍລິສັດສາມາດຂາຍສິນຄ້າໃນພ ັ້ນທີື່ນັັ້ນໆ ນອກຈາກ
ການແຂ່ງຂັນໂດຍກົງແລ້ວ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທາງອ້ອມນໍາອີກ ໂດຍການ
ເຮັດໃຫ້ມີສິນຄ້າກຽມພ້ອມໄວ້ໃຫ້ຕະຫ າດທີື່ປົກກະຕິແລ້ວ ບໍື່ສາມາດສະໜອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຂົນສົື່ງ
ໄດ້ ຍອດຂາຍສາມາດເພີື່ມທະວີໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ຂອງຄວາມໝັັ້ນຄົງ 
 ຕະຫ າດທີື່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົື່ານັັ້ນ ສາມາດໃຫ້ມີຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຜະລິດຕໍື່າ ໃນເມ ື່ອມກີານ
ຜະລິດເພີື່ມຂ ັ້ນ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ ຍິື່ງເພີັ້ມທະວິຂ ັ້ນ 
ແລະ ຜົນຕາມມາ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ແຮງງານມລີັກສະນະພເິສດສະເພາະ ສິື່ງນີັ້ສະໜອງລະດັບເສລີພາບໃນການ
ເລ ອກສະຖານທີື່ເພ ື່ອດໍາເນີນການຜະລິດ ການຜະລິດສາມາດດໍາເນີນຢູ່ສະຖານທີື່ ທີື່ມທ່ີາໄດ້ປຽບທາງພູມ
ສາດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄົມມະນາຄົມທີື່ຖ ກນັັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຫຼຸດລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຍ້ອນວ່າ ການແຂ່ງຂັນເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ການປະຢັດຈາກຂະໜາດ 
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 ຍ້ອນວ່າການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ເປັນອົງປະກອບອັນໜ ື່ງ ດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍຄຽງຄູກ່ັບການ
ຜະລິດ 

 ສັງຄມົໃດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍຜ່ານການຍົກສູງດ້ານມາດຖານການຄອງຊີບ 
1. ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະຂອງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ: ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງມີ 5 ຮູບ

ແບບ ເຊັື່ນ: ທາງບົກໂດຍລົດບັນທຸກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງອາກາດ, ທາງນໍັ້າ ແລະ ໂດຍທໍື່ສົື່ງ. ແຕ່ລະຢາ່ງມີ
ລັກສະນະສະເພາະຂອງໃຜລາວ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບການເລ ອກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຂົນສົື່ງ, ຍິື່ງໄປກວ່ານັັ້ນ 
ຍັງມີການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຮູບແບບດັື່ງກ່າວ: ລົດໄຟ ແລະ ລົດບັນທຸກ, ລົດບັນທຸກ ແລະ  ທາງນໍັ້າ,
ລົດບັນທຸກ ແລະ ທາງນໍັ້າ, ລົດບັນທຸກ ແລະ ທາງອາກາດ, ລົດໄຟ ແລະ ທາງນໍັ້າ 
 
ຕາຕະລາງ 1   ສະຫຼຸບຫຍໍັ້ລກັສະນະຂອງແຕລ່ະຮບູແບບມີຄມົມະນາຄມົຂນົສົື່ງ 
 

ຮບູແບບ ຈດຸດ ີ ຈດຸອອນ່ 
ລົດບັນທຸກ  ປັບປ່ຽນໄດ້ໄປ 

 ໄດ້ທຸກທິດ 
 ຄ່າໄຊ້ຈ່າຍຖ ກ 
 ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ 
 ເປັນເຈົັ້າຂອງຕົນເອງ 

 ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນລໍາຄານ 
 ຄວາມປອດໄພ 
 ເສັັ້ນທາງຍາວເທົື່າໃດຍິື່ງແພງເທົື່ານັັ້ນ 

 

ລົດໄຟ  ຄວາມສາມາດບັນທຸກ 
 ຄາວມປອດໄພ 
 ກົງເວລາ  

 ການສົື່ງບໍື່ສະດວກ 
 ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ 

ທາງອາກາດ  ຄວາມໄວ 
 ປອດໄພ 

 ຄ່າໃຊຈ້່າຍສູງ 
 ຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການບັນທຸກ 
 ການສົື່ງບໍື່ສະດວກ 

ທາງທະເລ 
ແລະ ທາງນໍັ້າ 

 ຄວາມສາມາດບັນຈ ຸ
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍື່າ 
 ໄປໄດທຸ້ກທິດ 

 ມເີສັັ້ນທາງເດີນຈໍາກັດ 
 ຄວາມໄວຕໍື່າ 
 ການສົື່ງບໍື່ສະດວກ 

ທໍື່ສົື່ງ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວບຄຸມດໍາເນີນງານຕໍື່າ  ຕົັ້ນທ ນສູງ 
 ການປະສານລະບົບ ຈໍາກັດດ້ານຜະລິດ

ຕະພັນ 
 

4.1.1 ທາງລດົບນັທກຸ 
 ລົດບັນທຸກ ຫ   ການຂົນສົື່ງທາງລົດບັນທຸກ ແມ່ນຮູບແບບຂອງການຄົມມະນາຄົມຂົນ
ສົື່ງ ທີື່ມີລັກສະນະປັບຕົວໄດ້, ໄປໄດທຸ້ກທິດ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕໍື່າ ແລະ ມໂີຄງລ່າງທີື່ກວ້າງຂວາງ ເຖິງແມ່ນວ່າມີ
ຂໍັ້ບົກຜ່ອງກໍຕາມ ເຊັື່ນ: ສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ, ຄວາມປອດໄພຕໍື່າ, ແພງສໍາລັບໄລຍະ
ທາງໄກ ແລະ ມີຂະໜາດບັນຈໜຸ້ອຍກວ່າກໍຕາມ ມັນຍັງເປັນຮູບແບບທີື່ນໍາໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫ າຍໃນຫ າຍປະ
ເທດ 
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 ການປັບປ່ຽນໄດ້ຂອງລົດບັນທຸກນັັ້ນ ແມ່ນທ່າແຮງໄດ້ປຽບທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ
ຮູບແບບອ ື່ນ ມັນມີຄວາມສາມາດນໍາສົື່ງສິນຄ້າເຖິງແຕ່ລະເຮ ອນ, ສະນັັ້ນ ລົດບັນທຸກສາມາດສົື່ງທຸກສິື່ງທຸກ
ຢ່າງໄປຫາເກ ອບໝົດທຸກບ່ອນເທິງໜ້າດິນ, ບໍື່ພຽງແຕ່ເປັນຮູບແບບການຂົນສົື່ງທີື່ມີປະໂຫຍດທີື່ສຸດເທົື່ານັັ້ນ, 
ແຕ່ທໍາມະຊາດໄດອ້ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລົດບັນທຸກຮັບ ແລະ ສົື່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຮູບແບບອ ື່ນຂອງການ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງນໍາອີກ 
 ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແມ່ນຄວາມສາມາດບັນທຸກສິນຄ້າເກ ອບທຸກໆປະເພດ ເທັກໂນໂລຢີື່
ທາງພາຫະນະ ໄດ້ສ້າງຊ່ອງບັນທຸກໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊ້ສອຍ ຫ າຍປະເພດສິນຄ້າທີື່ມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍເທົື່ານັັ້ນ ລວມມີ ອາຫານແຊ່ແຂງ, ອາຫານແຊ່ເຢັນ, ສັດລ້ຽງ, ເສ ັ້ອຜ້າທີື່ຫ້ອຍໄວ້, ຂອງແຫ ວ ແລະ 
ແກສ໌ັ ເປັນສິື່ງທີື່ລົດບັນທຸກສາມາດບັນທຸກໄດ້ 
 ຖ້າສົມທຽບໃສ່ຮູບແບບອ ື່ນໆ ອຸດສະຫະກໍາການຂົນສົື່ງທາງບົກມີລາຄາທີື່ຖ ກ ແລະ ມີ
ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍຂອງອຸດສະຫະກໍາ ບໍລິສັດຂົນສົື່ງແຕ່ລະບໍລິສັດ ໄດ້ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນກັນ, ສະ
ນັັ້ນ ຈ ື່ງເປັນເຫດໃຫ້ອັດຕາຄ່າຂົນສົື່ງມີການກົດດັນໃຫ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ 
 ໜ ື່ງໃນບັນດາປັດໃຈທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ລົດບັນທຸກມີຂໍັ້ໄດປ້ຽບໃນການແຂ່ງຂັນທີື່ສູງນັັ້ນ ແມ່ນ
ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງທີື່ໃຫ້ທ ນຈາກພາກລັດ ແນ່ນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູຊ້ົມໃຊ້
ທ້ອງຖະຖົນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານເຊັື່ນ: ພາສີລົດ ຫ   ນໍັ້າມັນ ແລະ ບາງຄັັ້ງຄ່າທາງ ລະດັບຂອງຄ່າ
ທໍານຽມຂອງຜູຊ້ົມໃຊ້ ອາດບໍື່ສາມາດຄຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກກ່ານສ້າງໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ ລວມທັງໝົດໄດ້ 
 ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການເປັນເຈົັ້າຂອງ ແລະ ການບັນຊາລົດ ເປັນພາກໜ ື່ງຂອງການສ້າງ
ບັນຊສີ່ວນຕົວ ຜູຂ້ົນສົື່ງມີທາງເລ ອກວ່າ ຈະໃຊ້ຜູບ້ໍລິການໃດ ຫ   ວ່າຈະສ້າງພະແນກຂົນສົື່ງຂອງຕົນເອງ ຖ້າ
ຫາກບໍື່ມກີານບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສະໜອງໂດຍບໍລິສັດຂົນສົື່ງ, ຜູສ້ົື່ງສິນຄ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີລົດເປັນ
ຂອງຕົນເອງ ເພ ື່ອສົື່ງສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົັ້າລົດບັນທຸກຍັງມີຈຸດອ່ອນນໍາອີກ ການເພີື່ມທະວີຄວາມກັງວົນດ້ານ
ການສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ແກສ່າທາລະນະເຊັື່ນ: ລົດຕິດ, ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກຄວັນລົດ ແລະ ຄວາມ
ສັື່ນສະເທ ອນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນເຂດເທດສະບານ, ການຄວບຄຸມ ມີການເຂັັ້ມງວດ
ກວດຂັນຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າໃນຫ າຍຕົວເມ ອງໃຫຍ ່ ແລະ ແມ້ກະທັັ້ງຫ້າມບໍື່ໃຫ້ລົດບັນທຸກ ຜ່ານໃນຕອນກາງເວັນ 
ໄດ້ມີການປະກາດນໍາໃຊ້ໃນຫ າຍຕົວເມ ອງໃຫຍໃ່ນອາຊີ 
 ເວລາສົມທຽບໃສ່ຮູບແບບອ ື່ນ ລົດບັນທຸກກມໍຂີໍັ້ເສຍປຽບ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທ້ອງ
ຖະໜົນ ແລະ ຕໍື່ສິນຄ້າໃນລົດ ທັັ້ງໆທີື່ມຂີໍັ້ເສຍປຽບ, ລົດບັນທຸກຍັງສ ບຕໍື່ເປັນຮູບແບບທີື່ນິຍົມກັນໃຊໃ້ນ
ການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ການບໍລິການລົດບັນທຸກນິຍົມກັນຈັດເປັນກຸ່ມໃຫເ້ປັນເຕັມລົດ ແລະ ບໍື່ເປັນເຕັມລົດ ໂດຍ
ພ ັ້ນຖານແລ້ວ, ເຕັມລົດ ແມ່ນການບໍລິການຂົນສົື່ງ ແລະ ບໍື່ເຕັມລົດແມ່ນການບໍລິການສົື່ງເຄ ື່ອງທີື່ໃນແຕ່ລະ
ຖ້ຽວຈະມີສິນຄ້າບໍື່ເຕັມລົດ ແລະ ເອົາຂ ັ້ນລົດຄັນໜ ື່ງຢູ່ອູລ່ົດ 

4.1.2 ລດົໄຟ (Trail) 
 ສົມທຽບກັບລົດບັນທຸກ ລົດໄຟມຂີໍັ້ໄດປ້ຽບຢູບ່່ອນວ່າ ມຄີວາມສາມາດບັນທຸກສູງ, 
ປອດໄພບົນເສັັ້ນທາງເດີນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າ ແລະ ກົງເວລາ ຕົັ້ນທ ນຜັນແປຕໍື່າກວ່າ 
ໂດຍສະເພາະໃນການຂົນສົື່ງທາງໄກ ກົງກັນຂ້າມ, ມັນມີຂໍັ້ເສຍປຽບຢູ່ບ່ອນ ການຂົນສົື່ງບໍື່ສະດວກເທົື່າທີື່
ຄວນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານສູງ ຍ້ອນລັກສະນະເຫ ົື່ານີັ້ ລົດໄຟຈ ື່ງມພີ ັ້ນຖານການຂົນສົື່ງວັດຖຸ
ດິບ (ຖ່ານຫີນ, ໄມ້ທ່ອນ, ເຄມີ) ທີື່ຊ້າ ແລະ ໄລຍະທາງຍາວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນການຜະລິດທີື່ມີຄຸນຄ່າ
ຕໍື່າ (ອາຫານ, ເຈຍ້, ຜະລິດຕະພັນໄມ້) 
 



29 

4.1.3 ທາງອາກາດ 
 ທາງອາກາດເປັນທາງທີື່ໄວທີື່ສຸດ ແລະ ຍັງມີຂໍັ້ໄດ້ປຽບໃນຄວາມປອດໄພໃນການເດິນ 
ທາງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮັບປະກັນມີຄວາມປອດໄພ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະມຂີໍັ້ເສຍຢູບ່່ອນວ່າ ມີຄ່າໃຊຈ້່າຍ
ສູງ, ບໍື່ສະດວກໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ມຂີໍັ້ຈໍາກັດໃນຮູບແບບການບັນຈ,ຸ ຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຂົນສົື່ງທາງ
ອາກາດກວມເອົາໜ້ອຍກວ່າ 1 ໂຕນ/ກິໂລແມັດ ແມກ້ະທັັ້ງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ມກີານ
ບໍລິການທາງອາກາດທີື່ກ້າວໜ້າທີື່ສຸດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການບໍລິການສົື່ງຫໍື່ວັດສະດພຸັນໜ້ອຍໂດຍ 
FedEx ຫ   UPS ເປັນສິື່ງທີື່ຫ ີກລຽງບໍື່ໄດ້ໃນກໍລະນຮີີບດ່ວນ 

4.1.4 ທາງນໍັ້າ 
 ການຄົມມະນາຄົມທາງນໍັ້າ ນອນຢູ່ໃນກໍລະນີຂົນສົື່ງທາງທະເລ ແລະ ແມນ່ໍັ້າລໍາເຊ ທັງ
ສອງກຸ່ມນັັ້ນ ມີທ່າແຮງໃນການບັນທຸກສູງ, ມີຄ່າໃຊຈ້່າຍຕໍື່າ ແລະ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ມີິຂໍັ້ບົກຜ່ອງຢູ່
ບ່ອນວ່າ ມີເສັັ້ນທາງເດີນຈໍາກັດ, ບໍື່ສະດວກໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ຊັກຊ້າ 
 ການເອ ື່ອຍອີງໃສ່ການຂົນສົື່ງທາງນໍັ້າ ຂ ັ້ນກັບພູມສາດຂອງທີື່ຕັັ້ງສະເພາະ ສິນຄ້າສ່ວນ
ໃຫ່ຍທີື່ຂົນສົື່ງທາງນໍັ້າ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີື່ສໍາເລັດຮູບ ຫ   ວັດຖຸດິບໃນປະລິມານຫ ວງຫ າຍ 

4.1.5 ທໍື່ສົື່ງ 
 ທໍື່ສົື່ງແມ່ນຮູບແບບພິເສດໃນການຂົນສົື່ງ ເຊິື່ງມີຄວາມສາມາດຂົນສົື່ງຜະລິດຕະພັນທີື່ມີ
ປະເພດຈໍາກັດ ເຊັື່ນ:  ແກສ໌ັ, ນໍັ້າມັນດິບ, ນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ນໍັ້າ, ເຄມີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງແຫ ວ  

4.1.6 ຮບູແບບປະສມົປະສານ 
 ນອກຈາກຮູບແບບການຂົນສົື່ງ 5 ຮູບແບບທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ຍັງມກີານປະສົມປະ 
ສານກັນຫ າຍປະເພດ ການປະສົມປະສານດັື່ງກ່າວປະສານຂໍັ້ໄດ້ປຽບດ້ານການໃຊຈ້່າຍ ແລະ ການບໍລິການ 
ລະຫວ່າງສອງຮູບແບບ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັັ້ນເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ 
 ສິື່ງທີື່ນິຍົມກັນທີື່ສຸດ ແມ່ນການປະສົມລະຫວ່າງລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດໄຟ ບາງຄັັ້ງພວກ
ເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ຫ ັງໝູ (TOFC/COFC)  ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ   ການບໍລິການຫ ັງໝູ (TOFC) ຫ   ຄອນ
ເທັນເນ ີ (COFC) ໄດ້ຮັບການຈັດວາງໃສ່ລົດທີື່ມຫີ ັງຄາພຽງ ແລະ ສົື່ງຈາກສູນໜ ື່ງໄປຫາສູນອ ື່ນ ການສະ    
ເໜີນໍາໃຊ້ລົດໄຟທີື່ບັນທຸກສອງຊັັ້ນ (DST) ໄດ້ປັບປຸງການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຮູບແບບປະສົມປະສານ ໃນ
ປະເທດໃຫຍ ່ເຊັື່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິກາ 

4.1.7 ຄນົກາງ (Intermediaries) 
 ຄົນກາງແມ່ນຜູ້ທີື່ສະໜອງການເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຜູ້ສົື່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິການຮັບສົື່ງ
ສິນຄ້າ ຄົນກາງບໍື່ໄດ້ເປັນເຈົັ້າຂອງພາຫະນະຂົນສົື່ງເປັນຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າເປັນຄູ່ສັນຍາກັບບໍລິສັດ
ຂົນສົື່ງຫ າຍໆບໍລິສັດ ມີຄົນກາງຫ າຍໆປະເພດ ເຊັື່ນ: ນາຍໜ້າຂົນສົື່ງ, ຜູ້ຮັບສົື່ງສິນຄ້າ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ) ແລະ ຜູ້ສະໜອງໂລຈິສຕິກມ ທີສາມ 

1) ນາຍໜ້າການຂົນສົື່ງ (Transportation brokers) 
 ເຂົາເຈົັ້າສະໜອງບໍລິການໃຫ້ທັງຜູ້ສົື່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ໂດຍການ
ຈັດແຈງ ແລະ ປະສານງານດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ໂດຍທີື່ເຂົາເຈົັ້າເກັບຄ່າທ ານຽມໃນການບໍລິການ
ດັື່ງກ່າວ 

2) ຜູ້ຈັດສົື່ງສິນຄ້າ ( Freight forwarfers ) 
 ເຂົາເຈົັ້າຊ ັ້ເອົາການບໍລິການຂົນສົື່ງ ຜູ້ຈັດສົື່ງສິນຄ້າເກັບກໍາເອົາການຂົນສົື່ງແຕ່ລະ 
ຖ້ຽວ ທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍຈາກຜູ້ສົື່ງສິນຄ້າຫ າຍໆຄົນ ແລ້ວຈັດໃຫ້ເຂົັ້າເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ເພ ື່ອສົື່ງເປັນຊຸດໃຫຍ່ 
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ລວມ ທີື່ສົື່ງຈາກພາກພ ັ້ນໜ ື່ງ ໄປຫາພາກພ ັ້ນອ ື່ນໃນລາຄາຕໍື່າ ຍ້ອນປະສິດທິພາບຂອງການເກັບກໍາ, ບັນດາ
ບໍລິສັດເຫ ົື່ານີັ້ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ຜູ້ສົື່ງສິນຄ້າ ດ້ວຍລາຄາທີື່ຖ ກກວ່າ ຜູ້ສົື່ງສິນຄ້າຈະສາມາດໄດ້
ຮັບໂດຍກົງຈາກບໍລິສັດຂົນສົື່ງ ຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ສໍາຄັນລະຫວ່າງຜູ້ຈັດສົື່ງສິນຄ້າ ແລະ ນາຍໜ້າມີດັື່ງນີັ້: ຜູ້
ຈັດສົື່ງເປັນຜູ້ສົື່ງໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົື່ງ ແລະ ຈາກບໍລິສັດຂົນສົື່ງຫາຜູ້ສົື່ງ ກົງກັນຂ້າມ, ນາຍໜ້າບໍື່ເຮັດໜ້າທີື່ດັື່ງ 
ກ່າວ, ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າເປັນຄນົກາງປະສານງານໃຫ້ແກ່ທັງສອງພາກສ່ວນ 
 ຜູ້ຈັດສົື່ງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສິນຄ້າທີື່ເສຍຫາຍ ຫ   ເປເ່ພ, ກົງກນັຂ້າມ ໂດຍທົື່ວໄປ
ແລ້ວ ນາຍໜ້າຈະບໍື່ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ສິນຄ້າເສຍຫາຍ ແລະ ເປ່ເພ 

4.1.8 ໂລຈິສຕກິມ ທີ 3 (TPL) 
 ຄໍາສັບວ່າມ ທີ 3 ນໍາໃຊເ້ພ ື່ອອະທິບາຍການເປັນຄົນກາງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີື່ມ
ທະວໃີນການສຸມໃສ່ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ໃນການຕອບສະໜອງ ໄດ້ເພີື່ມແນວຄວາມຄິດໃໝ່ເຊັື່ນ: ໂລຈິສ 
ຕິກ ມ ທີ 3 
 ບໍລິສັດໂລຈິສຕິກທີື່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູສ້ົື່ງ ເພ ື່ອນໍາໃຊບ້ໍລິການຄົບວົງ
ຈອນໂລຈິສຕິກຈາກພາຍນອກ ຫ   ໂດຍສ່ວນໃຫຍແ່ລ້ວ ບາງກິດຈະກໍາພາຍໃນຂະບວນການດັື່ງກ່າວ ເອີັ້ນວ່າ  
ຜູສ້ະໜອງ ການບໍລິການໂລຈິສຕິກມ ທີ 3 ມກີານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຜູສ້ົື່ງເຄ ື່ອງ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ໂລ
ຈິສຕິກມ ທີ 3 ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີື່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມຜີົນປະໂຫຍດ 
 
4.2 ສວ່ນແບງ່ຂອງຮບູແບບຄມົມະນາຄມົ (Modal Share) 
 ລົດໄຟມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານ ແລະ ເຄີຍເປັນຮູບແບບທີື່ກວມເອົາຫ າຍທີື່ສຸດ ໃນ
ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງໃນປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງຈາກຮູບແບບ
ການຂົນສົື່ງອ ື່ນ ມາເປັນການຂົນສົື່ງທາງລົດບັນທຸກ ຍັງສ ບຕໍື່ໃນຂົງເຂດການຂົນສົື່ງ ໃນທັງຕະຫ າດຜູ້ໂດຍ 
ສານ ແລະ ສິນຄ້າ ປະກົດການນີັ້ ບາງຄັັ້ງເອີັ້ນວ່າ: ການຫັນປ່ຽນມານໍາໃຊ້ລົດບັນທຸກ 
 ສ່ວນແບ່ງຂອງລົດໄຟໃນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງທັງໝົດ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເປັນ 4.0 ໃນຍີື່ປຸ່ນ, 
5.7 ໃນອັງກິດ ແລະ 18.3 ໃນເຢຍລະມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານການຂົນສົື່ງພດັສະດຸທາງລົດໄຟຫຼຸດ
ລົງກໍຕາມ, ລົດໄຟຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນບັນດາປະເທດອາຊ ີໂດຍສະເພາະໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ລົດໄຟໄດ້ກັບມາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນກາງ 1980 ຫ ັງຈາກການນໍາສະເໜີການຜ່ອນຜັນ ດ້ານລະບຽບ
ຫ ັກການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີື່ໃໝ່ເຊັື່ນ: ລົດໄຟສອງຊັັ້ນ 
 
ຕາຕະລາງ 2 ສມົທຽບສວ່ນແບງ່ຂອງຮບູແບບການຂນົສົື່ງສນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດ 
 
  ລວມ ສວ່ນແບ່ງຂອງຮູບແບບການຂນົສົື່ງ,  

 ລົດໄຟ ລດົບັນທກຸ  ທາງນໍັ້າ ທາງອາກາດ  ທໍື່ສົື່ງ 
 ຍີື່ປຸ່ນ  5,602 4.0 54.8 41.0 0.2 --- 
 ອາເມລິກາ  5,571 39.2 29.1 14.0 0.4 17.3 
 ອັງກິດ  2,155 5.7 65,8 23.2 -- 56.3 
 ເຢຍລະມັນ  2,996   18.3  61.3 16.5 -- 3.9 

 
ໝາຍເຫດ: ປະລິມານລວມແມ່ນ ຕ ັ້ໂຕນ-ກິໂລແມັດ, ສ່ວນແບ່ງເປັນເປເີຊັນ 
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 ຕົວເລກສະຖິຕິຂອງຍີື່ປຸ່ນແມນ່ສົກປີ 1999 
 ຕົວເລກສະຖິຕິປະເທດອ ື່ນແມ່ນໃນປີ 1995 
 ຕົວເລກສະຖິິຕິໃນສະຫະລັດ ແມ່ນອີງໃສກ່ານເຄ ື່ອນໄຫວລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ 
 ຕົວເລສະຖິຕິເຢຍລະມັນ ແມ່ນອີງໃສ່ຂົງເຂດຂອງອະດີດເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກ, ຄັດຈາກ

ສະຖິຕິການຂົນສົື່ງຕ່າງປະເທດຍີື່ປຸ່ນ 
4.2.1 ການຕດັສນິໃຈດາ້ນການຂນົສົື່ງ (Transportation Decisions) 

1. ຂນົສົື່ງເອກະຊນົ (Private Carriage) 
 ການຂົນສົື່ງຖ ກຈັດແບ່ງອອກເປັນ ການຂົນສົື່ງເອກະຊົນ (ຂອງຕົນເອງ) ແລະ ຂົນ
ສົື່ງສາມັນທົື່ວໄປ (ສໍາລັບໃຫ້ເຊົື່າ) ການຂົນສົື່ງເອກະຊົນ ແມ່ນທຸກຫົວໜ່ວຍການຂົນສົື່ງທີື່ເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດ
ຕະພັນ ສໍາລັບຜູຜ້ະລິດ ຫ   ສນິຄ້າທີື່ຕົນເປັນເຈົັ້າຂອງ ການຂົນສົື່ງສາມັນແມ່ນທຸກໆຫົວໜ່ວຍການຂົນສົື່ງທີື່
ເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນ ເພ ື່ອສາມັນຊົນທົື່ວໄປ ບໍລິສັດມທີາງເລ ອກເພ ື່ອຈະສ້າງໜ່ວຍງານຂົນສົື່ງເອງ ຫ   ນໍາ
ໃຊກ້ານບໍລິການຂົນສົື່ງສາມັນທົື່ວໄປ ການຕີລາຄາຄັດເລ ອກເອາົການຂົນສົື່ງເອກະຊົນມີ 2 ບາດກາ້ວ ຄ : 
ບາດກ້າວທໍາອິດ ລວມມີການສົມທຽບລະຫວ່າງຂໍັ້ມູນການໃຊຈ້່າຍປະຈຸບັນ ແລະ ການບໍລິການທັງສອງກຸ່ມ 
ຍ້ອນວ່າ ການຂົນສົື່ງເອກະຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທ ນໃນສິື່ງທີື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົື່ງ, 
ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຈ ື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີື່ບໍລສິັດຕ້ອງຄິດໄລ່ຍອດລາຍຮັບ (ກະແສ
ເງິນຮັບເຂົັ້າ ແລະ ລົບອອກກະແສເງິນສົດຈ່າຍ) ຕະຫ ອດອາຍຸໂຄງການລົງທ ນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດຂອງກະ
ແສເງິນສດົສຸດທິ, ໂດຍໃຊ້ອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍື່າສຸດ ທີື່ບໍລິສັດສາມາດຮັບໄດ້ໃນການລົງທ ນໃໝ່, ຜົນ
ລວມຂອງບັນດາມູນຄ່າປະຈຸບັນນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປປຽບທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເງິນລົງທ ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 
ເພ ື່ອຕັດສິນວ່າ ການລົງທ ນຈະຄຸ້ມຄ່າດ້ານການເງິນ ຫ   ບໍື່ 
 ບາດກ້າວຕໍື່ໄປ ແມ່ນທົບທວນແຜນການດໍາເນີນງານ ແລະ ຂະບວນການສໍາລັບ
ຄວບຄຸມລະບົບ ການດໍາເນີນງານເລີື່ມຕົັ້ນດ້ວຍການທົບທວນໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ ຫ   ໜ່ວຍງານທີື່ຮັບຜິດ 
ຊອບ ການປະຕິບັດງານການຂົນສົື່ງ ຄະນະບໍລິຫານມອບໝາຍກິດຈະກໍາທີື່ຕ້ອງໄດເ້ຮັດນັັ້ນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ ຫ   
ບຸກຄົນ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງຂັັ້ນຕອນດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ 
 ການຄວບຄຸມການຂົນສົື່ງເອກະຊົນ ຄວນເນັັ້ນໜັກການວັດແທກຜົນຂອງການ
ປະຕິບັດງານໃສ່ກັບມາດຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນ, ການສົມທຽບງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ຫ   
ການສົມທຽບຕົວເລກສະຖິຕິ ລະຫວ່າງການຂົນສົື່ງສ່ວນຕົວ ກັບການບໍລິການທົື່ວໄປ ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ 
 ບາງບໍລິສັດຖ ກກົດດັນໃຫ້ຄັດເລ ອກເອົາການຂົນສົື່ງເອກະຊົນ ແມ້ກະທັັ້ງມີການ
ໃຊຈ້່າຍສູງ ຍ້ອນຂໍັ້ກໍານົດພິເສດຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ຂໍັ້ກໍານົດເຊັື່ນນັັ້ນອາດຈະລວມເອົາການສົື່ງໄວ ພ້ອມທັງມີ
ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໄດ້, ມເີຄ ື່ອງມ ພິເສດບໍລິສັດຂົນສົື່ງທົື່ວໄປ ແລະ ການເກັບຮັກສາພິເສດ 

2. ລກັສະນະການໃຊຈ້າ່ຍຂອງການຂນົສົື່ງ 
 ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຄ່າໃຊຈ້່າຍຜັນແປ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຄົງທີື່ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜັນແປ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປພ້ອມໆກັບການບໍລກິານ, ຂະ 
ໜາດ ແລະ ຄ່າຈ່າຍຄົງທີື່ບໍື່ປ່ຽນແປງ ການໃຊຈ້່າຍຜັນແປ ລວມມີການໃຊຈ້່າຍໃນການຂົນລະຫ່ວາງຈຸດ ເຊັື່ນ: 
ນໍັ້າມັນ ແລະ ແຮງງານ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ, ການດູແລ, ການຮັບ ແລະ ການສົື່ງສິນຄ້າ 

 ສ່ວນການໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີື່ ລວມມີການສ້າງທາງ ແລະ ຮັກສາສິື່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນສະຖານີ, ອຸປະກອນຂົນສົື່ງ ແລະ ການບໍລິຫານການຂົນສົື່ງ 
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 ການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຂົນສົື່ງລະຫວ່າງຈຸດອີງໃສ ່2 ແງ ່ຄ : ໄລຍະທາງ ແລະ ຂະໜາດ 
ບັນຈ ຸໃນກໍລະນີໄລຍະທາງ, ເສັັ້ນສະແດງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນດັື່ງລຸ່ມນີັ້: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜັນແປ ເຊັື່ນ: ນໍັ້າ 
ມັນ ແລະ ແຮງງານ ຂ ັ້ນກັບໄລຍະທາງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີື່ບໍື່ປ່ຽນແປງ 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີື່ຂອງລົດບັນທຸກ ຈະສູງກວ່າລົດໄຟກໍຕາມ ສະນັັ້ນ, ລົດບັນທຸກຈ ື່ງ
ມຂີໍັ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນໄລຍະທາງສັັ້ນ ຈຸດກຸ້ມທ ນຂອງໄລຍະທາງມກີານປະເມີນຢູໃ່ນຂະໜາດ 500 
ຫາ 600 ກໂິລແມັດ  ໃນຍີື່ປຸ່ນ 
 ໃນກໍລະນປີະລິມານບັນຈ,ຸ ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຫ ັກ ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ໄລຍະທາງໃກ້
ເທົື່າໃດ ລົດບັນທຸກຈ ື່ງມີທ່າແຮງດີກວ່າ 
 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍ 
ລົດບັນທຸກ 
ລົດໄຟ 
 
 
 
ຈຸດກຸ້ມທ ນໄລຍະທາງ 
 
 
 
 
 
 
ຮບູທ ີ13 ລກັສະນະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງການຂນົສົື່ງ 
 

3. ສິື່ງທົດແທນພ ັ້ນຖານລະຫວາ່ງການຂນົສົື່ງ 
 ໃນເມ ື່ອເລ ອກເອົາຮູບແບບຂອງການຂົນສົື່ງ ຫ   ການບໍລິການພາຍໃນການຂົນສົື່ງ
ໃດໜ ື່ງ, ບໍລິສັດໃດໜ ື່ງບໍື່ພຽງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄໍານ ງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນສົື່ງເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຄໍານ ງເຖິງສິື່ງ
ທົດແທນພ ັ້ນຖານ ລະຫວ່າງການໃຊ້ຈ່າຍຂນົສົື່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ ື່ນໆຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົັ້ນຕໍທີື່ຕ້ອງໄດ້ຄໍານ ງເຖິງ 
ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ ມຜີົນກະທົບໃຫ້ທັງສິນຄ້າ
ຕາມປະລິມານການສັື່ງ ແລະ ສິນຄ້າ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ພ້ອມນັັ້ນ ມັນຍັງເປັນຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່
ສິນຄ້າທີື່ມີໃນຂະບວນການຂົນຖ່າຍ ລະຫວ່າງທີື່ຕັັ້ງຂອງຜູສ້ົື່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູຊ້ ັ້ ຖ້າວ່າເລ ອກເອົາການບໍລິການ
ທີື່ຊັກຊ້າກວ່າ ບໍື່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້, ຈະມີການຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງຢູສ່ະຖານນີຂົນສົື່ງຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍາກັບສິນຄ້າໃນສາງ ອາດຈະເປັນສິື່ງທົດແທນໃຫ້ແກກ່ານໃຊ້
ຈ່າຍໃນການບໍລິການຂົນສົື່ງທີື່ຖ ກກວ່າ, ໂດຍພ ັ້ນຖານແລ້ວ, ການເລ ອກທີື່ດີທີື່ສຸດ ແມ່ນຄວນອີງໃສ່ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍລວມຂອງການຂົນສົື່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ ດັື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນລຸ່ມນີັ້: 
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ຄ່າໃຊຈ້່າຍ 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍລວມ 
( ການຂົນສົື່ງ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງ ) 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນສົື່ງ 
 
ໃຊ້ຈ່າຍຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ 
 
 
ລົດໄຟ,ລົດບັນທຸກ,ອາກາດ, ຄວາມໄວ 

ແລະ ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໄດ້       
 
ຮບູທ ີ14 ສິື່ງທົດແທນພ ັ້ນຖານລະຫ່ວາງການບໍລກິານຂນົສົື່ງ 

 
4. ການຄດັເລ ອກເອາົການບລໍກິານຂນົສົື່ງ 

 ຖ້າບວກປັດໃຈຄ່າໃຊຈ້່າຍຂ້າງເທິງເຂົັ້າໄປ, ຜູຈ້ັດການຂົນສົື່ງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ
ປັດໃຈອ ື່ນນໍາອີກ ຍ້ອນວ່າ ການຂົນສົື່ງມຜີົນກະທົບໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າ, ໄລຍະເວລາການຂົນສົື່ງ, ຄວາມ
ສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍຂອງການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 ບາດກ້າວທີ 1 ຂອງການເລ ອກເອົາການບໍລິການຂົນສົື່ງ ແມນ່ການຮັບຮູບ້ັນຫາ
ບາດກ້າວນີັ້ ໄດ້ກໍານົດໂດຍຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ໄລຍະເວລາການຂົນສົື່ງ ຄວາມສະເໝີຕົັ້ນ
ສະເໝີພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 ບາດກ້າວທີ 2  ແມ່ນຂະບວນການຄົັ້ນຫາ, ບາດກ້າວນີັ້ ຜູຈ້ັດການການຂົນສົື່ງເກັບ
ກໍາແຫ່  ງຂໍັ້ມູນຂ້າງເທິງ, ຜູ້ຈັດການຂົນສົື່ງຕັດສິນໃຈວ່າ ທາງເລ ອກໃດຈະດີທີື່ສຸດ, ໃນການຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ພໍຮັບໄດ້ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ປັດໃຈທີື່ພົວພັນເຖິງການບໍລິການເປັນ
ສິື່ງທີື່ອ້າງອີງໃນການຕັດສິນໃຈເລ ອກເອົາການບໍລິການຂົນສົື່ງ ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັັ້ນຕ້ອນການ
ເລ ອກຫ າຍໆດ້ານ 
 ຄຸນລັກສະນະທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດທີື່ນໍາໃຊໃ້ນການຄັດເລ ອກມີຄ : ການຮັບ ແລະ ສົື່ງ
ໃຫ້ທັນເວລາ, ຕອບຄໍາຖາມລູກຄ້າຢ່າງທັນການ, ຄວາມສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍຂອງເວລາຂົນຖ່າຍ ແລະ ໃນ
ອັດຕາໃນລະດັບຄວາມແຂ່ງຂັນ. ຜູບ້ໍລິຫານການຂົນສົື່ງ ເລ ອກເອົາການບໍລິການທີື່ເທດເໝາະ, ມາດຕາຖານ 
ການຕັດສິນໃຈທີື່ສຸດ 
 
ຕາຕະລາງ 3 ຄນຸລກັສະນະທີື່ສາໍຄນັທີື່ສດຸໃນການພດັທະນາຄດັເລ ອກ ແລະ ປະເມນີ ຜູຂ້ນົສົື່ງ LTL 
 

ລາຍການ ສະເລ່ຍຄວາມສາໍຄນັ 
ຄວາມຊ ື່ສັດຂອງພະນັກງານຂົນສົື່ງ 
ຮັບເຄ ື່ອງທັນເວລາ 
ສົື່ງເຄ ື່ອງທັນເວລາ 
ອັດຕາທີື່ມີການແຂ່ງຂັນໄດ້ 

6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
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ຄວາມແນ່ນອນໃນການຂຽນບິນ 
ການຊ່ອຍເຫ  ອຈາກຜູ້ຂົນສົື່ງໃນການກໍາກັບການທວງເສຍຫາຍ ແລະ ເປເພ 
ຄວາມວ່ອງໄວໃນການຕອບຮັບຄໍາຈົື່ມວ່າທີື່ພົວພັນເຖິງການບໍລິການ 
ຄວາມຊ ື່ສັດຂອງພະນັກງານຂັບລົດ 
ຄວາມໄວໃນການຕອບຮັບການທວງ 
ທັດສະນະທົື່ວໄປຂອງຜູ້ຂົນສົື່ງຕໍື່ກັບບັນຫາ ແລະ ຄໍາຈົື່ມວ່າ 
ການມຂີໍັ້ມູນໄວກ້ຽມພ້ອມກ່ຽວກັບຂໍັ້ມູນຖານະການຂົນສົື່ງ 
ເວລາຄ່ຽນຖ່າຍທີື່ສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ໄວໃ້ຈໄດ້ 

6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.3 
6.3 
6.3 

 
5. ການຂນົສົື່ງວັດສະດພຸນັໃນລາວ 

 ພາບລວມ ລາວເປັນປະເທດທີື່ບໍື່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ເປັນປະເທດທີື່
ມຊີາຍແດນຕິດກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ກໍາປເູຈຍ, ມເີນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ ແມ່ນ 236,800 ຕາກໂິລ
ແມັດ ເຊິື່ງເກ ອບເທົື່າກັບເກາະຮົນຊູ, ມີປະຊາກອນຢູ່ປະມານ 5,216 ພັນຄົນ, ເພາະສະນັັ້ນ ອັດຕາໜາແໜ້ນ 
ຂອງປະຊາກອນຕໍື່າຫ າຍສໍາລັບປະເທດທີື່ບໍື່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດທະເລ, ມີພູມສັນຖານເປັນພູຜາ, ການຂົນ
ສົື່ງເປັນສິື່ງສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ 

 ສ່ວນແບ່ງຮູບແບບຂົນສົື່ງ ການຂົນສົື່ງທາງບົກເປັນຮູບແບບທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ
ໃນການສົື່ງວດັສະດຸພັນ ແລະໃນປີ 2000 ກວມເອົາເຖິງ 75% ໃນກໂິລແມັດໂຕນ. ການຂົນສົື່ງທາງນໍັ້າ ເຄີຍ
ເປັນຮູບແບບທີື່ສໍາຄັນໃນການຂົນສົື່ງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະລິມານຂົນສົື່ງທາງນໍັ້າໄດຫ້ຼຸດລົງ ຍ້ອນເງ ື່ອນໄຂທີື່
ບໍື່ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາຕາຂ່າຍຖະໜົນ  ປະລິມານການຂົນສົື່ງທາງອາກາດຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ລາວ
ຍັງບໍື່ທັນມີລົດໄຟ ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບການສ້າງ
ທາງລົດໄຟແລ້ວ  ໃນ ປີ 1997 ການສ້າງທາງລົດໄຟມີພຽງແຕໄ່ລຍະທາງສັັ້ນໆເທົື່ານັັ້ນ 

 
ຕາຕະລາງ 4  ສວ່ນແບງ່ຮບູແບບການຂນົສົື່ງພາຍໃນປະເທດ 
 

ຮບູແບບຂອງການຂນົສົື່ງ ພນັໂຕນ ລາ້ນໂຕນ ກໂິລແມດັ 

  ທາງບົກ 1,312,9  (65.1) 130,3 (75.4) 
  ທາງນໍັ້າ 695,2   (34.5) 27,6 (16.0) 
  ທາງທະເລ 7,8  (0.4) 14,4 (8.3) 
  ທາງອາກາດ 1,5 (0.1) 0,6 (0.3) 
   ລວມ 2,017,4 (100) 172,9 (100) 

 
 ປະລິມານການຂົນສົື່ງທາງທະເລ ແມ່ນສິື່ງທີື່ຂົນສົື່ງໂດຍກໍາປັື່ນ ທີື່ລາວເປັນ

ເຈົັ້າຂອງຢູ່ທ່າກໍາປັື່ນດານັງ, ປະເທດຫວຽດນາມ 
 ແຫ ື່ງຂໍັ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກໍາມະການແຜນການແຫ່ງລັດ (State 
Planing Committee National Centre, 1975-2000. 25.  Basic Statistics of the Lao 
P.D.R) 
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4.2.2 ຕາໜາ່ງເສັັ້ນທາງ 
 ຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງປະກອບດ້ວຍຕາໜ່າງພາກພ ັ້ນ, ຂົງເຂດ, ແຫ່ງລັດ ແລະ ອ ື່ນໆ ຄວາມ
ຍາວລວມຍອດຂອງຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງ ມ ີ32,301 ກໂິລເມັດ, ເຖິງວ່າຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ໃນໄລຍະຫ ັງໆນີັ້ກໍຕາມ ອັດຕາສ່ວນທາງປູຢາງມີພຽງແຕ່ 13.4% ແມ້ກະທັັ້ງໃນກໍລະນທີາງປູຢາງ, ສະພາບ
ຖະໜົນບໍື່ແທດເໝາະກັບລົດບັນທຸກໜັກ ຍ້ອນຂາດການດູແລ, ສ້ອມແປງຢ່າງພຽງພໍ, ຄວາມດ້ອຍການ
ພັດທະນາຕໍື່ຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງເປັນສິື່ງສະກັດກັັ້ນການພັດທະນາຕະຫ າດແຫ່ງຊາດ 

 
ຕາຕະລາງທີ 5  ຄວາມຍາວຂອງເສັັ້ນທາງໂດຍກຸມ່ 
 

ເສັັ້ນທາງ ປຢູາງ ບໍື່ປຢູາງ ລວມ 
ແຫ່ງຊາດ 3,669 Km (51.6) 3,440 Km (48.4) 7,110 Km 
ອ ື່ນໆ 652 Km (2.6) 24,539 Km (97.4) 25,191 Km 
ລວມ 4.321 Km (13.4) 27,979 Km (86.6) 32,301 Km 

 
ແຫ່ງຂໍັ້ມູນ:  ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົື່ງ, ໄປສະນ ີແລະ ກໍື່ສ້າງ (MCTPC) 
 

4.2.3 ແຜນການພດັທະນາຕາໜາ່ງເສັັ້ນທາງ 
 ແຜນການຮາຍເວ (Highway) ອາຊຽນ ແມ່ນເຄ ອຂ່າຍເສັັ້ນທາງສາກົນທີື່ເຊ ື່ອມໂຍງ
ເອົາ 18 ປະເທດ ໃນອາຊີ ປະກອບມີ 68,691 ກິໂລເເມັດ ໄດຮ້ັບການກວດກາຄ ນໂດຍອົງການ ESCAP 
 ໃນປີ 1993 ເສັັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13, 2 ແລະ  8 ຖ ກຈັດເຂົັ້າໃນກຸ່ມຮາຍເວອາ
ຊຽນ, ປະຕເູສັັ້ນທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຕົກ ໄດ້ຮັບການວາງແຜນໂດຍ ADB ໃຫ້ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ອົງ 
ການຮ່ວມມ ທາງເສດຖະກິດຂອງຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ ປະຕູເສັັ້ນທາງກວມເອົາເສັັ້ນທາງ 3 ແຫ່ງ ຄ : ພາກ     
ເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 

4.2.4 ອດຸສະຫະກາໍບລໍກິານຂນົສົື່ງສນິຄາ້  
 ອຸດສະຫາກໍາບໍລິການຂົນສົື່ງໃນ ສປປ. ລາວ ຍັງບໍື່ຢູ່ໃນລະດບັທີື່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີື່
ເທ ື່ອ, ຈໍານວນລົດບັນທຸກທີື່ບໍລິສັດໃຫ້ເຊົື່າມປີະມານນ້ອຍກວ່າ 1,706 ຄັນ, ຈໍານວນບໍື່ແນ່ນອນ ບໍື່ທັນມໃີຜ
ຮູເ້ລີຍ ຍ້ອນວ່າ ຈໍານວນດັື່ງກ່າວ ອາດຈະກວມເອາົຈໍານວນລົດເມ ທີື່ບໍລິສັດຂົນສົື່ງເປັນເຈົັ້າຂອງສິນຄ້າໃນ
ລາວ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ລົງທ ນຊ ັ້ລົດບັນທຸກໂດຍຕົນເອງ ຍ້ອນຂາດການບໍລກິານຂົນສົື່ງຢ່າງມປີະສິດ 
ທິພາບ, ການບໍລິການໂດຍບັນດາບໍລິສັດຂົນສົື່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສະເພາະໃຫ້ພຽງແຕ່ການຂົນສົື່ງເຕັມລົດ 
ແລະ ການບໍລິການຂົນສົື່ງປະມານບໍື່ເຕັມລົດຍັງບໍື່ທັນມີຢ່າງແຜຫ່ າຍ
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ບດົທ ີ5 
ການດແູລຮກັສາ ແລະ ເກບັມຽ້ນ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ອະທິບາຍລະບົບການດູແລຮັກສາ ແລະ ວິທີເກັບມ້ຽນທີື່ເປັນພ ັ້ນຖານ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ພາກສະເໜ ີ
 ໜ້າທີື່ຂອງການດູແລ ແລະ ຮັກສາສິນຄ້າ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຈຸດໃດຈຸດໜ ື່ງໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະ
ໜອງ, ເຊັື່ນດຽວກັນກັບໜ້າທີື່ຂອງການຂົນສົື່ງ ທີື່ນອນຢູ່ໃນເສັັ້ນທາງນີັ້ການເກັບມ້ຽນມ ີ4 ເຫດຜົນດ້ວຍກັນຄ : 
 ເຫດຜົນທີ 1: ເຫດຜົນທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ ແມ່ນການປະສານງານລະຫ່ວາງອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ
ສິນຄ້າທີື່ເປັນການຜະລິດຕາມລະດູການ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການຄົງທີື່ ຈະມບີັນຫາໃນການປະສານລະຫວ່າງ 
ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ ຕົວຢ່າງ: ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນສາງ ເພ ື່ອສະໜອງແກ່
ຕະຫ າດ ໃນລະດູການທີື່ບໍື່ແມ່ນລະດູປູກຝັງ ກົງກັນຂ້າມ, ສິນຄ້າທີ່ື່ອີງຕາມລະດູການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ບໍື່ແນ່ນອນ ຕ້ອງໄດ້ມີການເກັບມ້ຽນ ເຊັື່ນຕົວຢ່າງ: ແອເຢັນ ແລະ ເຄ ື່ອງຫ ີັ້ນ ສໍາລັບວັນ Christmas 
 ເຫດຜົນທີ  2:  ແມ່ນເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ້່າຍດ້ານການຂົນສົື່ງ ແລະ ການຜະລິດ ໂດຍການເກັບ
ມ້ຽນ ບໍລິສັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຫຼຸດລົງ ໂດຍຜ່ານການປະຢັດດ້ານຂະໜາດການຜະລິດ ແລະ 
ການຈັດອັນດັບການເກັບມ້ຽນ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ່ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງຫຼຸດລົງ ໂດຍຜ່ານການສົື່ງເປັນ
ປະລິມານຫ າຍກວ່າ ແລະ ປະຢັດກວ່າ 
 ເຫດຜົນທີ 3: ແມ່ນມາຈາກການພິຈາລະນາດ້ານການຕະຫ າດ, ຕະຫ າດ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ພົວ 
ພັນກັບການຜະລິດໄວ້ບໍລກິານ ຈາກການເກບັຮັກສາໄວ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາການສົື່ງຂອງ 
 ເຫດຜົນທີ 4: ແມນ່ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຜະລິດ ການເກັບມ້ຽນ ອາດຈະເປັນ
ພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນປະເພດໃດໜ ື່ງ ເຊັື່ນ: ເຫ ົັ້າແວງ, ເຫ ົັ້າວິສ໌ກີ ແລະ ເນີຍ 
ຕ້ອງໄດ້ມີເວລາໃນການບົື່ມ 

 
5.2 ໜາ້ທີື່ຂອງລະບບົການເກບັມຽ້ນ ແລະ ດແູລຮກັສາ 
 ລະບົບການເກັບມ້ຽນຂ ັ້ນກັບລະບົບການຈັດການດູແລຮັກສາ ຕົວຢ່າງ: ສາງແຈກຢາຍອາຫານ ດັື່ງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນລຸ່ມນີັ້: ການຈັດການດູແລຮັກສາ ໝາຍເຖິງກດິຈະກໍາເຊັື່ນ: ການຂົນຂ ັ້ນ, ການຂົນລົງ, ການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າໄປຫາ ແລະ ຈາກທີື່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນສາງ ແລະ ລໍາດັບການການເລ ອກ. ການເກັບມ້ຽນ
ໝາຍເຖິງການສະສົມສິນຄ້າໃນສາງໃນໄລຍະໃດໜ ື່ງ  (ເກັບກໍາສິນຄ້າໄວ້ໃນສາງ) 

5.2.1 ໜາ້ທີື່ການເກບັຮກັສາ 
 ລະບົບການເກັບຮັກສາ ສາມາດແຍກອອກເປັນ 3 ໜ້າທີື່ ເຊັື່ນ: ການຖ ໄວ້, ທ້ອນໂຮມ 
ແຍກປະເພດ ແລະ ປະສົມ 
 ການຖ ໄວ້: ໜ້າທີື່ການຖ ໄວ້ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການເກັບ
ມ້ຽນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ໄລຍະຍາວຂອງເວລາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເກັບມ້ຽນ ແມ່ນເພ ື່ອກໍານົດ 
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ການຈັດວາງ ແລະ ການຈັດສນັສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເລີື່ມຈາກໄລຍະຍາວ, 
ການເກັບມ້ຽນພິເສດ ຕົວຢ່າງ: ເຫ ົັ້າ ເປັນເວລາດົນນານ, ການເກັບມ້ຽນເພ ື່ອເປົັ້າໝາຍທົື່ວໄປ, ການເກັບມ້ຽນ
ຮັກສາສິນຄ້າຊົື່ວຄາວ ເຊັື່ນ: ໃນສະຖານີລົດໄຟ 
 ສາງເກັບ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ສ່ວນຫ ວງຫ າຍຂອງເນ ັ້ອທີື່ສາງ ແມ່ນນໍາໃຊເ້ຂົັ້າໃນການ
ເກັບຮັກສາໄວເ້ປັນເວລາດົນນານ ກົງກັນຂ້າມ, ສາງແຈກຢາຍນໍາໃຊເ້ນ ັ້ອທີື່ສາງສ່ວນໃຫຍ່ ເພ ື່ອເກັບຮັກສາ
ສິນຄ້າຊົື່ວຄາວ ແລະ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍື່ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະດວກແກຮ່ອບວຽນຂອງສິນຄ້າ 
 ສະຖານີຂົນຖ່າຍຊອກຫາຄວາມໄວ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງໜ້ອຍ ສິື່ງນີັ້ໄດ້ກໍານົດຫຼຸດຜ່ອນ 
ກິດຈະກໍາການເກັບມ້ຽນ ໂດຍການໂອນສິື່ງຂອງໂດຍກົງ ໃຫ້ແກສ່ະຖານີຮັບໄປຫາສະຖານີສົື່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ສະຖານີຂົນຖ່າຍ ຕ້ອງການຂໍັ້ມນູຂົນສົື່ງຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ເພ ື່ອປະສານງານ ການບໍລິການປະເພດນີັ້ເປັນສິື່ງ 
ທີື່ນິຍົມກັນຫ າຍໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ 

 
             Shipping(ຂົນສົື່ງ)                                                         Shipping(ຂົນສົື່ງ)
Receiving(ຮັບ) 

 
 
ຮບູທ ີ15  ຕວົຢາ່ງສະຖານຂີົນຖາ່ຍ 
 
 ການສະສົມ ແລະ ແຍກກຸ່ມ: ໜ້າທີື່ການສະສົມ ແມ່ນເພ ື່ອສະສົມເອົາບັນດາການ
ຂົນສົື່ງຂະໜາດນ້ອຍເຂົັ້າ ໃຫ້ເປັນການຂົນສົື່ງຂະໜາດນໃຫ່ຍ. ໜ້າທີື່ການແຍກກຸ່ມ ແມ່ນການກົງກັນຂ້າມ
ກັບການສະສົມປະລິມານການຂົນສົື່ງຖ ກສົື່ງໄປຫາສາງ ແລະ ຈາກນັັ້ນ ສົື່ງອອກໂດຍການແຍກເປັນປະລິມານ
ນ້ອຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ 
 ການສະສົມ ແລະ ການແຍກກຸມ່ ແມ່ນວິທີນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫ າຍໃນການຂົນສົື່ງປະລິມານ
ບໍື່ເຕັມລົດ ໃນສະຖານີຂົນສົື່ງ ຜູ້ຮັບຂົນສົື່ງປະລິມານໜ້ອຍ ໄປຮັບເອົາສິື່ງຂອງຂົນສົື່ງຈໍານວນມີປະລິມານ
ເຕັມລົດ ຈາກນັັ້ນປະລິມານການຂົນສົື່ງ ຈະຖ ນໍາໄປຫາສະຖານທີື່ແຫ່ງອ ື່ນ ແລະ ແຍກອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍຄ ນ
ເພ ື່ອສົື່ງໃຫ້ລກູຄ້າ 

 

 

                                      Warehouse 

 

 

 

Storage Area 
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ຮບູທ ີ16 ການສະສມົ ແລະການແຍກກຸມ່ ໃນການດາໍເນນີງານຂອງການສົື່ງປະລມິານບໍື່ເຕມັລດົ (LTL) 
 
 ການປະສົມ: ການໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການປະສົມ ຜະລິດຕະພັນ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ດັື່ງຮູບລຸ່ມນີັ້: ບັນດາບໍລິສັດທີື່ຊ ັ້ມາຈາກຫ າຍຮ້ານ ເພ ື່ອຢາຍໃຫ້ຕິດຕັັ້ງຫ າຍແຫ່ງ ອາດຈະພົບ
ວ່າ ການສ້າງສາງເພ ື່ອເປັນຈຸດປະສົມສິນຄ້າ ສະໜອງການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຖ້າບໍື່ມີຈຸດທີື່ປະສົມກັນ ເສັັ້ນ 
ທາງຂົນສົື່ງທີື່ຫ າກຫ າຍນັັ້ນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍສູດ: (m = ຈໍານວນຜູ້ຂາຍ)X (n = ຈໍານວນຮ້ານ) 
 ການສ້າງຈຸດປະສົມນັັ້ນ ສາມາດຫຸູດຜ່ອນລົງໃຫ້ກາຍເປັນ m+n. ສາງແຈກຢາຍກາຍ
ມາມີຄວາມສໍາຄັນ ເພ ື່ອປັບປຸງສະມັດຖະພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງ ຕະ 
ຫ າດສນິຄ້າທີື່ມີການຍ ດຍຸ່ນຫ າຍ ຕົວຢ່າງ: ບັນດາຮ້ານທີື່ເປັນລັກສະນະຕ່ອງໂສ້ ໃນປະເທດຍີື່ປຸ່ນກໍາລັງ
ສ້າງສາງແຈກຢາຍ ເພ ື່ອແຈກຢາຍສິນຄ້າຫ າຍປະເພດ ໄປໃຫ້ຫ າຍຮ້ານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ 
 
 
 

ຕົັ້ນທາງ 1 

ຕົັ້ນທາງ 2 

ຕ  ນ້ທາງ m 

ສະຖານິຂົນສົື່ງ 

LTL 

 

ສະຖານີຂົນສົື່ງ 
TLC 

  ປາຍທາງ 1 

ປາຍທາງ 2 

ປາຍທາງ n 



39 

 
 
 
 
 
 
 
                      M x n 
 
 
 
ຮບູທ ີ17  ສາງແຈກຢາຍສາໍລບັການຜະລດິຕະພນັ 
 

ຜູ້ຂາຍ ທີ 1 

ຜູ້ຂາຍ ທີ 2 

  ຮ້ານທີ 1 

  ຮ້ານທີ 2 

ຜູ້ຂາຍ m ຮ້ານທີ n 

ຜູ້ຂາຍທີ 1 

ຜູ້ຂາຍທີ 1 

ຮ້ານທີ 1 

  ຮ້ານທີ 2 
ສາງແຈກຢາຍ 

 ຜູ້ຂາຍ m ຮ້ານທີ n 
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5.2.2 ການດແູລຮກັສາວດັສະດ ຸ
 ການດູແລຮັກສາພັດສະດຸພາຍໃນລະບົບເກັບມ້ຽນ-ດູແລຮັກສາ ທີື່ມີການຫຼຸດຜ່ອນ, 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຫາ ແລະ ຈາກບ່ອນເກັບຮັກສາ ແລະ ການສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ 

1) ການຂນົຂ ັ້ນ ແລະ ການຂນົລງົ 
 ກິດຈະກໍາທໍາອິດ ແລະ ສຸດທ້າຍໃນລະບົບສາງ ແມ່ນການຂນົຂ ັ້ນ ແລະ ຂົນລົງ 
ເມ ື່ອສິນຄ້າມາຮອດສາງ ຕ້ອງໄດ້ຂົນລົງຈາກພາຫະນະຂົນສົື່ງ, ບາງຄັັ້ງນໍາໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ ເຊັື່ນ: ເຄນ, 
ລົດຟອກລິບ ແລະ ອ ື່ນໆ ກໍຖ ກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຂົນສົື່ງສິນຄ້າລົງ ການຂົນຂ ັ້ນກໍຄ້າຍຄ ກັນກັບການຂົນລົງ 

2) ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຫາ ແລະ ຈາກບອ່ນເກບັຮກັສາ 
 ລະຫວ່າງຈຸດຂົນຂ ັ້ນ ແລະ ຂົນລົງໃນສາງ ສິນຄ້າອາດຈະຖ ກຍົກຍ້າຍຫ າຍເທ ື່ອ 
ທໍາອິດ ສິນຄ້າທີື່ຂົນລົງນັັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຍ້າຍໄປຫາສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນ. ຍົກເວັັ້ນແຕ່ກໍລະນີການສົື່ງຄ່ຽນ
ຖ່າຍຕໍື່ໄປ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະແມ່ນຈາກສະຖານີຂົນສົື່ງ ຫ   ໄປຫາສະຖານທີື່ສັື່ງຊ ັ້ ສໍາລບັເພີື່ມປະລິມານ
ສິນຄ້າ, ກິດຈະການຍ້າຍສິນຄາ້ຕົວຈິງສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຂົນຍ້າຍຫ າຍປະເພດ ເຊັື່ນ:
ຈາກການໃຊ້ລໍັ້ຍູ້ໄປຫາລະບົບຈັດວາງສິນຄ້າ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າແບບອັດຕະໂນມັດ 

3) ການຕອບສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ 
 ການສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ ແມ່ນການເລ ອກເອົາທີື່ມີໄວ້ຈາກສະຖາທີື່ການເກັບມ້ຽນ 
ໂດຍອີງຕາມການສັື່ງຊ ັ້, ການເລ ອກເອົາຕາມການສັື່ງອາດຈະເກີດຂ ັ້ນໂດຍກົງ ຈາກສະຖາທີື່ເກັບມ້ຽນຂອງພ ັ້ນ
ທີື່ເລ ອກ ທີື່ມີການຈັດວາງໂດຍສະເພາະ ເພ ື່ອປັບປຸງກະແສການໄຫ ວຽນຂອງພັດສະດຸ ການຕອບສະໜອງ
ການສັື່ງຊ ັ້ ເປັນກິດຈະກໍາທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ມີການສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າສິນຄ້າປະລິມານໜ້ອຍ ແລະ ເປັນປະຈໍາ 
ການສັື່ງຊ ັ້ຈະເພີື່ມຂ ັ້ນ, ການກໍາກັບການສັື່ງປະລິມານໜ້ອຍເປັນສິື່ງທີື່ນໍາໃຊ້ແຮງງານຫ າຍ, ສະນັັ້ນ ລະບົບ
ການຕອບສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ມີປະສິດທິພາບສູງນັັ້ນເປັນສິື່ງສໍາຄັນຫ າຍຂ ັ້ນ 

5.2.3 ການຕດັສນິໃຈດແູລຮກັສາ 
 ການຕັດສິນໃຈດູແລຮັກສາພັດສະດຸ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກິດຈະກໍາທີື່ດ ງດູດເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  
ເຖິງວ່າມັນມີຜົນກະທົບສ່ວນໜ ື່ງ ຕໍື່ວົງຈອນໄລຍະເວລາການສັື່ງຊ ັ້ຂອງລູກຄ້າ ເຊິື່ງເປັນອົງປະກອບໜ ື່ງຂອງ
ການບໍລິຫານລູກຄ້າ. ສະນັັ້ນ, ວັດຖຸປະສົງຂອງການດຸແລຮັກສາພັດສະດຸແມ່ນສຸມໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

5.2.4 ການຈດັເປນັຫວົໜວ່ຍ 
 ຫ ັກການພ ັ້ນຖານຂອງການດູແລຮັກສາ ແມ່ນເສດຖະກິດການດູແລຮັກສາພັດສະດຸ
ເປັນສວ່ນປະກອບໜ ື່ງ ຂອງຂະໜາດບັນຈຸຂົນສົື່ງໂດຍກົງໃນເມ ື່ອຂະໜາດບັນຈຸໂດຍກົງ, ໃນເມ ື່ອຂະໜາດ
ບັນຈຸເພີື່ມຂ ັ້ນ ຈໍານວນຖ້ຽວທີື່ຕ້ອງການໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງນັັ້ນຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຈ ານວນຖ້ຽວພົວພັນ
ໂດຍກົງກັບເວລາແຮງງານທີື່ຈໍາເປັນ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຮົາສາມາດປັບປຸງປະສິດທິ 
ພາບ ໂດຍການຮວບລວມເອົາບັນດາຫໍື່ສິື່ງຂອງໜ້ອຍເຂົັ້າເປັນການບັນທຸກຖ້ຽວດຽວ ແລະ ດູແລຮັກສາການ
ບັນທຸກລວມອັນດຽວກັນ ແລະ ຈັດເຂົັ້າໃນຄອນເທນເນີອັນດຽວກັນ 

1) ການຈດັເຂົັ້າລດົຍກົອນັດຽວກນັ 
 ແທ່ນຍົກແມ່ນຖານທີື່ສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍໄດ້, ໂດຍປົກະຕິແລວ້ຈະເຮັດດ້ວຍໄມ້,
ທີື່ເຮົາສາມາດເອົາສິນຄ້າວາງໃສ່ເພ ື່ອການຂົນສົື່ງ ແລະ ເກັບມ້ຽນ, ໂດຍປົກະຕິແລ້ວສິນຄ້າທີື່ຈະໄດ້ຮັບການ
ຈັດວາງໄວ້ຖານໃນເວລາການຜະລິດ ແລະ ຈະວາງຢູ່ຖານນັັ້ນ ຈົນເຖິງມ ລູກຄ້າ ການຈັດເຂົັ້າເປັນຖານນີັ້ ສາ 
ມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການສ້າງມາດຖານ ໃຫ້ແກ່ອຸປະກອນການດູແລຮັກສາ ເພ ື່ອດູແລກໍາກັບສິນຄ້າຫ າຍປະເພດ 
ເຊິື່ງເປັນເຫດໃຫ້ມີການເພີື່ມປະສິດທິພາບ 
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 ນອກນັັ້ນ ມັນປັບປຸງການນໍາໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ ໂດຍການສະໜອງການກອງພັດສະດຸທີ
ໝັັ້ນຄົງ ເຖິງວ່າຈະເພີື່ມນໍັ້າໜັກ ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ຂອງຖານຢອງນັັ້ນກໍຕາມ ຂະໜາດຂອງຖານຢອງນັັ້ນ ຂ ັ້ນກັບ: 
ຮູບຮ່າງ, ນໍັ້າໜັກ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງສິນຄ້າ. ການເລ ອກຂະໜາດຂອງຖານ ຄວນຄໍານ ງເຖິງຄວາມ
ສາມາດເຂົັ້າກັນໄດ້ ຖານຢອງໄດ້ຮັບການສ້າງໃຫ້ເປັນມາດຕາຖານພາຍໃນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ໂດຍພາຍໃຕ້
ມາດຖານຂອງ ISO  

2) ການຈດັເຂົັ້າເປນັຄອນເທນເນ ີ
 ຄອນເທນເນີເປັນເເກັດໃຫຍ່ທີື່ໃຊເ້ພ ື່ອເກັບກໍາສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົື່ງ ສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ ສາ 
ມາດປ້ອງກັນນໍັ້າໄດ້ ແລະ ສາມາດໃສ່ກຸນແຈ ເພ ື່ອຄວາມປອດໄພ ສະນັັ້ນ ສາງທໍາມະດາ ຈ ື່ງບໍື່ມຄີວາມຈໍາ 
ເປັນ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແມ່ນນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ດູແລເກັບມ້ຽນທີື່ມມີາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແທນກັນ
ໄດ້ ລະຫວ່າງຮູບແບບການຂົນສົື່ງທີື່ຕ່າງກັນ ຄອນເທນເນເີປັນສິື່ງທີື່ປາສະຈາກບໍື່ໄດ້ເຂົັ້າໃນການຂົນສົື່ງ ທີື່ນໍາ
ໃຊຫ້ າຍແບບຮ່ວມກັນ ມາດຖານຂອງຂະໜາດຄອນເທນເນ ີຈະເປັນກຸນແຈການແຜ່ຫ າຍຂອງການນໍາໃຊ້
ຄອນເທນເນ ີໃນກໍລະນກີານຂົນສົື່ງສາກົນ, ມາດຖານ ISO ຂອງເທນເນີສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນມຄີວາມຍາວ 40 
ຟຸດ ຫ   20 ຟຸດ 

5.2.5 ການຈດັສນັພ ັ້ນທີື່ 
 ທີື່ຕັັ້ງຂອງສິນຄ້າໃນສາງ ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍື່ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜ່ານສາງ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລເຄ ື່ອນຍ້າຍພັດສະດ ຸ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພ ັ້ນທີື່ສາງຕ້ອງໄດ້ມີ
ການພິຈາລະນາ 

1) ການຈດັວາງສາໍລບັເກບັມຽ້ນ  
 ໃນສາງບ່ອນທີື່ຜົນໄດ້ຮັບຕໍື່າ, ສິື່ງທີື່ຕ້ອງໄດ້ມກີານຄໍານ ງເຖິງ ອັນຕົັ້ນຕໍແມ່ນການ
ຈັດວາງສາງເພ ື່ອເກັບມ້ຽນ, ການຈັດສັນເກັບມ້ຽນຕ້ອງໄດຄ້ໍານ ງເຖິງຄວາມກ້ວາງ, ເລິກ ແລະ ກອງຂ ັ້ນໃຫ້ສູງ
ເທົື່າທີື່ຈະສູງໄດ້, ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາດແຄບ. ໃນເມ ື່ອອັດຕາການຂົນຖ່າຍຫາກເພີື່ມຂ ັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການດັດ
ແປງ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍຢູໃ່ນເກນສົມເຫດສົມຜົນ. ຊ່ອງຫວ່າງອາດຈະກວ້າງອອກ ແລະ ຄວາມສູງ
ຂອງກອງອາດຫຼຸດລົງ, ການປ່ຽນແປງນີັ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີື່ໃຊໃ້ນການຈັດວາງ ແລະ ເອົາສິນຄ້າອອກ
ຈາກກອງ 

2) ການຈດັວາງເພ ື່ອເລ ອກເອາົໃນເວລາສັື່ງຊ ັ້ 
 ການຈັດວາງທີື່ງ່າຍດາຍທີື່ສຸດ ສໍາລັບການເລ ອກໃນການສັື່ງຊ ັ້ນັັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ພ ັ້ນທີື່
ເກັບມ້ຽນທີື່ມີຢູ່ ເຊິື່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບເນ ັ້ອທີື່ ໃນເມ ື່ອການໝູນວຽນສິນຄ້າຫາກເພີື່ມຂ ັ້ນ 
ແລະ ການສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ ຕ້ອງການໃຫ້ມີການແຍກກຸ່ມລະບົບ 
 ເນ ັ້ອທີື່ບໍື່ມີປະສິດທິພາບ ແຜນການປັບປຸງການຈັດວາງ ແມ່ນເພ ື່ອສ້າງເນ ັ້ອທີື່ເກັບ
ຮັກສາໃນສາງ ໂດຍອີງໃສ່ເນ ັ້ອທີື່ຕົັ້ນຕໍ ສິື່ງນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບປັບປຸງ ເນ ັ້ອທີື່ບາງບ່ອນອາດຈະຖ ກອອກແບບ 
ອ້ອມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເກັບມ້ຽນ ໃນຂະນະເນ ັ້ອທີື່ບາງບ່ອນ ອາດຈະອອກແບບພ້ອມຄວາມຮຽກ 
ຮ້ອງຕ້ອງການ ດ້ານການຄົັ້ນຫາໃນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເວລາໜອ້ຍ ໃນການຕອບສະໜອງການສັື່ງຊ ັ້ 

3) ອປຸະກອນທີື່ໃຊລ້ະບົບເຄ ື່ອງຈກັຄບົຊດຸ 
 ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ມີລະບົບຄອມພິວເຕີຄວບຄຸມ, ໃສ່ບາໂຄດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີສະແກນ ລະບົບການດູແລເຄ ື່ອນຍ້າຍຈໍານວນໜ ື່ງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ທີື່ໃກ້ກັບການເຮັດວຽກແບບ
ອັດຕາໂນມັດເຕັມຕົວ 
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 ລະບົບດັື່ງກ່າວ ແມ່ນລະບົບ ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຄົັ້ນຫາແບບອັດຕະໂນມັດ
ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ ລະບົບເຄ ື່ອງຈັກຄົບຊຸດນັັ້ນ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການດໍາເນີນງານຕໍື່າ ແລະ ການເລ ອກໄວກວ່າ 
ທຸກໆລະບົບ ການດູແລເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂທີື່ແນ່ນອນໃດໜ ື່ງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນເປັນການຍາກ
ທີື່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍ່, ຍິື່ງກວ່ານັັ້ນ ສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ຍັງມີຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກເຊັື່ນ: ການບໍື່ສາມາດປັບຕົວໄດ ້
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການເປ່ເພ 

 
5.3 ການບນັຈຫຸຸມ້ຫໍື່ 

5.3.1 ໜາ້ທີື່ຂອງການຫຸມ້ຫໍື່ 
 ການຫຸ້ມຫໍື່ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ສິດກັບການຈັດສາງ, ການເກັບມ້ຽນຂົນຍ້າຍ, ການ
ຂົນສົື່ງ ຄ ດັື່ງທີື່ໄດກ້່າວມາໃນສ່ວນປະສົມຂອງການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ, ສະນັັ້ນ ການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ ທີື່
ມີປະສິດທິພາບນັັ້ນ ຈ ື່ງເປັນສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນ ໂດຍພ ັ້ນຖານແລ້ວ, ການຫຸ້ມຫໍື່ ມທັີງໜ້າທີື່ການຕະຫ າດ ແລະ ໜ້າ
ທີື່ໂລຈິສຕິກ 
 ໃນໜ້າທີື່ການຕະຫ າດ: ການຫຸ້ມຫໍື່ ແມ່ນສະໜອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະ
ພັນໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ສົື່ງເສີມ ໂດຍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໂດຍກົງ ໂດຍການນໍາໃຊສີ້ ແລະ ຮູບຮ່າງໜ້າທີື່ນີັ້ເຂົາ
ເອີັ້ນວ່າ: ການຫຸ້ມຫໍື່ດ້ານການຄ້າ 
 ໜ້ທີື່ໂລຈິສຕິກ: ການຫຸ້ມຫໍື່ ແມ່ນການຈັດແຈງ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຊີັ້ບອກຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ວັດຖຸ ເຊິື່ງທໍາໜ້າທີື່ເຫ ົານີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ການຫຸ້ມຫໍື່ອຸດສະຫະກໍາ  

 ການບັນຈ ຸ
 ການປົກປ້ອງ 
 ການແຍກສ່ວນ 
 ການຈັດເປັນກຸ່ມ 
 ຄວາມສະດວກສະບາຍ 
 ການສ ື່ສານ 

5.3.2 ສິື່ງທົດແທນລະຫວາ່ງການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ກດິຈະກາໍໂລຈິສຕກິອ ື່ນໆ 
 ມີສິື່ງທົດແທນຫ າຍຢ່າງລະຫວ່າງການຫຸ້ມຫໍື່ ແລະ ກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກອ ື່ນໆ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ການຫຸ້ມຫໍື່ທີື່ເບົາກວ່າ ອາດຈະປະຢັດຄ່າຂົນສົື່ງ ການວາງແຜນການຫຸ້ມຫໍື່ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ ອາດຈະນໍາໄປສູກ່ານນໍາໃຊ້ພ ັ້ນທີື່ຂອງການນໍາໃຊສ້າງ ແລະ ການຂົນສົື່ງ 

 ການຫຸ້ມຫໍື່ທີື່ມກີານປ້ອງກັນດີ ອາດຈະນໍາໄປສູກ່ານຫຼຸດຜ່ອນການເປເ່ພເສຍຫາຍ 
ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການລະມັດລະວັງເປັນພິເສດໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

 ການຫຸ້ມຫໍື່ທີື່ລະມັດລະວັງຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມຫ າຍກວ່າ ອາດປະຢັດໃນການທໍາລາຍ
ຖິັ້ມ ແລະ ເພີື່ມພາບພົດຂອງບໍລິສັດ 

 ການນໍາໃຊ້ຄອນເທນເນ ີທີື່ສົື່ງກັບສະໜອງການປະຢັດລາຄາໃຊ້ຈ່າຍເຊັື່ນດຽວກັບ
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຜະລິດຕະພັນເສດເຫ  ອ ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ
ນໍັ້າຫວານລາວໃສ່ແກ້ວ (ເກັບແກ້ວຄ ນ) ເພ ື່ອແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ນໍັ້າຫວານທີື່ໃສແ່ກ້ວຈະປະ 
ຢັດກວ່າ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຕໍື່ສະພາບແວດລ້ອມກວ່ານໍັ້າຫວານທີື່ໃສກ່ະປ໋ອງ 
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5.4 ການປະສມົປະສານການນາໍໃຊສ້າງສວ່ນຕວົ ແລະ ສາງສາທາລະນະ 
 ແມ້ກະທັັ້ງໃນເມ ື່ອຄວາມຕ້ອງການໃນການເກັບຮັກສາພຽງພ ໍ ເພ ື່ອຈະສ້າງສາງ ສ່ວນຄວາມ
ຕ້ອງການມີການເໜັງຕີງສູງ, ບໍລິສັດຫ າຍແຫ່ງໃຊສ້າງສ່ວນຕົວສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພ ັ້ນຖານ ແລະ ສາງ 
ສາທາລະນະ ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີື່ນອກເໜ ອຈາກຄວາມຕ້ອງການພ ັ້ນຖານ.  ຕົວຢ່າງ: ການຊົມໃຊ້
ນໍັ້າຫວານ ຄາດຄະເນວ່າຈະສູງໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ອາດຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງ ໂດຍອີງໃສ່ດິນຟ້າອາກາດ.
ບໍລິສັດໜ ື່ງ ອາດຈະໃຊ້ສາງຕົນເອງ ເພ ື່ອເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຕະຫ ອດປີ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ໃນລະດູຮ້ອນ 
ແລະ ເຊົື່າສາງສາທາລະນະສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບສູງ ຕອນລະດູຮ້ອນ ການປະສົມປະສານການໃຊ້
ສາງສ່ວນຕົວ ແລະ ສາງສາທາລະນະ ໄປສູກ່ານນໍາໃຊ້ສາງສ່ວນຕົວຂອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຕົນ
ເອງໃນລະດັບສູງໝົດປີ ແລະ ຈະປະຢັດກວ່າການສ້າງສາງສ່ວນຕົວ ໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ສະເພາະເວລາ 
ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ 

 

 
 
ຮບູທ ີ18  ການນາໍໃຊແ້ບບປະສມົປະສານລະຫວາ່ງສາງສາທລະນະ ແລະ ສາງສ່ວນຕວົ 
 
 ເພ ື່ອສະໜອງພາບລວມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລະບົບເກັບມ້ຽນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ພວກເຮົາມາສົມທຽບ
ລະຫວ່າງສາງສາທະລະນະ, ສາງເຊົື່າ ພ້ອມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີື່ໃຊ້ແຮງງານ, ສາງສ່ວນຕົວ ໂດຍການໃຊລ້ົດ
ຟອກລິບເພ ື່ອຍ້າຍພັດສະດຸ ແລະ ສາງສ່ວນຕົວທີື່ໃຊອຸ້ປະກອນອັດຕະໂນມັດ. ພາບລວມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີັ້
ມ ີ 4 ປະະເພດດັື່ງລຸ່ມນີັ້: ອັດຕາການນໍາໃຊສ້າງສາງສາທາລະນະ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຄ່າໃຊຈ້່າຍ ຂ ັ້ນກັບ
ປະລມິານ ແລະ ເວລາເກັບຮັກສາ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການເຂົັ້າຫາໄດ້. ສິື່ງທັງໝົດນີັ້ເປັນຄ່າໃຊຈ້່າຍຜັນ
ແປ ສາງສາທາລະນະອາດຈະເປັນທາງເລ ອກທີື່ດີ ຖ້າຫາກບໍລິສັດຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປະລິມານຂ ັ້ນໆລົງໆ 
 ການເຊົື່າແມ່ນການອຸທິດໃສ່ໄລຍະຍາວຖ້າທຽບໃສສ່າງ, ຄ່າໃຊຈ້່າຍເກີດຂ ັ້ນໃນກໍານົດເວລາອນັ
ແນ່ນອນ ສະໝໍື່າສະເໝີ, ສະນັັ້ນ ການເຊົື່າສາງສາມາດເວົັ້າໄດ້ວ່າ ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜັນແປ ອຸປະກອນ ການດູ
ແລເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທ ນໃນລະດັບປານກາງ ຄ່າໃຊຈ້່າຍດ້ານແຮງງານຈະມີສູງ ຖ້າສົມທຽບ
ໃສລ່ົດຟອກລິບໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍພັດສະດຸ 
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ຮບູທ ີ19  ການການໃຊຈ້າ່ຍລວມສາໍລັບລະບບົເກບັຮກັສາ 
 
 a ໄລຍະປະຢັດສໍາລັບສາງສາທາລະນະ 
 b ໄລຍະປະຢັດຂອງສາງເຊົື່າໂດຍໃຊແ້ຮງງານ 
 cໄລຍະປະຢັດຂອງສາງສ່ວນຕົວໂດຍໃຊລ້ົດຟອກລິບ 
 d ໄລຍະປະຢັດຂອງສາງສ່ວນຕົວ ໂດຍໃຊລ້ະບົບໂອໂຕມາຕິກ 
 

 ໃນກໍລະນຂີອງສາງສ່ວນຕົວທີື່ໃຊ້ຖານ-ລົດຟອກລິບໃນການຂົນຍ້າຍ, ຮູ້ວ່າ ໃຊຈ້່າຍ
ທັງໝົດ ແມ່ນເກີດຂ ັ້ນຢູພ່າຍໃນບໍລິສັດ, ແມ່ນລັກສະນະຂອງມັນແມ່ນຄ່າໃຊຈ້່າຍຄົງທີື່ຂອ້ນຂ້າງສູງ ແລະ 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍຜັນແປຕໍື່າ ລະບົບນີັ້ຕ້ອງມີປະລິມານຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຖ້າສົມທຽບໃສສ່າງສ່ວນຕົວ ແລະ ສາງເຊົື່າ 
 ສາງສ່ວນຕົວໂດຍໃຊ້ລະບົບໂອໂຕມາຕິກ ມລີັກສະນະການໃຊຈ້່າຍຄົງທີື່ສູງ ແລະ ຄ່າ
ໃຊຈ້່າຍຜັນແປຕໍື່າ ລະບົບນີັ້ໃຊ້ໄດ້ໃນເມ ື່ອຜົນຜະລິດມີປະລິມານສູງຫ າຍເທົື່ານັັ້ນ

ໄລຍະຫ່າງ 

ສາງສ່ວນຕົວໃຊ້ລະບົບໂອໂຕມາຕິກ 

ສາງສາທາລະນະ ສາງສ່ວນຕົວ 
ໂດຍໃຊ້ລົດຟອກລິບ 

a b c 
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ບດົທ ີ6 
ລະບບົຂໍັ້ມນູຂາ່ວສານໂລຈສິຕິກ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ລະບົບຂ່າວສານ ເຂົັ້າໃນວຽກງານໂລຈິສຕິກ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ພາກສະເໜ ີ
 ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນສິື່ງທີື່ປາສະຈາກບໍື່ໄດ້ສໍາລັບລະບບົໂລຈິສຕິກ ທີື່ມີບົດບາດສໍາຄັນທີື່
ສຸດ ໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກ ແລະ ລະບບົລວມຂອງໂລຈິສຕິກ ຍິື່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ການ
ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໃນໄລຍະຫ ັງໆນີັ້ ໄດ້ສົື່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ລະບົບໂລຈິສຕິກ ໃຫ້
ມີຄວາມສະຫ ັບສບັຊ້ອນສູງຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ 
 ລະບົບໂລຈິສຕິກທີື່ທັນສະໄໝທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ການສົື່ງທັນເວລາ (Just in Time), ລະບົບທີື່
ຈຸດຂາຍ, ສິນຄ້າໃນສາງທີື່ຜູ້ສະໜອງຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານສາງ ບໍື່ອາດສາມາດດໍາເນີນໄດ້ 
ຖ້າຫາກປາສະຈາກການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຍີ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໃນປະຈຸບັນນີັ້ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຢຸູ່ທຸກໆຈຸດ
ໃນຕ່ອງ ໂສການສະໜອງໃນການຂາຍ, ການຜະລິດສິນຄ້າໃນສາງການຂົນສົື່ງໃນປະຈຸບັນ ການນ າໃຊ້
ລະບົບຂໍັ້ມູນ ຂ່າວສານແມ່ນປັດໃຈຫ ັກ ສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງໂລຈິສຕິກ 

6.1.1 ຮອບວຽນຂອງລະບບົໂລຈສິຕກິ, ວງົຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ລະບບົການດາໍເນນີງານ
ການສັື່ງຊ ັ້ 
1) ຮອບວຽນຂອງລະບບົໂລຈສິຕກິ 

 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ, ກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກໃນບໍລິສັດ ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກການດໍາເນີນ
ງານ ການສັື່ງຊ ັ້ຂອງຂໍັ້ມູນການສັື່ງຊ ັ້ຈາກລູກຄ້າ, ໃນກໍລະນີຜູ້ຂາຍຍ່ອຍຂໍັ້ມູນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີື່ຈຸດຂາຍ ໄດ້
ສົື່ງໄປຫາລະບົບບໍລິຫານການຂາຍ ໂດຍອີງຕາມຂໍັ້ມູນການຂາຍ, ຜູ້ບໍລິບໍລຫິານການຂາຍ ສົື່ງຂໍັ້ມູນການ
ສັື່ງຊ ັ້ ສົມທຽບກັບຂໍັ້ມູນການສັື່ງຊ ັ້ກັບຂໍັ້ມູນສິນຄ້າໃນສາງ, ຖ້າຫາກປະລິມານຂອງການສັື່ງຊ ັ້ຫາກເກີນ
ກວ່າສິື່ງທີື່ມີໃນສາງ,ຈຸດຂາຍຍ່ອຍ ສັື່ງຂໍັ້ມູນການສັື່ງຊ ັ້ໄປຫາຜູ້ຂາຍຍົກ ຫ   ຜູ້ກົງກັນຂ້າມ ສິນຄ້າຈະໄດ້ສົື່ງ
ຈາກສູນຈໍາໜ່າຍ ເພ ື່ອໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ ໂດຍອີງຕາມຂໍັ້ມູນການຂົນສົື່ງການສັື່ງຊ ັ້ຈາກຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ສາມາດ
ດໍາເນນີໄດ້ຄ້າຍຄ ກັນກັບຜູ້ຂາຍຍົກ 
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ຮບູທ ີ20 ກະແສຂໍັ້ມນູໃນລະບບົໂລຈສິຕກິ 
 

 ຜູຂ້າຍຍອ່ຍ   ຂໍມ້ນູການຂາຍ 

 

ຂໍມ້ນູການສ  ງ່ຊ  ້             

ຂໍມ້ນູສນິຄາ້            

   ໃນສາງ 

  ຂໍມ້ນູການແນະສ  ງ່ຊ  ້                                   

 

ຂໍມ້ນູການຂ  ນສ  ່ງ 

 

 

 

        ຂໍມ້ນູການສ  ງ່ຊ  ້

        ຜາ່ນ EDI 

 

 

ຜູຜ້ະລິດ                                                         

 

 

 

ຜູຜ້ະລິດ 

 

 

ຂໍມ້ນູການສ  ງ່ຊ  ້

ຂໍມ້ນູແນະນາໍ                             ຂໍມ້ນູສນິ 

  ການຜະລິດ                     ຄາ້ໃນສາງ 

                                          ຂໍມ້ນູການຂ  ນສ  ່ງ 

 

ການ

ບໍລິຫານ

ການຂາຍ 

ຈດຸ

ຂາຍ 

ຜູ້

ຊ  ມໃຊ ້

ການຈ  ດ

ລະດ  ບສິນຄາ້

ໃນສາງ ການບໍລິ 

ຫານ

ການຊ  ້

ການ

ບໍລິຫານ 

ສນິຄາ້ໃນ 

ການບໍລິຫານ 

ການຂ  ນສ  ່ງ 

ການບໍລິຫານ

ການຂາຍ 

 ການຈ  ດລະດ  ບສິນ 

   ຄາ້ໃນສາງ 

ການ

ບໍລິຫານ

ການຜລິດ 

ການ

ບໍລິຫານ

ສິນຄາ້

ການບໍລິຫານການ

ຂ  ນສ  ່ງ 
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2) ວງົຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ລະບບົການດາໍເນີນການສັື່ງຊ ັ້ 
 ການຄວບຄຸມວົງຈອນການສັື່ງຊ : ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ແມ່ນເວລາທັງໝົດ ຈາກ
ການລິເລີື່ມສັື່ງຊ ັ້ຂອງລູກຄ້າ ໄປຫາການຮັບເອົາຜະລິດຕະພັນໂດຍລູກຄ້າ ແລະ ອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນຂອງ
ການບໍລິການລູກຄ້າ ລະບົບການດໍາເນີນງານການສັື່ງຊ ັ້ ທີື່ນໍາໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍີຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນປະໂຫຍ
ດໃນການຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ວົງຈອນໃນການສັື່ງຊ ັ້ໂດຍທົື່ວໄປແລວ້ ປະກອບດ້ວຍຂະບວນການ 
6 ຢ່າງດັື່ງສະແດງໃນຮູບລຸ່ມນີັ້: 
 

 
 

ຮບູທ ີ21 ກະແສວງົຈອນການສັື່ງຊ ັ້ລວມ 
 

1. ການກະກຽມສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ສົື່ງ         2 ມ ັ້ 
2. ຮັບການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ຈົດເຂົັ້າໃນລະບົບ            1 ມ ັ້ 
3. ການດໍາເນີນຂະບວນການສັື່ງຊ ັ້                     1 ມ ັ້ 
4. ການເລ ອກການສັື່ງຊ ັ້/ຜະລິດ ແລະ ຫຸ້ມຫໍື່      3 ມ ັ້ 
5. ເວລາຂົນສົື່ງ                                           5 ມ ັ້ 
6. ລູກຄ້າຮັບ ແລະ ວາງໄວ້ຮ້ານ                      1 ມ ັ້ 

 ລວມເວລາການສັື່ງຊ ັ້    13 ມ ັ້  
 ຂະບວນການຢູ່ຖັດຈາກການຮັບຊ ັ້ຂອງຜູສ້ະໜອງ ໄປຫາການເລ ອກເອົາການ
ສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ຈັດຫາຫຸ້ມຫໍື່ ແມ່ນຢູພ່າຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດສາມາດຄວບຄຸ້ມໄດ້ ດັື່ງຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ 7 ມ ັ້ ໃນທັງໝົດ 13 ມ ັ້, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ກໍສາມາດຫຼຸດ
ລົງໄດ້ເຊັື່ນກັນ ຕາມສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ 
 ລະບົບການດໍາເນີນການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ທັນສະໄໝ: ລະບົບການດໍາເນີນການສັື່ງຊ ັ້ ມີ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີການສ ື່ສານ ປະເພດຂອງການດໍາເນີນ
ງານມີລັກສະນະດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ໃນລະດັບທີ 1: ປະເພດລະບົບດ້ວຍມ  

1, ລູກຄ້າສັື່ງຊ ັ້ 6. ສົື່ງການສັື່ງຊ ັ້ໃຫ້ລູກ
ຄ້າ 

5.ສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກ
ຄ້າ 

2. ຜູສ້ະໜອງຮັບການສັື່ງຊ ັ້ 3. ການສັື່ງຊ ັ້ໄດ້ຮັບການ
ດໍາເນີນງານ 

4. ເລ ອກການສັື່ງຊ ັ້ 
ແລະການກະກຽມ      
ຫຸ້ມ ຫໍື່ 
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 ໃນລະດັບທີ 2: ລູກຄ້າ ແລະ ຜູຂ້າຍສົື່ງການສັື່ງຊ ັ້ ໄປຫາສູນການແຈກ
ຢາຍ ຫ   ສໍານັກງານໃຫຍ່ ໂດຍໃຊ້ແຟັກ ຫ   ໂທລະສັບ, ພະນັກງານຮັບສັື່ງຊ ັ້ມີອຸປະກອນຖານຂໍັ້ມູນ ແລະ 
ສາມາດເອົາຂໍັ້ມູນເຂົັ້າ ແລະ ເຂົັ້າຫາຂໍັ້ມູນບົນພ ັ້ນຖານໃນເວລາທັນທີທັນໃດໂລດ. ໃນເມ ື່ອພະນັກງານຮັບ
ສັື່ງຊ ັ້ຕລີະຫັດຂອງລູກຄ້າລົງໄປ, ຟອມການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ຢູ່ທີື່ຈະສົື່ງບິນໃຫ້, ສັນຍາລັກໃຫ້ສິນເຊ ື່ອ ແລະ ທີື່ຢູທີ່ື່
ຈະສົື່ງເຄ ື່ອງໃຫ້ຈະປະກົດເທີງໜ້າຈໍໂລດ 

 ໃນລະດັບທີ 3: ຄອມພິວເຕີໄດ້ເຊ ື່ອມໂຍງກັນ ໂດຍຜ່ານ EDI ຫ   ອິນ
ເຕເີນັດ ລູກຄ້າສາມາດສັື່ງຊ ັ້ໂດຍກົງໄປຫາສູນແຈກຢາຍຂອງຜູຂ້າຍ ແລະ ສອບຖາມກ່ຽວກັບການມີ
ສິນຄ້າໄວ້ກຽມພ້ອມ ແລະ ສາມາດບອກມ ັ້ທີື່ສິນຄ້າຈະເຂົັ້າມາ, ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບໍລິສັດ
ສາມາດປັບອັດຕາການສະໜອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນເວລາ 
 
ຕາຕະລາງ 6 ລກັສະນະຂອງລະບບົດາໍເນນີການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ 
 
ລະດບັ ປະເພດລະບບົ ຄວາມໄວ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການ 

ດາໍເນີນງານ ແລະ ດູ
ແລ ຮກັສາ 

ຄວາມສະເໝີ
ຕົັ້ນສະເໝປີາຍ 

ຄວາມແນ່ນອນ 

  1  ດ້ວຍມ    ຊ້າ   ຊ້າ   ບໍື່ດີ   ຕໍື່າ 
  2 ໂທຫາຕົວແທນບໍລິ 

ການ ການຂາຍກັບ 
CTR 

ປານກາງ   ປານກາງ   ດີ  ປານກາງ 

  3 ເຊ ື່ອມຕໍື່ດ້ານເອເລັກ 
ໂທຣນິກໂດຍກົງ 

 ໄວ ລົງທ ນສູງ/ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍດໍາເນິນງານຕໍື່າ 

  ດີເລີດ   ສູງ 

 
6.1.2 EDI ແລະ ມາດຕະຖານ 

 EDI (Electronic Data Interchange) ເອເລັກໂທຣນິກ ແມ່ນການສົື່ງ
ເອກະສານທາງທຸລະກິດ ທີື່ມີມາດຕະຖານ ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ລະຫວ່າງບັນດາອົງກອນດ້ວຍກັນ. 
EDI ສາມາດເຮັດເອກະສານດໍາເນີນງານໄດ້ໂດຍກົງ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໃນອົງກອນອ ື່ນໆໄດ້. EDI 
ປ່ຽນແທນການສົື່ງ ເອກະສານແບບເດີມເຊັື່ນ: ຈົດໝາຍ, ໂທລະສັບ, ແມ້ກະທັັ້ງແຟັກ 
 EDI ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ບັນດາຜູໃ້ຊ້ຕ້ອງມມີາດຖານການສ ື່ສານຄ ກັນ ເຊັື່ນ: 
ຄວາມໄວຂອງການສົື່ງຂໍັ້ມູນ, ພາສາທີື່ໃຊ້ສົື່ງຂໍັ້ມູນ, ການນິຍາມຄໍາສັບຄ ກັນ, ລະຫັດ, ສັນຍາລັກ ແລະ 
ການຈັດໜ້າ ແລະ ລະດັບການສົື່ງສັນຍານ 

6.1.3 ຜນົປະໂຫຍດຂອງ EDI 
 ເຖິງແມ່ນວ່າ EDI ມີຄວາມສະຫ ັບສັບຊ້ອນ ແລະ ລາຄາແພງ EDI ມີຂໍັ້ດີຫ າຍດ້ານ
ແກວ່ົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນດໍາເນີນກິດຈະການ ໃນເມ ື່ອຕິດຕັັ້ງແລ້ວ ນັກ
ຊ່ຽວຊານທ່ານໜ ື່ງປະເມີນວ່າ EDI ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານດ້ານການສັື່ງຊ ັ້ 80 
ຜົນປະໂຫຍດຕົັ້ນຕໍຂອງ EDI ມີຄ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
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ຕາຕະລາງ 7 ຜນົປະໂຫຍດຂອງ EDI 
 

 
 
 EDI ໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ ກາຍມາໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢ່າງໄວວາ, ຫ ັງຈາກ
ການຊ ັ້ຊັອບແວເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເຂົັ້າເຄ ື່ອງແລ້ວ EDI ໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຈະບໍື່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ
ເລີຍ ບາງບໍລິສັດໃຫຍ່ຂ້າມຊາດ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດສໍາລັບສົື່ງຂໍັ້ມູນເປັນພ ັ້ນຖານດໍາເນີນງານ ຈາກນັັ້ນ ອິນເຕີ
ເນັດຍັງສ້າງໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ແກ່ການປັບປຸງດໍາເນີນງານໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນຂົງເຂດການສັື່ງຊ ັ້, ບັນດາບໍລິສັດສາມາດຊ ັ້ສິນຄ້າທີື່ມີລາຄາຖ ກທີື່ສຸດ ຈາກທົື່ວໂລກໃນຕະຫ າດ
ອິນເຕີເນດັ ການດໍາເນີນການຊ ັ້ຂາຍ ແລກປ່ຽນໃນຕະຫ າດທຸລະກິດ ຫາທຸລະກິດ (B to B) ນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: 
ອີມາເກັດເພລດ (e-market place) ອີມາເກັດເພລດນີັ້ ມີຢູ່ໃນຫ າຍຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາ ຕົວຢ່າງ:
ເຄ ື່ອງອາໄລ່ລົດ, ສິນຄ້າໃຊ້ສອຍ 

 
6.2 ຕວົຢາ່ງຂອງລະບບົຂໍັ້ມນູຂາ່ວສານ 

6.2.1 ບາໂຄດ (Bar Codes) 
 ບາໂຄດແມ່ນອົງປະກອບພ ັ້ນຖານຂອງລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນ
ບາໂຄດ ແມ່ນລະດັບຂອງເສັັ້ນຊ ື່ຂະໜານກັນ ທີື່ມລີວງກ້ວາງແຕກຕ່າງກັນ  ການຈັດວາງໄລຍະຫ່າງຂອງ
ເສັັ້ນສ ື່ສານຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເຊັື່ນ: ຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ແລະ ອັກສອນສະເພາະ ເສັັ້ນເຫ ົື່ານີັ້ສາມາດອ່ານ
ໄດ້ ໂດຍການສະແກນຂອງເຄ ື່ອງສະແກັນບາໂຄດ 

 ຫຼຸດຜ່ອນເຈ້ຍທີື່ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນແຟັມ 

 ເພີື່ມຄວາມແນ່ນອນຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນດ້ວຍການດໍາເນີນງານດ້ວຍຄົນ 

 ປັບປຸງຄວາມໄວຂອງການສົື່ງຂໍັ້ມູນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ອ ື່ນໆ 

 ຫຼຸດຜ່ອນນໜ້າວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຮັບໃຊ້ຫ້ອງການໃນການປ້ອນຂໍັ້ມູນ,ຈັດແຟ້ມເອກະສານ,
ສົື່ງຈົດໝາຍ ແລະ ໜ້າວຽກອ ື່ນໆ 

 ມີໂອກາດສໍາລັບການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຈັດຊ ັ້ຍ້ອນວ່າໃຊເ້ວລາເຮັດວຽກຫ້ອງການ
ໜ້ອຍລົງ 

 ຫຸຸູດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ການດໍາເນິນງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 
 ປັງປຸງຄວາມພຽບພ້ອມດ້ານຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຍ້ອນຄວາມໄວດ້ານການລາຍງານແລະແນະນໍາ 

ກ່ອນສົື່ງ 
 ຫຼຸດຜ່ອນໜ້າວຽກ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນຂອງພະແນກການອ ື່ນ ໂດຍຜ່ານການເຊ ື່ອມໂຍງ

ແລກປ່ຽນ່ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂທຣນິກ ກັບລະບົບອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ : ການໃຊບ້າໂຄດ ສິນຄ້າ
ໃນສາງ ແລະ ການໂອນເງິນ ທາງເອເລັກໂທຣນິກ 

 ຫຼຸດຜ່ອນສິນຄ້າໃນສາງ ຍ້ອນຄວາມແນ່ນອນເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ຫຼຸດດຜ່ອນເວລາຮອບວຽນສັື່ງຊ ັ້. 
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 ຖ້າທຽບໃສ່ການພິມໃສແ່ປ້ນຄອມພິວເຕີແລ້ວ ການໃຊບ້າໂຄດມຂີໍັ້ດີຫ າຍ ທາງ
ດ້ານຄວາມໄວ, ອັດຕາຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍ ດັື່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີັ້: ເຕັກໂນໂລຍີບາໂຄດມກີານ
ພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໜ້າໄວຫ າຍ ບາໂຄດສອງມຕິສິາມາດເກັບກໍາຂໍັ້ມູນໄວໃ້ນບ່ອນດຽວກັນໄດ້ຫ າຍກວ່າ
ເກົື່າ 100 ເທົື່າ  
 
ຕາຕະລາງທີ 8 ການສມົທຽບເຕກັນກິການປອ້ນຂໍັ້ມນູ 
 

ວິທປີອ້ນຂໍັ້ມນູ 
ລກັສະນະ ການຕພີມິແປນ້ພມິ ການໃຊບ້າໂຄດ 

 ຄວາມໄວ 
 ອັດຕາຄວາຜິດພາດ 
 
 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສ້າງ 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອ່ານ 

 
 ຜົນປະໂຫຍດ 

 
 
 

   ຂໍັ້ເສຍປຽບ 
 
 
 
 

6 ວິນາທ ີ
ຕົວອັກສອນ  1 ຕົວໃນ 
300 ຕົວອັກສອນທີື່ພີມ 
 
ສູງ 
ຕໍື່າ 
 
 
 ຄົນ 
 
 
  ຄົນ 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍສູງ 
ອັດຕາຄວາມຜິດພາດສູງ
ຄວາມໄວຕໍື່າ 
 

 0.3 ຫາ 2 ວິນາທີ 
 ຕົວອັກສອນ 1 ຕົວ ໃນຈໍານວນ 
15 ພັນ ຫາ 36 ບາໂຄດ ໃນ
ຈໍານວນພີມເຂົັ້າ 
  ຕໍື່າ 
  ຕໍື່າ 
 
 
 ອັດຕາຜິດພາດຕໍື່າ 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍຕໍື່າ 
ຄວາມໄວສູງ 
 
ສາມາດອ່ານໄດຈ້າກຫ່າງໄກ 
ຕ້ອງການການສ ກສາໃນສະມາຄົມ
ຜູໃ້ຊ້ 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍດ້ານອຸປະກອນ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບມ ກັບພາບເສຍຫາຍ  

 
6.2.2 ຈດຸຂາຍ POS (Point of Sale) 

 ການເກັບຂໍັ້ມູນທີື່ຈຸດຂາຍ ແມ່ນພຽງສະແກນບາໂຄດຂອງສິື່ງທີື່ຂາຍ ໃນລະດັບຂາຍ 
ຍອ່ຍ ຂໍັ້ມູນອາດສົື່ງໄປຫາຜູສ້ະໜອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ າຍໆແຫ່ງ, ໃຫ້ຜູທີ້ື່ເຕີມສິນຄ້າໃນສາງ ໂດຍອີງໃສກ່ານຂາຍ 
 ຂໍັ້ມູນທີື່ຈຸດຂາຍ, ມີຄວາມສໍາຄັນຍິື່ງຂ ັ້ນ ໃນເມ ື່ອລົດຊາດຂອງຜູ້ຊົມໃຊປ້່ຽນແປງ
ຢ່າງໄວວາ ການນໍາໃຊ້ຂ ັ້ມູນຈາກຈຸດຂາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຈັດຊ ັ້ມີປະສິດທິພາບຂ ັ້ນກວາ່ເກົື່າ ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັັ້ນ, ຖ້າຫາກຜູ້ຂາຍແບ່ງປັນຂໍັ້ມູນທີື່ຈຸດຂາຍໃຫ້ແກ່ຄູຮ່່ວມມ ທຸລະກິດ, ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ 
ສາມາດມີປະສິດທິພາບຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ. ສະນັັ້ນ ຂໍັ້ມູນຈາກຈຸດຂາຍເປັນຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນຂອງການບໍລຫິານຕ່ອງ
ໂສ້ການສະໜອງ (SCM) 
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6.2.3 ລະບບົຂາຍຍ່ອຍ (Retail System) 
 ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍເຄ ອຂ່າຍຈໍານວນໜ ື່ງ ເຊັື່ນ: ຊຸບເປມີາເກັດ ແລະ ຮ້ານຫຼຸດລາຄາ ໄດ້
ສ້າງລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຈ່າຍເງິນຂອງລູກຄ້າໄວຂ ັ້ນ ພ້ອມທັງເພ ື່ອປັບປຸງປະສິດທິ   
ພາບຂອງການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຕ ື່ມປະເພດສິນຄ້າຫ າຍໆອັນໃສ ່

6.2.4 ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ຄົັ້ນຫາ 
 ບໍລິສັດໂລຈິສຕິກຫ າຍໆແຫ່ງ ກໍາລັງນໍາໃຊລ້ະບົບບາໂຄດ ເພ ື່ອປັບປຸງການສະໜອງ
ບໍລິການລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ຄົັ້ນຫາການນໍາສົື່ງສິນຄ້າ. ການສ ື່ສານທາງດາວທຽມເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ເຕັກໂນໂລຍີຫ້  າສຸດ ທີື່ສາມາດນໍາເຂົັ້າມາໃຊ້ໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄົັ້ນຫາ ໃນລະບົບ 
Just in Time, ມີການນໍາໃຊດ້າວທຽມທີື່ຊ່ວຍຄົັ້ນຫາ ຕິດຕາມທີື່ຕັັ້ງຂອງສິນຄ້າທີື່ສົື່ງນັັ້ນ ວ່າຈຸດໃດໃນໂລກ 
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ບດົທ ີ7 
ການບລໍຫິານສນິຄາ້ໃນສາງ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ອະທິບາຍໄດ້ນິຍາມຄໍາວ່າ ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ບາງແນວຄວາມຄິດ
ໃນການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ພາກສະເໜ ີ
 ສິນຄ້າໃນສາງມີຄວາມສໍາຄັນເພ ື່ອປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະ ໃນສາງທີື່ມີສິນຄ້າ 
ກຽມພ້ອມໄວ້ໃນສາງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນເວລາດຽວກັນນັັ້ນ ສິນຄ້າໃນສາງ ແມ່ນການລົງທ ນທີື່ມີການໃຊ້
ຈ່າຍສູງ ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິື່ງ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພ ັ້ນຖານດ້ານການທົດແທນ
ລະຫວ່າງການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນ ກົດດັນໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດລະດັບ 
ສິນຄ້າໃນສາງລົງໃຫ້ໜອ້ຍທີື່ສຸດ ບັນດາບໍລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບກະແສເງິນສົດ ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີື່ລັກສະນະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍື່ ຜູ້ບໍລິຫານການເງິນ ພະຍາຍາມຫຼຸດການລົງທ ນໃສ່ສິນຄ້າໃນ
ສາງ, ຍ້ອນວ່າ ສິນຄ້າໃນສາງຖ ວ່າບໍື່ແມ່ນຊັບສິນ, ແຕ່ຫາກແມ່ນການຫຼຸດເງິນສົດ 
 ການປັບປຸງການບໍລິຫານລູກຄ້າ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍື່ສນິຄ້າໃນສາງ ພ້ອມກັນນັັ້ນເປັນໜ້າທີື່ 
ທີື່ມີຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກ ການປ່ຽນຈາກການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງແບບດ ງ ແມ່ນ
ທ່າອ່ຽງທີື່ທ້າທາຍດັື່ງນັັ້ນ ບໍລິສັດຫ າຍແຫ່ງພະຍາຍາມໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີໃໝ່ 

7.1.1 ແນວຄວາມຄິດຂອງສນິຄາ້ໃນສາງ 
 ສິນຄ້າໃນສາງ ແມ່ນການຮີບໂຮມວັດຖຸດິບ, ສິື່ງສະໜອງ, ອົງປະກອບຕ່າງສິື່ງທີື່ກໍາລັງຢູ່
ໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ, ສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ ປະກົດຢູໃ່ນຫ າຍຈຸດທົື່ວຊ່ອງທາງການສະໜອງ 

7.1.2 ການບລໍກິານລກູຄາ້ (Customer Service) 
 ສິນຄ້າໃນສາງ ສະໜອງລະດັບຂອງການມີຜະລິດໄວ້, ຖ້າຫາກສິນຄ້າໃນສາງຕັັ້ງຢູໃ່ກ້
ຄຽງລູກຄ້າ ກໍສາມາດສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ໃນລະດັບໜ ື່ງ ເຖິງວ່າ 
ການມສີິນຄ້າໃນສາງໄວ ້ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ້່າຍດ້ານການດໍາເນີນງານໃນກິດຈະ 
ກໍາອ ື່ນໂດຍທາງອ້ອມ ແລະ ອາດຈະສາມາດທົດແທນໃຫ້ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການເກັບສິນຄ້າໃນສາງໄວ້ກໄໍດ້ 

1) ການມສີິນຄ້າໄວໃ້ນສາງ ອາດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມກີານຜະລິດ ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້
ມກີານຜະລິດໃນປະລິມານຫ າຍກວ່າ, ຊ່ວງເວລາຫ າຍກວ່າ ແລະ ລະດັບການຜະລິດສູງກວ່າ ຜົນຜະລິດ 
ສາມາດແຍກອອກຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຂໍັ້ກໍານົດ ດ້ານຄວາມຕ້ອງການໃນເມ ື່ອສິນຄ້າໃນສາງມຢີູ ່ ເພ ື່ອ
ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນສິື່ງປ້ອງກັນການກະແທກເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ 

2) ການຖ ສິນຄ້າໄວ້ໃນສາງ ອາດຈະຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ແລະ ການ
ຂົນສົື່ງ ພະແນກຈັດຊ ັ້ອາດຈະຊ ັ້ເຂົັ້າມາໃນປະລິມານຕໍື່ລອງລາຄາສ່ວນຫຼຸດ ນອກນັັ້ນ, ການຂົນສົື່ງໃນປະລິ 
ມານຫ າຍກວ່າ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຂົນສົື່ງ ການຊ ັ້ລ່ວງໜ້າ ລວມມີການຊ ັ້ປະລິມານຜະລິດຕະພັນເພີື່ມ ໃນ
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ບ່ອນທີື່ມີລາຄາປະຈຸບັນ ຕໍື່າກວ່າລາຄາທີື່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນອະນາຄົດ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນເວລາການຜະລດິ 
ແລະ ການຂົນສົື່ງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍື່ແນ່ນອນ ທີື່ອາດຈະມີຜົນກະທົບໃສຄ່່າໃຊຈ້່າຍໃນການດໍາ
ເນີນງານ ພ້ອມທັງລະດັບການບໍລິການລູກຄ້າ ສິນຄ້າໃນສາງ ສາມາດເປັນສິື່ງປ້ອງກັນການກະແທກຂອງຜົນ
ກະທົບດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງດັື່ງກ່າວ ຄວາມຕົກຕະລ ງທີື່ບໍື່ໄດ້ວາງແຜນ ຫ   ຄາດຫວັງໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເຊັື່ນ: ການ
ປະທ້ວງຂອງຄົນງານ, ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ສາມາດເກີດຂ ັ້ນໄດ້ໃນລະບົບໂລຈິສຕິກ ສິນຄ້າໃນສາງ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບໂລຈິສຕິກ ດໍາເນີນງານໃນໄລຍະເວລາທີື່ມີຜົນກະທົບ ຈາກເຫດການດັື່ງກ່າວ ແລະ 
ຈໍາກັດຄວາມຕົກໃຈຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນເມ ື່ອເຫດການເກີດຂ ັ້ນ 
 
7.2 ປະເພດຂອງສນິຄາ້ໃນສາງ 
 ສິນຄ້າໃນສາງ ສາມາດຈັດແບ່ງໂດຍອີງໃສເ່ຫດຜົນທີື່ສະສົມຂອງສິນຄ້າເຫ ົື່ານັັ້ນ 

7.2.1 ລະດບັສນິຄາ້ໃນສາງສະເລຍ່ (Cycle Stock) 
 ລະດັບສິນຄ້າໃນສາງສະເລຍ່ ແມ່ນສິນຄ້າໃນສາງ ທີື່ມີຜົນເນ ື່ອງມາຈາກການເພີື່ມໃສ່ 
ແທນສິນຄ້າທີື່ຂາຍໄປ ຫ   ນໍາໃຊ້ແລ້ວໃນຂະບວນການຜະລດິ ມັນມີຄວາມຕ້ອງການເພ ື່ອສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການ ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂຄວາມແນ່ນອນ ໃນກໍລະນີໄລຍະເວລາການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ຄົງທີື່, ໄລຍະເວລາສັັ້ນເທົື່າໃດ 
ຍິື່ງມລີະດັບສະເລຍ່ສິນຄ້າໃນສາງໜ້ອຍລົງເທົື່ານັັ້ນ 
 ຕົວຢ່າງ: ຕົວເລກລຸ່ມນີັ້ສະແດງວ່າ ຖ້າຫາກໄລຍະເວລາ ຖ ກຫຍໍັ້ລົງເຖິງເຄິື່ງໜ ື່ງລະດັບ 
ສິນຄ້າໃນສາງສະເລຍ່ ໃນສາງຈະຫຼຸດລົງເຖິງເຄິື່ງໜ ື່ງ ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຖີື່ຫ າຍຂ ັ້ນເທົື່າໃດ ແລະ ປະລີ
ມານຕ ື່ມໃສ່ນັັ້ນໜ້ອຍເທົື່າໃດ ສາມາດນໍາໄປສູກ່ານຫຼຸດຜ່ອນສິນຄ້າໃນສາງລົງເທົື່ານັັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄ່າ
ໃຊຈ້່າຍດ້ານການເຕີມສິນຄ້າເພີື່ມຂ ັ້ນກໍຕາມ 
 ປະລມິານການສັື່ງຊ ັ້ 200 ຫວົໜ່ວຍ 
 

ສິນຄ້າໃນສາງ 
ສິນຄ້າມາຮອດ 

 220     ຈຸດສັື່ງຊ ັ້         ຈຸດສັື່ງຊ ັ້          ຈຸດສັື່ງຊ ັ້ 
ວົງຈອນ 
120ສິນຄ້າ 
 
 
                             ລະດັບສິນຄ້າ                      ເພ ື່ອຄວາມປອດໄພ 
 
 
20 

10      20     30     40      50      60  ເວລາ 
 
 
ຮບູທ ີ22 ປະລມິານການສັື່ງ 100 ຫວົໜວ່ຍ 
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ສິນຄ້າໃນສາງ 
 ສັື່ງຊ ັ້         ສິນຄ້າມາຮອດສັື່ງຊ ັ້ຕໍື່ໄປ 
 
120 
 
ວົງຈອນສິນຄ້າ 

70 
 ລະດັບສິນຄ້າເພ ື່ອ 

20                                                          ປອດໄພເວລາ 
 
 

 
 
 
ຮບູທ ີ23  ຜນົກະທບົຂອງໄລຍະເວລາການສັື່ງຊ ັ້ຄ ນໃນສນິຄາ້ໃນສາງສະເລຍ່ 
 

1) ສນິຄາ້ເພ ື່ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປນັການຕາ້ນແຮງກະທບົ 
 ສິນຄ້າເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນແຮງປ້ອງກັນຄວາມກະທົບ 
ແມ່ນມີໄວ້ ເພ ື່ອເຫ  ອຈາກສິນຄ້າຮອບວຽນ ຍ້ອນວ່າຄວາມບໍື່ແນນ່ອນທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ຫ   ເວລາ
ລໍຖ້າສິນຄ້າມາເຖິງຫ ັງຈາກສັື່ງສິນຄ້າ ໃນສາງສະເລຍ່ໃນສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນເທົື່າກັນກັບເຄິື່ງໜ ື່ງ ຂອງປະລິ 
ມານການສັື່ງ ບວກໃຫ້ສິນຄ້າເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ 

2) ສນິຄາ້ທີື່ຢູໃ່ນໄລຍະຂນົຖາ່ຍ (In Transit Inventories) 
 ສິນຄ້າທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະຄ່ຽນຖ່າຍ ແມ່ນສິື່ງທີື່ສົື່ງຈາກທີື່ຕັັ້ງແຫ່ງໜ ື່ງຫາແຫ່ງອ ື່ນ ເຊິື່ງ
ອາດຈະຖ ວ່າ ເປັນພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງສິນຄ້າວົງຈອນ ເຖິງແມ່ນວ່າສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ຍັງບໍື່ມໄີວ້ກຽມພ້ອມຂາຍໄດ້ ຫ  
ສົື່ງໄດ້ ຈົນກວ່າຈະມາເຖິງປາຍທາງກໍຕາມ 

3) ສນິຄາ້ຄາດຄະເນ (Speculative Stock) 
 ແມ່ນສິນຄ້າໃນສາງທີື່ຖ ໄວ້ ເພ ື່ອເຫດຜົນນອກເໜ ອຈາກການຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ ຕົວຢ່າງ: ອາດຈະຊ ັ້ພັດສະດໃຸນປະລິມານທີື່ຫ າຍກວ່າຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ື່ອໄດ້
ຮັບສ່ວນຫຼຸດ, ຍ້ອນວ່າ ຈາກການຄາດຄະເນແລ້ວລາຄາຈະສູງຂ ັ້ນ ໃນເມ ື່ອພັດສະດນຸັັ້ນຂາດຕະຫ າດ ຫ   ເພ ື່ອ
ປົກປ້ອງຕໍື່ກັບເຫດການຄົນງານປະທ້ວງ 

4) ສນິຄາ້ລະດກູານ (Seasonal Stock) 
 ສິນຄ້າລະດູການ ແມ່ນຮູບຮ່າງໜ ື່ງຂອງສິນຄ້າຄາດຄະເນ ທີື່ລວມເອົາການສະສົມ
ສິນຄ້າໃນສາງ ກ່ອນໄລຍະລະດູການຈະເລີື່ມຕົັ້ນ. ສິື່ງນີັ້ເກີດຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ສິື່ງ
ຂອງຕາມລະດູການ ອຸດສະຫະກໍາແຟຊັນ ກໍເປັນໄປຕາມລະດກູານເຊັື່ນກັນ ໂດຍທີື່ມແີຟຊັນໃໝ່ໆອອກມາ
ຫ າຍໆເທ ື່ອຕໍື່ປີ 

5) ສນິຄາ້ຕາຍ (Dead Stock) 
 ໝາຍເຖິງສິນຄ້າທີື່ບໍື່ມຄີວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະທີື່ແນ່ນອນໃດໜ ື່ງ ສິນຄ້າຕາຍ 
ອາດຈະເປັນສິນຄ້າຫ ັ້າສະໄໝທົື່ວທັງບໍລິສັດ ຫ   ຢູບ່່ອນເກັບຮັກສາແຫ່ງໃດໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ ຖ້າຫາກຢູບ່່ອນເກັບ
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ຮັກສາໃດໜ ື່ງ, ອາດຈະສົື່ງສິື່ງຂອງໄປບ່ອນອ ື່ນ ເພ ື່ອຫ ີກລຽງຄວາມຫ້  າສະໄໝ ທີື່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດ ຫ   
ຫຼຸດລາຄາຢູສ່ະຖານທີື່ແຫ່ງນັັ້ນ 

7.2.2 ການວດັແທກການບລໍຫິານສິນຄາ້ໃນສາງ  
 ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັັ້ນ ສາມາດເພີື່ມກໍາໄລ ໂດຍການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫ   ສະໜັບສະໜູນການເພີື່ມການຂາຍ ການປະເມີນການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ ມີດັື່ງນີັ້: 

1) ຮອບວຽນຂອງສນິຄາ້ໃນສາງ (Inventory Turnover) 
 ຮອບວຽນຂອງສິນຄ້າໃນສາງ ເປັນການວັດແທກການດໍາເນີນງານ ການບໍລິຫານ
ສິນຄ້າໃນສາງທີື່ສໍາຄັນ ເຮົາສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍການ (ເອົາປະລິມານຍອດຂາຍປະຈໍາປີ/ການລົງທ ນໃສ່
ສິນຄ້າໃນສາງສະເລຍ່)ຖ້າທຸກຢ່າງເທົື່າທຽມກັນ, ຕົວເລກສູງກວ່າຈະດີກວ່າ ເຊິື່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສິນຄ້າໃນສາງ 
ເຄ ື່ອນໄຫວຜ່ານການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດໄວຂ ັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ສິື່ງຂອງໃດໜ ື່ງທີື່ມີຍອດຂາຍປະຈໍາປີ 500 
ລ້ານກີບ ຂອງມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນ ແລະ ການລົງທ ນສະເລ່ຍຂອງສິນຄ້າໃນສາງມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານກີບ, ຈະມີ
ຮອບວຽນສິນຄ້າໃນສາງ 5 ເທ ື່ອ ບໍື່ຄວນນໍາໃຊ້ຮອບວຽນພຽງຢ່າງດຽວ ເຂົັ້າໃນການວັດແທກປະສິດທິພາບ
ຂອງການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ, ແຕ່ຍັງຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການວັດແທກອ ື່ນໆ ທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບ
ການບໍລິການລູກຄ້າອີກດ້ວຍ 

2) ການມຜີະລດິຕະພນັໄວກ້ຽມພອ້ມ 
 ການຂາຍທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນນັັ້ນ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ທຸກເທ ື່ອ ຖ້າຫາກລະດັບຂອງສິນຄ້າ
ໄວ້ກຽມພ້ອມທີື່ດີກວ່າເກົື່າ ແລະ ຮັກສາລະດັບການບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງສະໝໍື່າສະເໝີຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ ການມີ
ສິນຄ້າໄວ້ກຽມພ້ອມ ຫ   ອັດຕາຕ ື່ມເຂົັ້າ ແມ່ນສິື່ງວັດແທກທີື່ນໍາໃຊກ້ັນຢ່າງແຜຫ່ າຍ ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດງານ 
ການບໍລິການສິນຄ້າໃນສາງໃຫ້ລູກຄ້າ. ອັດຕາການຕ ື່ມເຂົັ້າສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍເປີເຊັນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີື່
ມໄີວ້ກຽມພ້ອມໃນເມ ື່ອລູກຄ້າເອີັ້ນຫາ 

 
7.3 ປດັສະຍາການຄວບຄມຸສນິຄາ້ໃນສາງ 2 ຢາ່ງ 
 ໃນວົງການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ ໄດ້ມກີານພັດທະນາປັດຊະຍາພ ັ້ນຖານສອງຢ່າງ ຄ : 

7.3.1 ແບບວິທດີ ງ (Pull Approach) 
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຖ້າຫາກບໍລິສັດໃດໜ ື່ງລໍຖ້າຜະລິດຕະພັນ ຈົນກວ່າຈະມຄີວາມຕ້ອງ 
ການຈາກຜູສ້ະໜອງ, ເຮົາເອີັ້ນລະບົບນີັ້ວ່າ: ລະບົບດ ງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າດ ງເອົາສິນຄ້າໃນສາງ 
 ເວົັ້າສະເພາະແລ້ວ, ປັດຊະຍາຂອງວິທີດ ງນັັ້ນ ຖ ຈຸດເກັບມ້ຽນສິນຄ້າແຕ່ລະຈຸດເປັນ
ເອກະລາດ ຈາກສິື່ງອ ື່ນໆໃນຊ່ອງທາງນັັ້ນ ການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ປະລິມານທີື່ຈະ
ນໍາມາຕ ື່ມນັັ້ນ ເກີດຂ ັ້ນໂດຍການພິຈາລະນາຢູ່ພຽງແຕ່ພາຍໃຕເ້ງ ື່ ນໄຂທ້ອງຖິື່ນເທົື່ານັັ້ນ ບໍື່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາ 
ຕໍື່ຜົນກະທົບທີື່ປະລິມານການຕ ື່ມນັັ້ນ ຈະມີຕໍື່ເສດຖະກິດຂອງໂຮງງານຕົັ້ນທາງ ໂດຍການສັື່ງແຕ່ລະຄັັ້ງ
ລະດັບປະລິມານ ແລະ ເວລາ ຈະແຕກຕ່າງກັນ 
 ວິທີການດ ງສະໜອງຄວບຄຸມ ໃຫ້ລະດັບສິນຄ້າໃນສາງຢູໃ່ນແຕ່ລະບ່ອນໄດ້ຢ່າງແມ່ນ
ຢໍາ ວິທີດ ງເປັນວິທີທີື່ນິຍົມກັນໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫ າຍໃນບັນດາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ 

7.3.2 ແບບວິທຍີູ ້(Push Approach) 
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ວິທີຍູໄ້ດ້ກໍານນົດໂດຍການຜະລິດ ບໍລິສັດຈະຍູສ້ິນຄ້າໃນສາງຂອງ
ຕນົເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດ ເພ ື່ອຫວັງຈະຂາຍໄດ້ ໃນເມ ື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສິນຄ້າໃນສາງແຕ່ລະຄັັ້ງ ດໍາເນນີໄປຢ່າງ
ເປັນເອກະລາດ ເຊັື່ນດຽວກັບວິທີດ ງ, ອັດຕາການປະຢັດຂອງປະລິມານການການຜະລິດ ຈະບໍື່ສາມາດບັນລຸ
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ໄດ້ ພາຍໃຕ້ວິທີຍູ,້ ບໍລິສັດເລ ອກຈັດວາງປະລິມານການຕ ື່ມໃສສ່ິນຄ້າໃນສາງ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນສາງແຕ່ລະທີື່ຕັັ້ງ ຕາມຫ ັກການແລ້ວ, ຈະນໍາໃຊ້ວິທີຍູໃ້ນເມ ື່ອຈຸດປະຢັດຂອງການຊ ັ້ 
ຫ   ການຜະລິດ ເໜ ອກວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງລະດັບສິນຄ້າໃນສາງ ລວມຕໍື່າສຸດທີື່ສາມາດບັນລໄຸດ້ຈາກການ 
ນໍາໃຊວ້ິທີດ ງ 
 
7.4 ພ ັ້ນຖານການຄວບຄມຸສນິຄາ້ໂດຍໃຊວ້ທິດີ ງ 
 ໃນເມ ື່ອຄວາມຕ້ອງການສ ບຕໍື່ໃນອັດຕາສ່ວນເກີນ, ການຄວບຄຸມລະດັບສິນຄ້າໃນສາງ ສາມາດ
ບັນລໄຸດ້ ໂດຍການກໍານົດ: 

 ປະລິມານທີື່ຈະນໍາໃຊ້ເພ ື່ອເພີື່ມເຂົັ້າໃນສິນຄ້າໃນສາງ ບົນພ ັ້ນຖານໄລຍະເວລາ 
 ຄວາມຖີື່ທີື່ຈະເພີື່ມສິນຄ້າໃນສາງ 
7.4.1 ປະລມິານສັື່ງຊ ັ້ປະຢັດ (EOQ)  

 ຮູບແບບສໍາລັບຊອກຫາປະລິມານການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ດີທີື່ສຸດ ເອີັ້ນວ່າ: ປະລິມານສັື່ງຊ ັ້ປະຢັດ 
(the Economic order quantity, EOQ), EOQ ເປັນພ ັ້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍສິນຄ້າໃນສາງແບບ
ດ ງ ທີື່ນໍາໃຊ້ກັນຢູໃ່ນປະຈຸບັນນີັ້ ການຕັດສິນໃຈນະໂຍບາຍສິນຄ້າໃນສາງ ຄວນຄໍານ ງເຖີງຄ່າໃຊຈ້່າຍສາມ
ກຸ່ມຄ : 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຈັດຊ ັ້ 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສິນຄ້າໄວ້ສາງ 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວລາສີນຄ້າຂາດສາງ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫ ົື່ານີັ້ ທົດແທນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕົວຢ່າງລຸ່ມນີັ້: 
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊ ັ້ ຫ   ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສັື່ງ ແມ່ນຄ່າໃຊຈ້່າຍທີື່ພົວພັນເຖິງການ
ຫາສິນຄ້າ ເພ ື່ອມາເພີື່ມເຂົັ້າສິນຄ້າໃນສາງ. ຄ່າໃຊຈ້່າຍຈໍານວນໜ ື່ງ ເຊັື່ນ: ການດໍາເນີນການສັື່ງຊ ັ້, ການສົື່ງຂໍັ້
ມູນ, ແມ່ນກໍານົດຄົງທີື່ສໍາລັບການສັື່ງຊ ັ້ແຕ່ລະຄັັ້ງ ແລະ ຈະບໍື່ແຕກຕ່າງໄປຕາມຂະໜາດຂອງການສັື່ງ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ ເກີດມາຈາກການເກັບຮັກສາເປັນໄລຍະເວລາໃດໜ ື່ງ ແລະ ຈັດແບ່ງອອກ
ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າສະຖານທີື່, ຕົັ້ນທ ນ, ການບໍລິຫານສາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງສິນຄ້າໃນສາງ ສິື່ງເຫ ົື່ານີັ້ເປັນ
ສ່ວນໜ ື່ງຂອງປະລິມານສະເລຍ່ຂອງສິນຄ້າໃນມ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສິນຄ້າຂາດສາງ ເກີດຂ ັ້ນໃນເມ ື່ອມກີານສັື່ງ
ຊ ັ້ ແຕ່ວ່າບໍື່ສາມາດສະໜອງຈາກສິນຄ້າໃນສາງ ໂດຍປົກະຕແິລ້ວ ການສັື່ງຊ ັ້ຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ 
 

 
 

ຮບູທ ີ24  ປະລມິານການສັື່ງຊ ັ້ປະຢດັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກັບສິນຄ້າໃນສາງ 
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   EOQ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການສັື່ງຊ ັ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນຄ້າຂາດສາງ 
 
 ສູດປະລິມານສັື່ງຊ ັ້ທີື່ປະຢັດ ມີດັື່ງນີັ້: 
 
 EOQ = √ 

2𝑆𝐷

𝐼𝐶
 

 
 ໃນນີັ້:  D ຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາປີສໍາລັບຊີັ້ນສ່ວນຂອງສິນຄ້າໃນສາງ 
 S: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ສິນຄ້າຂາດສາງ 
 I: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍື່ການເກັບຮັກສາ ທີື່ເປັນເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າແຕ່ລະສິັ້ນສ່ວນ 
 C: ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າທີື່ເກັບຮັກສາໄວໃ້ນສາງ  
 ຕົວຢ່າງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສັື່ງຊ ັ້ (D) = 1,000 ບາດ/ຄັັ້ງ, ລາຄາສິນຄ້າ 
 (C) = 200 ບາດ ແລະ ຕົັ້ນທ ນສິນຄ້າໃນສາງ 
 25ວ/ປີ 

 ດັື່ງນັັ້ນ EOQ = √ 
2(1,000)50,000

200(0.25)
 

 
7.4.2 ນະໂຍບາຍຈຸດການສັື່ງຊ ັ້ຄງົທີື່ 

 EEQ  ແທນໃຫ້ນະໂຍບາຍຈຸດການສັື່ງຊ ັ້ຄົງທີື່ (ຈຸດສັື່ງຊ ັ້) ໃນເມ ື່ອຊອກຫາຈຸດ EEQ 
ໄດ້ແລ້ວ, ພວກເຮົາສັື່ງຊ ັ້ປະລມິານເທົື່າເດີມໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ, ໂດຍອີງໃສ ່ EOQ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເວລາລະຫວ່າງການສັື່ງຊ ັ້ແຕກຕ່າງກັນ ການສັື່ງຊ ັ້ຈະເກີດຂ ັ້ນໃນເມ ື່ ອສິນຄ້າທີື່ມີຢູໃ່ນສາງຫຼຸດລົງເຖິງ
ຈຸດຕໍື່າສຸດທີື່ຈໍາເປັນ ເພ ື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນໄລຍະວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ ໂດຍປົກກະຕແິລ້ວ
ລະບົບຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງແບບໂອໂຕມາຕິກ ຈະສ້າງການສັື່ງຊ ັ້ ຫ   ຢ່າງນ້ອຍ ບົດລາຍງານໃຫ້ຜູບ້ໍລິຫານ
ໃນເມ ື່ອເຖິງຈຸດທີື່ຕອ້ງສັື່ງເພີື່ມ 

7.4.3 ນະໂຍບາຍໄລຍະເວລາສັື່ງຄງົທີື່ 
 ພາຍໃຕ້ວິທີສັື່ງຕາມໄລຍະເວລາຄົງທີື່ນັັ້ນ ລະດັບສິນຄ້າໃນສາງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບ
ທວນໃນກໍານົດເວລາທີື່ແນ່ນອນໃດໜ ື່ງ, ອາດຈະແມ່ນທຸກໆອາທິດ ການສັື່ງຊ ັ້ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານ
ປະລິມານ, ຕາມທີື່ບໍລິສັດຕ້ອງການ ເພ ື່ອເພີື່ມໃຫ້ໄດ້ລະດັບຂອງສິນຄ້າໃນສາງທີື່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ວິທີນີັ້ມັກ
ນິຍົມກັນໃຊ້ໃນບ່ອນທີື່ບໍລິສັດຊ ັ້ຫ າຍສິື່ງຢ່າງຈາກຜູສ້ະໜອງ ການສັື່ງຊ ັ້ປະຈໍາອາທິດອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ສວຍໂອກາດເອົາສ່ວນລົດຈາກປະລິມານການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ການທ້ອນໂຮມຂົນສົື່ງ 

 
ສິນຄ້າໃນສາງ ສິນຄ້າໃນສາງ 
 
 
ສັື່ງຊ ັ້ 
 
ຮອບເວລາ     ຮອບເວລາ   ເວລາ  ສັື່ງຊ ັ້      ສັື່ງຊ ັ້ ສັື່ງຊ ັ້  ວ/ລສັື່ງຊ ັ້               ສັື່ງຊ ັ້       ມາຮອດ    ມາຮອດ ມາຮອດ 

ກໍານົດເວລາຕາຍຕົວ 
 

ຮບູທ ີ25 ກາໍນດົເວລາການສັື່ງຊ ັ້ຄົງທີື່ 
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7.4.4 ການບລໍຫິານສິນຄາ້ໃນສາງ ກງົກບັເວລາ (JIT) 
 ໃນຊຸມປີ 1970 ບໍລິສັດກົນຈກັໂຕໂຍຕາ  ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຜະລິດໃໝ່ 
ທີື່ເອີັ້ນວ່າ: Just in Time ທີື່ນໍາໃຊ້ສິນຄ້າໃນສາງໜ້ອຍ, ຫຍໍັ້ວົງຈອນເວລາລົງ ແລະ ລົບລ້າງສິື່ງເສດເຫ  ອ 
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແນວຄວາມຄິດດັື່ງກ່າວ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຫາຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາອ ື່ນໆທົື່ວໂລກ Just 
in Time ເປັນຕົວແທນທີື່ແຍກອອກຈາກການຮັກສິນຄ້າໃນສາງເປັນປະລິມານຫ ວງຫ າຍ ການສົື່ງສິນຄ້າໃນ
ປະລິມານໜ້ອຍ ຖ ກກໍານົດເວລາໃຫ້ມາເຖິງຮ້ານເກັບເຄ ື່ອງໃຫ້ພໍດີກັບເວລາທີື່ລູກຄ້າຕ້ອງການ 
 ຈຸດດີຂອງ Just in Time ມດີັື່ງນີັ້: 

 ມີຮອບວຽນຂອງສິນຄ້າຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າ 
 ຕ້ອງການເນ ັ້ອທີື່ສາງໜອ້ຍກວ່າເກົື່າ 

 ຈຸດບົກຜ່ອງຂອງ Just in Time ແມ່ນ: 
 ມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການຂາດສິນຄ້າ 
 ເພີື່ມຄ່າຂົນສົື່ງ 
 ເພີື່ມຄ່າສັື່ງຊ ັ້ 
 ສະມາຊິກທີື່ມີຊ່ອງທາງໜ້ອຍກວ່າອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
 ມີບັນຫາດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ 

7.4.5 ສນິຄາ້ໃນສາງບລໍຫິານໂດຍຜູສ້ະໜອງ (Vendor Managed Inventory, VMI) 
 ການບໍລິຫານສິນຄ້າໂດຍຜູ້ສະໜອງ ເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ຍົກສູງຄູ່ສັນຍາໃຫ້ຂ ັ້ນອີກ 
ບາດກ້າວໜ ື່ງ ໂດຍການໃຫ້ຕົວແທນຈາກຜູ້ສະໜອງມາຢູ່ໃນພ ັ້ນທີື່ຂອງໂຮງງານຂອງລູກຄ້າ ການບໍລິຫານ
ປະເພດນີັ້ ຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານຂອງຜູ້ສະໜອງເພີື່ມສິນຄ້າເຂົັ້າໃນສາງ ຂອງຄູ່ຮ່ວມມ ການຄ້າຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ 
ແລະ ແບບອັດຕະໂນມັດ ການບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງໂດຍຜູ້ສະໜອງນັັ້ນ ບາງຄັັ້ງເອີັ້ນວ່າ: ໂຄງການເພີື່ມ
ສິນຄ້າເຂົັ້າຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ໃນແບບຕົັ້ນສະບັບຂອງ VMI ແລ້ວ, VMI ຈະປະສານງານໂດຍຜ່ານ EDI ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມມ ເຫັນດີກັບປະລິມານການສັື່ງຊ ັ້, ຈຸດສັື່ງຊ ັ້, ຫ ັກການເພີື່ມສິນຄ້າ ແລະ ຮອບວຽນຂອງສິນຄ້າໃນສາງ
ເປົັ້າໝາຍ ແມ່ນເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນທີື່ງທີື່ບໍື່ຈໍາເປັນ ແລະ ຍົກປະສິດທິພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ 

7.4.6 ພ ັ້ນຖານການຄວບຄມຸສນິຄາ້ໃນສາງແບບຍູ້ 
 ການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງແບບຍູ້ ແທດເໝາະກັບກໍລະນີທີື່ປະລິມານການສັື່ງຊ ັ້ ຫ   
ການຜະລິດ ຫາກເໜ ອກວ່າຄວາມຕ້ອງການ ທີື່ຈະສົື່ງປະລິມານສິນຄ້າໃນສາງໄລຍະສັັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າບໍື່
ສາມາດເກັບປະລິມານນີັ້ໄວ້ໃນສະຖານທີື່ທໍາການຜະລິດ ຍ້ອນບໍື່ມີສະຖານທີື່ພຽງພໍ ຕ້ອງໄດ້ສົື່ງສິນຄ້າເຫ ົື່ານີັ້ 
ໄປແຈກຢາຍເກັບມ້ຽນໄວ້ສູນເກັບມ້ຽນ ວິທີຍູ້ປະລິມານເຂົັ້າຫາຈຸດເກັບຮັກສາລວມມີບາດກ້າວລຸ່ມນີັ້: 

 ຕັດສິນໃຈໂດຍການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຫ   ໃຊ້ວິທີທາງອ ື່ນ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ້ອງການສໍາລັບໄລຍະເວລາ ລະຫ່ວາງປະຈຸບັນ ແລະ ການດາໍເນີນການຜະລິດຄັັ້ງຕໍື່ໄປ ຫ   ການຊ ັ້ຈາກຜູ້ສະໜອງ 

 ຊອກຮູ້ປະລິມານສິນຄ້າທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຮັກສາ 
 ສ້າງລະດັບສິນຄ້າໃນສາງທີື່ມີໄວ້ກຽມພ້ອມໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຮັກສາ 
 ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການລວມ ຈາກການພະຍາກອນ ແລະ ປະລິມານເພີື່ມເຕີມ ທີື່

ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ຄວາມບໍື່ແນ່ນອນດ້ານການປະເມີນ 
 ຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການລວມຍອດ ທີື່ເປັນຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫ່ວາງຄວາມ

ຕ້ອງການລວມ ແລະ ສິນຄ້າທີື່ມີຢູ່ໃນກໍາມ ໃນປະຈຸບັນ 
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 ຈັດກຸ່ມເຫ  ອຈາກຄວາມຕ້ອງການລວມຍອດ ໄປໃຫ້ຈຸດເກັບຮັກສາໂດຍອີງໃສ່
ພ ັ້ນຖານການສະເລັື່ຍ ຂອງອັດຕາສ່ວນດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ເຊິື່ງແມ່ນການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການ 

 ລວມຄວາມຕ້ອງການລວມຍອດ ແລະ ແບ່ງປະລິມານທີື່ເຫ  ອ ເພ ື່ອຊອກຫາປະລິ 
ມານທີື່ຈະແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຈຸດເກັບຮັກສາ 

7.4.7 ການຄວບຄມຸສນິຄາ້ໃນສາງໂດຍລວມ 
 ເຖິງແມ່ນຈະຕັັ້ງນະໂຍບາຍສໍາລັບແຕ່ລະສິັ້ນສ່ວນ ສະໜອງການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນ
ສາງແຕ່ລະຢ່າງທີື່ແນ່ນອນກໍຕາມ, ການບໍລິຫານລາຍລະອຽດໃນລະດັບນີັ້ ມີຄວາມສັບສົນຫຍ້ ງຸຍາກ, ສະນັັ້ນ 
ວິທີຄວບຄຸມສິນຄ້າເປັນກຸ່ມ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງ ພາກປະຕິບັດທີື່ຍິຍົມ
ໃຊ້ກັນຫ າຍ ດ້ານການຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງລວມ ແມ່ນເພ ື່ອແຍກກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ເປັນກຸ່ມຈໍາ
ນວນຈໍາກັດ ແລະ ຈາກນັັ້ນ ສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງຫາກໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະກຸ່ມສາຍສິນຄ້າໃນບໍລສິັດ ໂດຍທົື່ວໄປ
ແລ້ວ ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຢ່າງ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນຊິວິດຂອງໃຜລາວ ແລະ 
ພ້ອມຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບການຂາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ສິື່ງນີັ້ສ້າງປະກົດການຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ: 
ເສັັ້ນໂຄ້ງເປຣາໂຕ, ດັື່ງຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ 14 ປະເພດ, ຜະລິດຕະພັນເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດລະດັບ 
ໂດຍອງີຕາມປະລິມານຍອດຂາຍ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນສະສົມຂອງຍອດຂາຍລວມ ແລະ ຍອດຂາຍລວມຂອງ
ແຕ່ລະປະເພດ ຈາກນັັ້ນ ເປີເຊັນເຫ ົື່ານີັ້ໄດ້ຮັບການຈັດວາງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂດຍເສັັ້ນໂຄ້ງເປຣາໂຕ ຫ   ເສັັ້ນ
ໂຄ້ງ 80-20 ເສັັ້ນເປຣາໂຕໄດ້ມາຈາກປະສົບການ ທີື່ການຂາຍສິນຄ້າຈໍານວນຫ າຍ ໄດ້ມາຈາກການຂາຍ 
ຜະລິດຕະພັນ 2-3 ຊະນິດໃນບັນດາສາຍຜະລິດະພັນ ໝາຍຄວາມວ່າ 80 ຂອງການຂາຍ ໄດ້ຮັບມາຈາກ 
20 ຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນ ເສັັ້ນປາເຣໂຕ ມາຈາກກົດ 80/20 ຂອງ Pareto ເມ ື່ອປີ 1960 ໄດ້ສ ກສາ
ການກະຈ່າຍຄວາມຮັື່ງມີໃນເມ ອງMilan ການສ ກສາພົບວ່າ ປະຊາຊົນ 20 ຖ ຄອງຊັບສິນ 80 ແລະ 
ປະຊາຊົນ 80 ຖ ຄອງຊັບສິນພຽງລະ 20 ການສ ກສາດັື່ງກ່າວຈ ື່ງເປັນທີື່ມາຂອງກົດ 80/20, ກົດ 
80/20 ນໍາມາປະໃຊ້ກັບການຈັດການສິນຄ້າໃນສາງໄດ້ 
 
ຕາຕະລາງທີ 9  ຂໍັ້ມນູການຂາຍ 
 

ລະຫັດ       ປະລິມານຂາຍ        ລາຄາ       ມູນຄ່າຂາຍ         ອັດຕາຂອງມູນຄ່າຂາຍ () 
                       (ໜ່ວຍ)           (ກີບ)       
11                    5,000              1,50          7,500                2,9 
21                    1,500              8,00         12,000                4,7 
31                   10,000            10,50        105,000               41,2 
41                    6,000              2,00         12,000                4,7 
51                    7,500              0,50           3,750               1,5 
61                   6,000              13,40         81,600              32,0           
71                    5,000              0,75           3,750               1,5 
81                   4,500             1,25             5,625               2,2 
91                   7,000                 2,25         17,500               6,9101          3,000        
2,00                 6,000               2,4 
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 ນໍາຂໍັ້ມູນຄ່າຂາຍມາຈໍາແນກ ດັື່ງນີັ້: 
 ສິນຄ້າ ຊັັ້ນ A ຄ  ລະຫັດ 31 ແລະ 61 ເທົື່າກັບ 20 ຂອງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ 

ມີມູນຄ່າຂາຍ 73.2 ຂອງມູນຄ່າຂາຍລວມ 
 ສິນຄ້າ ຊັັ້ນ B ໄດ້ແກ່ລະຫັດ 21, 41 ແລະ 91 ຫ   30 ຂອງລາຍການສິນຄ້າ 

ແລະ ມີມູນຄ່າຂາຍ 16.3 ຂອງມູນຄ່າຂາຍລວມ 
 ສິນຄ້າຊັັ້ນ C ປະກອບດວ້ຍລະຫັດ 11, 51, 71, 81 ແລະ 101 ຫ   50 ຂອງ

ລາຍການສິນຄາ້ ແລະ ມີມູນຄ່າ 10.5 ຂອງມູນຄ່າຂາຍລວມ 
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ບດົທ ີ 8 
ບດົບາດສາໍຄນັໂລຈສິຕກິຕໍື່ຕອ້ງໂສ ້

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍບົດບາດສໍາຄັນຂອງໂລຈິສຕິກ ແລະ ໂສອຸ້ປະທານ ໃນແຕ່
ລະຂະແໜງການ ແລະ ການສາ້ງມູນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ສິນຄ້າ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
8.1 ໂສອ້ປຸະທານແມນ່ຫຍງັ ? 
 ຕາມນິຍາມໄດ້ອ້າງອີງມາວ່າ ໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain) ເປັນເລ ື່ອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ 
ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ຕັັ້ງແຕ່ຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນ ເຖິງປາຍທາງຜູ້ບໍລິໂພກ ຂະບວນການໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ (Stage) 
ໂສອຸ້ປະທານ ຈະເພີື່ມມູນຄ່າສິນຄ້າ ເຊິື່ງເກີດຈາກການປະສານງານ (Coordination) ຂອງສະມາຊິກໂສ້
ອຸປະທານ ແລະ ບູລະນະການໂລຈິສຕິກໃນທຸກຂັັ້ນ ຕະຫ ອດເສັັ້ນທາງໂສອຸ້ປະທານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແນວໃດກໍື່ຕາມມີຫ າຍທ່ານ ໄດ້ຄົັ້ນຄິດກ່ຽວ
ກັບນິຍາມໂສອຸ້ປະທານ ຄ : 

 ທ່ານ Cooper ແລະ ທ່ານ Ellram ໃຫ້ນິຍາມ ໂສອຸ້ປະທານ ດັື່ງນີັ້: 
 ໂສອຸ້ປະທານເປັນວິທີບູຸລະນະການເພ ື່ອຈັກດການການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າທັງໝົດໃນຊ່ອງ
ທາງຈໍາໜ່າຍຈາກຜູ້ຈໍາໜ່າຍ( ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍ) “ Supplier “  ຈົນເຖິງລູກຄ້າຄົນສຸດທ້າຍ. 

 ທ່ານ Battaglia and Tyndall ໃຫ້ນິຍາມ ໂສອຸ້ປະທານ ດັື່ງນີັ້: ໂສ້ອຸປະທານເປັນແນວ
ຄິດ ເຊິື່ງກົນລະຍຸດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກັບຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການຈັດການກິດຈະກໍາຕາ່ງໆຢ່າງເປັນລໍາດັບ ຈາກ
ຜູ້ຈໍາໜ່າຍໄປເຖິງລູກຄ້າ ເຊິື່ງເພີື່ມຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນຕະຫ ອດເສັັ້ນທາງອຸປະທານ 

 ທ່ານ Strenger and Coyle ໄດ້ນິຍາມ ໂສອຸ້ປະທານວ່າ: ໂສອຸ້ປະທານຄ ການຈັດການ
ບຸລະນາການກິດຈະກໍາໂລຈິສຕິກ ການແປສະພາບ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງເປັນໄປຕາມລໍາດັບ ຈາກຜູ້ຈໍາ
ໜ່າຍເຖິງລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ເຊິື່ງຈໍາເປັນຕໍື່ການຜະລິດສິນຄ້າ ຫ   ການໃຫ້ການບໍລິການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນ (ສ່ວນໂລຈິສຕິກນັັ້ນ ກໍເປັນພຽງພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງໂສອຸ້ປະທານ) ໂສອຸ້ປະທານ ປະກອບດ້ວຍ
ຂັັ້ນຕ່າງໆ (Stages) ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ຈະ
ປະກອບດ້ວຍວົງຈອນໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Cycles) ໃນແຕ່ລະວົງຈອນໂສອຸ້ປະທານຈະ
ເຊ ື່ອມຕໍື່ (Interface) ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມຂະບວນການອ ື່ນໆ ຈະໃຫ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນເປັນໄປ
ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງລູກຄ້າ ໂສອຸ້ປະທານມີສະມາຊິກທັັ້ງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຈໍານວນຫ າຍ ສະມາຊິກ 
ໂສອຸ້ປະທານ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ບໍລິສັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ການຈັດການໂສອຸ້ປະທານຂອງບໍລິສັດ ຈ ື່ງຕ້ອງແບ່ງ
ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານຕາມຄວາມສໍາຄັນ ເພ ື່ອທີື່ບໍລິສັດຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ໃຫ້ໂສອຸ້ປະທານບັນລຸວັດຖຸປະສົງຄ  ກໍາໄລສູງສຸດ ທີື່ລະດັບບໍລິການລູກຄ້າທີື່ລູກຄ້າເພິື່ງພໍໃຈ ໃນບົດນີັ້ຈະໄດ້
ເວົັ້າເຖີງເຄ ອຂ່າຍໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Network), ຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານ (Supply 
Chain Process) ແລະ ຄວາມສໍາເລັດການຈັດການໂສອຸ້ປະທານ (The Success of Supply 
Chain Management) 
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 ເຄ ອຂ່າຍໂສ້ອຸປະທານ ເປັນປະໂຫຍດຕໍື່ປະຕິບັດການໂສອຸ້ປະທານ ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງການ 
ເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເງິນ ຕະຫ ອດຈົນສໍາພັນລະຫວ່າງສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານ ໃນ
ຫົວຂໍັ້ນີັ້ຄວບຄຸມໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານ ແລະ ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານ 

 ໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Structure): ໂສ້ອຸປະທານປະກອບດ້ວຍ ໂຄງ
ສ້າງແນວນອນ (Horizontal Structure) ແລະ ໂຄງສ້າງແນວຕັັ້ງ (Vertical Structures)  
 
     ເຖິງຜູ້ຈໍາ     ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ       ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ    ກຸມ່ທຸລະກິດ   ລກູຄ້າ 1    ລກູຄ້າ 2    ລກູຄ້າ 
     ໜ່າຍ         ຊັັ້ນ 2           ຊັັ້ນ 1                                      ຜູ້ສຸດທ້າຍ 
ຜະລິດຕະພັນທີື່ຢູ່ເຄິື່ງກາງ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໂລຈິດສ໌ຕິກບໍລິຫານຈັດການ 
ກະແສຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ 
ກະແສຂອງເງິນ 
 
ຮບູທ ີ26  ໂຄງສາ້ງ ໂສອ້ປຸະທານ 
 

1) ໂຄງສາ້ງສາ້ງໂສອ້ປຸະທານ ແນວນອນ (Horizontal Strucrure) 
 ໃນໂຄງສ້າງແນວນອນ ສະແດງຈໍານວນຊັັ້ນ (Tier) ໂສ້ອຸປະທານຕໍາແໜ່ງບໍລິສັດທີື່ເປັນ
ແກ່ນນໍາ (Focal   Firm) ແລະ ການໄຫ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການໄຫ ຂອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ 2 ທິດທາງ ແລະ 
ທຸລະກໍາການການເງິນ (Fund Flow) ຕາມຮູບທີ 26 ໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານຂອງບໍລິສັດປະກອບດ້ວຍລູກ
ຄ້າ, ລູກຄ້າຊັັ້ນທີ 1 (Tier Customer) ຄ ຜູ້ຄາ້ສົື່ງ, ລູກຄ້າຊັັ້ນທີ 2 (Tier 2 Customer) ຄ ຜູ້ຄ້າປີກ 
ແລະ ລູກຄ້າຊັັ້ນທີ 3 (Tier3 Customer)  ຄ ຜູ້ບໍລິໂພກ 
 ໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານຂອງບໍລິສັດ ນອກຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍແລ້ວ ຍັງມີຜູ້ໃຫ້ບໍລ ິ
ການໂລຈິສຕິກ (Logistics Service Providers) ເຊັື່ນ: ຜູ້ຮັບຂົນສົື່ງ, ສາງສິນຄ້າ, ຜູຮ້ັບຈັດການເປັນ
ນາຍໜ້າ (Customer Broker) ທຸກຊັັ້ນໂສອຸ້ປະທານ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການໂລຈິສຕິກ ບໍລິສັດ
ທີື່ບໍື່ມີພາຫະນະ ແລະ ສາງສິນຄ້າເປັນຂອງຕົນເອງ ກໍື່ຈະໃຊ້ບໍລິການຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ 

2) ໂຄງສາ້ງໂສ້ອປຸະທານແນວຕັັ້ງ (Vertical Structure) 
 ໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານແນວຕັັ້ງ ຄ ຈໍານວນສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານໃນແຕ່ລະຊັັ້ນ (Tier) ຈໍາ
ນວນສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານແຕ່ລະຊັັ້ນ ຈະມີໜ້ອຍຫ າຍ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍ 
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 ຕໍາແໜ່ງບໍລິສັດແກ່ນນໍາ (Focal Firm): ຕໍາແໜ່ງບໍລິສັດແກນນໍາຂອງໂສ້ອຸປະທານ ຈະຢູ່ໃນ
ຂອງໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານໃນແນວນອນກໍໄດ້ ໂດຍທົື່ວໄປກໍື່ຈະເປັນບໍລິສັດຜະລິດສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ແຕ່ກໍື່ບໍື່
ສະເໝີໄປ ບໍລິສັດແກ່ນນໍາອາດຢູ່ໃກ້ຜູ້ຜະລິດວັດສະດຸລາຍທໍາອິດ ຫ   ຢູ່ໃກ້ຜູ້ບໍລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍກໍໄດ້ ທັັ້ງນີັ້
ຂ ັ້ນຢູ່ກັບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ອໍານາດຕໍື່ລອງໃນຊ່ອງທາງຕະຫ າດ ເຊັື່ນ: ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
(Consumer Good) ກໍເຄີຍຕໍື່ລອງຫ າຍ ແລະ ມີບົດບາດເປັນບໍລິສັດແກ່ນນ າໃນໂສ້ອຸປະທານ 
 ສະມາຊິກໂສ້ອຸປະທານ (Supply Chain Member) ໂສ້ອປະທານປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ
ລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດລວມເຖິງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ເຊັື່ນ: ຜູ້ຮັບຂົນສົື່ງສາງສິນຄ້າ, ໂຄງສ້າງໂສ້ອຸປະທານຈ ື່ງມີ
ເຄ ອຂ່າຍກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຕກຕ່າງໄປຕາມອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຊ່ອງທາງຕະຫ າດຂອງບໍລິສັດ, ຈໍານວນ
ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານແຕ່ລະບໍລິສັດ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ຂະໜາດອຸດສະຫະກໍາ ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະ
ທານ ຈະມີ 2 ປະເພດ: ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານຫ ັກ ແລະ ຮອງ 

8.1.1 ສະມາຊກິໂສອ້ປຸະທານຫ ກັ 
 ໝາຍເຖິງຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສະມາຊິກຮອງ ມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນທາງປະຕິບັດ ໂດຍ
ທາງທິດສະດີແລ້ວ ຈະຈໍາແນກຕາມລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ສະມາຊິກທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນກັບບໍລິສັດ ທັງເປັນຜູ້ຈໍາ
ໜ່າຍ ແລະ ລູກຄ້າຈະເປັນສະມາຊິກຫ ັກ (Tier 1) 
 ຢ່າງໃດກໍຕາມສະມາຊິກຊັັ້ນ 1 ບາງລາຍ ອາດຈັດເປັນສະມາຊິກຮອງກໍໄດ້ ຖ້າມີຄວາມ
ສໍາຄັນໜ້ອຍ ສະມາຊິກຊັັ້ນ 2 ແລະ 3 ບາງລາຍທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນກັບບໍລິສັດ ອາດຈະຈັດເປັນສະມາຊິກຫ ັກ
ກໍໄດ ້
 ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານຫ ັກ ມີຄວາມຄັນກັບບໍລິສັດໃນການເພີື່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
ແລະ ຄວາມເພິື່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ບໍລິສັດຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນການຈັດການຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານ
ກັບສະມາຊິກຫ ັກ ໂດຍມີການປະສານງານກັນ ເພ ື່ອໃຫ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນຈາກຈດຸເລີື່ມຕົັ້ນ ເຖິງ
ປາຍທາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະຊັັ້ນຂອງໂສອຸ້ປະທານເພີື່ມຄຸນຄ່າກັບລູກຄ້າ 

8.1.2 ສະມາຊກິໂສອ້ປຸະທານຮອງ (Supporting Supply Chain Member) 
 ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານຫ ັກ ແລະ ຮອງ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ການເພີື່ມຄຸນຄ່າ
ສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມເພິື່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານຂອງບໍລິສັດທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນຮອງລົງໄປ 
ຈະເປັນໜ້າທີື່ຂອງສະມາຊິກໂສ້ອຸປະທານຫ ັກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັື່ນ: ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານຫ ັກຊັັ້ນທີ 1  ຈະ
ຈັດການຫ ອດທາງ 
 ຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Process): ໂສ້ອຸປະທານມີສະມາ 
ຊິກຈໍານວນຫ າຍ ສະມາຊິກແຕ່ລະຊັັ້ນມີຈໍານວນແຕກຕ່າງກນັ, ຄວາມສໍາພັນໂສອຸ້ປະທານມີລໍາດັບຊັັ້ນ ແຕ່
ລະຊັັ້ນຈະສໍາພັນກັບຊັັ້ນທີື່ຖັດໄປ ຜູ້ບໍລິໂພກກັບຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍກັບຜູ້ຂາຍສົື່ງ ຄວາມສໍາພັນໂສ້
ອຸປະທານ ເປັນຕ່ອງໂສເກາະກຽ່ວເປັນຂະບວນການ ຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານປະກອບດ້ວຍການເຊ ື່ອມຕໍື່ 
(Interface) ລະຫ່ວາງຊັັ້ນ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍ່ງ (Link) ວົງຈອນໂສອຸ້ປະທານຕະຫ ອດເສັັ້ນທາງ ເພ ື່ອສ້າງ
ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ໂສອຸ້ປະທານມີກໍາໄລສູງສຸດ 
 ຊັັ້ນ ແລະ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ໂສ້ອຸປະທານ (Supply Chain Stages and 
Interfaces): ຕາມນິຍາມໂສ້ອຸປະທານ ໂສອຸ້ປະທານເປັນການຈັດການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເກັບຮັກສາຜະ 
ລິດຕະພັນ ແຕ່ຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນໄປຈົນເຖິງຈຸດບໍລິໂພກ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນ ຜ່ານຜູ້ຜະລິດວັດສະດຸ,
ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊັັ້ນຕ່າງໆຈົນໄປເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນເກີດຈາກ
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ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍສັື່ງຊ ັ້
ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າສັື່ງຊ ັ້ວັດສະດຸຈາກຜູ້ຈໍາໜ່າຍ (ຜູ້ຜະລິດ) 
 ຊັັ້ນໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Stages ): ຊັັ້ນໂສອຸ້ປະທານເລີື່ມແຕ່ຜູ້ບໍລິໂພກ 
ເມ ື່ອຜູບ້ໍລິໂພກຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ສິນຄ້າໃນສາງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຫຼຸດລົງ ກໍຈະສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າມາແຮໄວ້ 
ຈາກຜູ້ຂາຍສົື່ງ ເມ ື່ອສິນຄ້າໃນສາງຂອງຜູ້ຂາຍສົື່ງຫຼຸດລົງ ກໍຈະສັື່ງຊ ັ້ຈາກຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ຜະລິດຈັດເຮັດແຜນ ແລະ 
ຕາຕະລາງການຜະລິດ ເພ ື່ອຜະລິດສິນຄ້າສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໃນການຜະລິດຜູ້ຜະລິດ
ຕ້ອງການວັດສະດຸຕ່າງໆເປັນປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ສັື່ງຊ ັ້ວັດຖຸດິບຈາກຜູ້ຜະລິດວັດຖຸຕ່າງໆ (Supplier) 
(Stages) ຂອງໂສ້ອຸປະທານ ແຕ່ລະວົງຈອນມີຄວາມພົວພັນກັນເປັນລູກໂສ້ ຂະບວນການໂສ້ອຸປະທານ
ສະແດງເປັນລະດັບວງົຈອນດັື່ງນີັ້: 
 

 
 

ຮບູທ ີ27 ຊັັ້ນ ແລະ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ໂສ້ອປຸະທານ 
 

ຊ  ນ້ (Stages)          ການເຊ ່ ອມຕ່ໍ(Interfaces)        ວ  ງຈອນ(Cycles) 

....... ລກູຄາ້/ຜູຂ້າຍຍອ່ຍ             ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງລກູຄາ້ 

 

              ........ຜູຂ້າຍຍອ່ຍ/ຜູຂ້າຍສ  ່ງ           ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງຜູຂ້າຍຍອ່ຍ 

 

               ........ຜູຂ້າຍສ  ່ງ/ຜູຜ້ະລິດ(ບໍລິສ  ດ)       ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງຜູຂ້າຍສ  ່ງ 

 

 

                  ......ຜູຜ້ະລິດ(ບໍລິສ  ດ)/ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້ 1 ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງຜູຜ້ະລິດ(ບໍລິສ  ດ 

 

               ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້ 1/ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້ 2     ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້1 

 

                     .ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້2/ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຫ  ກ     ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້2  

 

                          ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຊ  ນ້2/ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຫ  ກ     ວ  ງຈອນສ  ງ່ຊ ຂ້ອງຜູ ້

 

 

 

 

 
ລກູຄາ້ 
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ຮບູທ ີ28 ຊັັ້ນ ແລະ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ໂສ້ອປຸະທານ 
 
8.2 ວງົຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູບ້ລໍໂິພກ ແລະ ກດິຈະກາໍ (Consumer Order Cycle 

and Activitics) 
 ລູກຄ້າສຸດທ້າຍໃນຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານ ຄ ຜູ້ບໍລີໂພກ ໂດຍປົກກະຕິຜູ້ບໍລິໂພກຊ ັ້ ຫ   ສັື່ງຊ ັ້
ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ, ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຂະບວນການເຊ ື່ອມຕໍື່ ລະຫ່ວາງຜູ້ບໍລິໂພກ
ກັບຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ລວມເຖິງຂະບວນການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວກັບການຮັບຄໍາສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ການຈັດສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ 
ຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນຂອງວົງຈອນຢູ່ທີື່ລູກຄ້າຊ ັ້ ຫ   ສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າ ຈົນລູກຄ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ກິດຈະກໍາວງົຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງ
ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ ຫ   ຜູ້ບໍລິໂພກ ປະກອບດ້ວຍ ລູກຄ້າມາເຖິງ (Customer Arrival), ການປະມວນຄໍາສັື່ງ
ຊ ັ້(Order processing), ການເອົາສິນຄ້າ, ການຂົນສົື່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ (Shipping and 
Receiving) ມີຂະບວນການດັື່ງໃນຮູບລຸ່ມນີັ້: 

 

 
 
ຮບູທ ີ29 ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູບ້ລໍໂິພກ ແລະ ກດິຈະກໍາ 
 
 

ຜູຈ້າໍນາ່ຍຊ  ນ້1 

ຜູ້ຈໍານ່າຍຊັັ້ນລັກ 

ຜູຂ້າຍຍອ່ຍ 

ລກູຄາ້ສນິຄາ້ຜະລິດ 

ຫ   ບໍລິສ  ດຜູຜ້ະລິດ 

ຜູຈ້າໍນາ່ຍຊ  ນ້2 

ການສ  ງລວມການສ  ງ່ຊ  ້
  ລກູຄາ້ມາເຖງິ 

ສ  ງລວມການເລ ອກຊ  ້
ການເລ ອກເອ າ,ການຂ  ນສ  ່ງ, 

ແລະ ຮ  ບສນິຄາ້ 

ຜູຂ້າຍສ  ່ງ 
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 ລູກຄ້າມາເຖິງ (Customer Arrival) 
 ລູກຄ້າແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກທີື່ຕ້ອງການຊ ັ້ສິນຄ້າ, ການມາເຖິງຂອງລູກຄ້າມີຄວາມໝາຍ
ຄວບຄຸມລູກຄ້າຍ່າງເຂົັ້າມາໃນຮ້ານ ຫ   ສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າກັບບໍລິສັດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (EDI) ຫ   ພະນັກງານ
ໂດຍກົງ 

 ການສັງລວມຄໍາສັື່ງຊ ັ້ (Order Processing) 
 ການສັງລວມ ແລະ ການເລ ອກເອົາສິນຄ້າ, ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍອາດແຍກເປັນຮ້ານຄ້າປີກທີື່
ລູກຄ້າເລ ອກສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງການດ້ວຍຕົວເອງ, ຊໍາລະເງິນ ແລະ ຮັບເອົາສິນຄ້າ ກໍລະນີຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີື່ມີ
ພະນັກງານຂາຍໃຫ້ບໍລິການ, ລູກຄ້າແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ, ພະນັກງານຈັບເອົາສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ກໍລະນີ
ຮ້ານຄ້າຂາຍຍອ່ຍທີື່ຂາຍທາງໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອ ື່ນໆ ລູກຄ້າສັື່ງຊ ັ້ໄປທີື່ບໍລິສັດ ໂດຍແຈ້ງຊະນິດ
ແລະ ຈໍານວນທີື່ຕ້ອງການ ພະນັກງານຈົດບັນທ ກລາຍການຊ ັ້, ກວດສອບເບີື່ງສິນຄ້າ, ກ ານົດວັນຈັດສົື່ງ ແລະ 
ອອກເອກະສານການເງິນ 

 ການຂົນສົື່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ (Shipping and Receiving) 
 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຂັັ້ນຕອນການຂົນສົື່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ ຈະແຕກຕ່າງກັບວົງ
ຈອນອ ື່ນ, ລູກຄ້າຮັບຜິດຊອບນໍາສິນຄ້າກັບຕົນເອງ ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ຮ້ານຄ້າຈະຈດັສົື່ງ
ໃຫ້ໄປເຖິງສະຖານທີື່ລູກຄ້າຢູ່ ກໍລະນີການສັື່ງຊ ັ້ທາງເລັກໂຕຣນິກ ຜູ້ຂາຍຈັດສົື່ງສິນຄ້າເປັນຫີບຫໍື່ ເພ ື່ອຂົນສົື່ງ
ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ການຈັດສົື່ງອາດສົື່ງເປັນວັດສະດຸພັນທາງໄປສະນີ ຫ   ຜູ້ຮັບສົື່ງວັດສະດຸພັນ ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້
ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເປັນການເຊ ື່ອມຕໍື່ລະຫ່ວາງຜູ້ບໍລິໂພກ ກັບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍປະຕິບັດຕາມວົງຈອນນີັ້ ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບວິທີການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ຂະບວນການທຸລະກິດຊອງຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ທີື່ບໍື່ມີຂອບເຂດ ແລະ 
ກິດຈະກໍາ ວົງຈອນທີື່ປະສານກັນ ຫ   ກິດຈະການຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນໂສອຸ້ປະທານມີປະສິດທິພາບ 

8.2.1 ວງົຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູຂ້າຍຍອ່ຍ ແລະ ກດິຈະກາໍ (Retailer Order Cycle and 
Activitics) 

 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາລກູສັື່ງຊ ັ້ (Customer 
Order), ການສົື່ງຄ າຊ ັ້ (Order Transmission), ການຮັບຄໍາຊ ັ້ສັື່ງຊ ັ້ (Order Receiving), ການ
ສັງລວມການສັື່ງຊ ັ້ (Order Processing), ການເລ ອກເອົາ ແລະ ຫີບຫໍື່ (Order Picking and 
Packing) ແລະ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ສົື່ງມອບ (Order Shipping and Delivery) 
 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ເປັນການເຊ ື່ອມຕໍື່ລະຫ່ວາງຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຄ້າສົື່ງ 
ປະຕິບັດການວົງຈອນນີັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ຂະບວນການທຸລະກິດຂອງຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ອາດສັື່ງຊ ັ້
ຕາມຊ່ວງເວລາ ວິທີການສັື່ງຊ ັ້ເຮັດໄດ້ຫ າຍວິທີ ການສັື່ງຊ ັ້ທາງ EDI ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເຊ ື່ອມໂຍ່ງກັນແບບ
ສອງທາງ ເຮັດໃຫ້ການເຊ ື່ອມຕໍື່ວົງຈອນມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງສະໜັບສະໜູນການສະໜອງບໍລິການໂລ
ຈິສຕິກພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ການປະສານງານລະຫ່ວາງຜູ້ຄ້າສົື່ງອີກດ້ວຍ 
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ຮບູທ ີ30  ວງົຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູຄ້າ້ຍອ່ຍ ແລະ ກດິຈະກາໍ 
 
 ໂດຍທີື່ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຂອງໂສອຸ້ປະທານ ເໝ ອນກັບວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງ 
ໂລຈິສຕິກ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງວົງຈອນນີັ້ເໝ ອນກັນ ຄ ທີື່ໄດ້ຮຽນມາແລ້ວໃນບົດກ່ອນ 

8.2.2 ວງົຈອນສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູຄ້າ້ສົື່ງ ແລະ ກດິຈະກາໍ (Wholesaler Order Cycle and 
Activities) 

 ລູກຄ້າຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງ ຄ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ເມ ື່ອຜູ້ຄາ້ຍ່ອຍສັື່ງຊ  ັ້ສິນຄ້າ ຈະມີຜົນໃຫ້ສິນຄ້າໃນສາງ
ຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງຫຼຸດລົງ ຜູ້ຄ້າສົື່ງຈ ື່ງຕ້ອງສັື່ງສິນຄ້າມາຕ ື່ມແຮໄວ້ຈາກຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ວົງຈອນການສັື່ງຊ ັ້ຂອງຜູ້ຄ້າ
ສົື່ງ ເປັນການເຊ ື່ອມລະຫ່ວາງຜູ້ຄ້າສົື່ງກັບຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ, ວົງຈອນນີັ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການສັື່ງຊ ັ້ ແລະ ຂະບວນ
ການທຸລະກິດຂອງຄ້າສົື່ງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ 

8.2.3 ວງົຈອນຈດັຊ ັ້ວດັສະດຂຸອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍ (Manufacturer 
Procurement Cycle and Activities) 

 ວົງຈອນຈັດຊ ັ້ ມີຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຊ ັ້ສິນຄ້າ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຮ້ານ
ຂາຍຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າໃນສາງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໝົດ ຫ   ເຫ  ອໜ້ອຍ ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍກໍຕ້ອງສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າມາຕ ື່ມ
ແຮໄວ້ຈາກຜູ້ຂາຍສົື່ງ ຜູ້ຂາຍສົື່ງສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ຜະລິດທໍາການຜະລິດ ແລະ ສັື່ງຊ ັ້ວັດສະດຸຈາກຜູ້
ຈໍາໜ່າຍຕ່າງໆ 

 
 

ການຮ  ບຄາໍສ  ງ່ຊ  ້

 

ການສ  ່ງຄາໍສ  ງ່ຊ  ້ ຄາໍສ  ງ່ຊ ຂ້ອງລກູຄາ້ 

ການສ  ງລວມຄາໍສ  ງ່ຊ  ້ ການຄ  ດເລ ອກ ແລະ              

ຫີບຫ່ໍ 

ການຂ  ນສ  ່ງແລະ 

ສ  ່ງມອບ 
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ຮບູທ ີ31 ວງົຈອນການຈດັຫາຂອງຜູຜ້ະລດິ (ບໍລສິດັ) ແລະ ກດິຈະກາໍ 

 
 ກິດຈະກໍາວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ວັດສະດຸປະກບດ້ວຍ: ການເລ ອກແຫ ື່ງຊ ັ້ (Sourcing), ການ
ສັື່ງຊ ັ້ (Order Placement), ການຂົນສົື່ງ (Transportation)  ແລະ ການຮັບວັດສະດຸ (Receiving) 

8.2.4 ວງົຈອນຈດັຊ ັ້ວດັສະດຂຸອງຜູຈ້າໍໜາ່ຍ ແລະ ກດິຈະກາໍ (Supplier Procurement 
Cycle and Activities) 

 ຜູ້ຜະລິດຊິັ້ນສ່ວນ ປະກອບປັດໃຈການຜະລິດດັື່ງກ່າວ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຈະຈັດຊ ັ້ຈາກຜູ້ຈໍາ
ໜ່າຍໃນຊັັ້ນຖັດໄປ ນັັ້ນຄ ຜູ້ຈໍາໜ່ານຊັັ້ນທີ 2 ເຊິື່ງອາດຈະເປັນວົດຖຸດິບ ເພ ື່ອນໍາມາໃຊ້ຜະລິດວັດສະດຸໃຫ້
ກັບລູກຄ້າ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ຊັັ້ນທີ 2 ຈັດຊ ັ້ຈາກຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊັັ້ນທີ 3 ແລະ ຕໍື່ໄປຕາມລໍາດັບ ຈົນເຖິງ
ຜູຜ້ະລິດຕົັ້ນທາງ 
 ການເຊ ື່ອມຕໍື່ວົງຈອນ ຈະເປັນລະຫ່ວາງຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊັັ້ນທີ 1 ກັບຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊັັ້ນທີ 2,
ການເຊ ື່ອມຕໍື່ທີື່ບໍື່ມີຂອບເຂດ ຈະຕ້ອງມີການປະສານງານກັນ ແລະ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມທັງ
ການບໍລິການໂລຈິສພາຍໃນອົງກອນ 

 ວົງຈອນຈັດຊ ັ້ວັດສະດຸຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ກິດຈະກໍາ (Manufacturer 
Procurement Cycle and Activities) 
 ວົງຈອນຈັດຊ ັ້ ມີຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຊ ັ້ສິນຄ້າ, ຜູ້ບໍລໂິພກຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກ
ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າໃນສາງຂາຍຍ່ອຍໝົດ ຫ   ເຫ  ອໜ້ອຍ    ຮ້ານຄ້າຍຂາຍຍອ່ຍກໍຕ້ອງສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າ
ມາເຕີມໄວ້ຈາກຜູ້ຂາຍສົື່ງ, ຜູ້ຜະລິດຂາຍສົື່ງສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຜູູ້ຜະລິດທໍາການຜະລິດ ແລະ ສັື່ງຊ ັ້ຈາກຜູ້
ຈໍາໜ່າຍຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາວົງຈອນການຈັດຊ ັ້ວັດຖຸ ປະກອບດ້ວຍການເລ ກອສະຖານທີື່ຊ ັ້ (Sourcing), 
ການສັື່ງຊ ັ້ (Ordder Placement), ການຂົນສົື່ງ (Transportation). ວົງຈອນຈັດຊ  ັ້ວັດຖຸຂອງຜູ້ຈໍາ
ໜ່າຍ ແລະ ກິດຈະກໍາເໝ ອນກັນກັບວົງຈອນຈັດຊ ັ້ວັສະດຸຂອງໂລຈິສຕິກ 

 ວົງຈອນສັື່ງຊ ັ້ວັສະດຸຂອງຜູ້ຈໍາໜ່າຍ (ຜູ້ຜະລິດ) ແລະ ກິດຈະກໍາ (Supplier 
Procurement CycleAnd Activities) 
 ຜູ້ຜະລິດສິັ້ນສ່ວນ ຫ   ຜູ້ປະກອບ ຕ້ອງໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດ ໄດ້ແກ່: ວັດຖຸດິບ 
ສິັ້ນສ່ວນ ຫ   ສ່ວນປະກອບປັດໃຈການຜະລິດດັື່ງກ່າວ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຈະຈັດຊ ັ້ຈາກຜູ້ຈໍາໜ່າຍໃນຊັັ້ນຖັດໄປ ນັັ້ນ
ຄ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊັັ້ນທີ 2 ເຊິື່ງຈະກາຍເປັນວັດຖຸດິບ ສິັ້ນສ່ວນ ຫ   ສ່ວນປະກອບເພ ື່ອນໍາມາໃຊ້ຜະລິດວັສະດຸໃຫ້
ກັບລູກຄາ້ ນັັ້ນຄ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊັັ້ນທີ 2 ຈັດຊ ັ້ັ້ຈາກຜູ້ຈາໍໜ່າຍຊັັ້ນທີ 3 ແລະ ຕໍື່ໄປຕາມລໍາດບັຈົນເຖິງຜູ້ຜະລິດຕົັ້ນທາງ 
 

ການສ  ງ່ຊ  ້ 

Order Placement 

 

ເລ ອກແຫ ງ່ຊ  ້

Sourcing 

ການຂ  ນສ  ່ງ 

Transportation ການຮ  ບ 

Receiving 
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8.2.5 ການເຊ ື່ອມໂຍງກະບວນໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Process Linkage) 
 ໂສ້ອຸປະທານປະກອບດ້ວຍຂະບວນການຕ່າງໆ ຂະບວນການເກີດຂ ັ້ນທີື່ຈຸດເຊ ື່ອມຕໍື່ 
(Interface) ລະຫ່ວາງຊັັ້ນຂອງໂສອຸ້ປະທານ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ປະກອບເປັນເປັນວົງຈອນ ໂສ້ອຸປະທານ, ວົງ
ຈອນໂສອຸ້ປະທານ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນອົງກອນ ແລະ ອົງກອນພານນອກ ກິດຈະກ າເຫ ົື່ານີັ້ຈະ
ຕ້ອງມີການພັດທະນາ ແລະ ປະສານງານ ເພ ື່ອໃຫ້ມີການເຊ ື່ອມໂຍງກັນ ເຊິື່ງແມ່ນການເຊ ື່ອມຕໍື່ລະຫວ່າງຜູ້
ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍກັບຜູ້ຂາຍສົື່ງ, ຜູ້ຂາຍສົື່ງກັບຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຜະລິດກັບຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ 
ຜູ້ຈໍາໜ່າຍກັບຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ເຊ ື່ອມຕໍື່ໄປຈົນເຖິງຜູ້ຈໍາໜາ ື່ຍຕົັ້ນທາງ ການເຊ ື່ອມຕໍື່ບໍື່ມີຂອບເຂດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍວັດສະດຸ ແລະ ສິນຄ້າຕະຫ ອດໂສອຸ້ປະທານມີປະສິດທິພາບ 
 ຄວາມສໍາເລັດ ທີື່ຈະໃຫ້ມີຄວາມເຊ ື່ອມໂຍງໃນຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານ ຕະຫ ອດ
ທາງຜະລິດຕະພັນ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບການປະສານງານໃນທຸກຊັັ້ນໂສອຸ້ປະທານ, ການປະສານຈະເກີດຂ ັ້ນກໍເມ ື່ອ
ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານມີການແບ່ງຂໍັ້ມູນ ແລະ ກໍາໄລ ໂສອ້ປຸະທານກໍື່ມີການແບ່ງປັນລະຫ່ວາງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້
ເສຍຢາ່ງເປັນທໍາ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະບົບໂສອຸ້ປະທານຂອງອົງການກໍຈະມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີື່ຍ ນຍົງ ນັັ້ນຄ ໂສອຸ້ປະທານຈະບັນລຸກໍາໄລລວມສູງສຸດ ແລະ ລູກຄ້າມີ
ຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ 

 
8.3 ຄວາມສາໍເລດັການຈດັການໂສອ້ປຸະທານ (The Success of Managing 

Supply Chain) 
 ໂສອຸ້ປະທານຂອງບໍລິສັດ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທັງກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈໍານວນ
ຫ າຍ ສະມາຊິກຈໍານວນໜ ື່ງໃກ້ຊິດກັບບໍລິສັດ ໄດ້ແກ່: ບັນດາລູກຄ້າທີື່ຊ ັ້ສິນຄ້າໂດຍກົງຈາກບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້
ຜະລິດວັດຖຸຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ ສະມາຊິກເຫ ົື່ານີັ້ເປັນສະມາຊິກຊັັ້ນ 1 (Tier 1) ແລະ ຕໍື່ຖັດໄປເຖິງຜູ້ຜະລິດ 
ວັສະດຸຕົັ້ນທາງ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍ 
 ເປັນຫຍັງຈ ື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດການໂສອຸ້ປະທານ (Why to Manage Supply Chain) ໂສ້
ອຸປະທານມີຄວາມສບັຊ້ອນ ບໍລິສັດຈະຕ້ອງໃຊ້ຊັພະຍາກອນ ເພ ື່ອຈັດການໂສອຸ້ປະທານຂອງບໍລິສັດ ກໍື່ເພ ື່ອ
ໃຫ້ໂລຈິສຕິກມີປະສິດທິພາບ ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈຊ ັ້ສິນຄ້າ ເພະຄຸນລັກສະນະຜະລດິຕະພັນ, ລາຄາ 
ແລະ ການບໍລິການ ການຕັດສນິໃຈຂອງລູກຄ້າປະກອບດ້ວຍປັດໃຈດັື່ງນີັ້: 

1) ຜະລິດຕະພັນ (Product)  
2) ລາຄາ (Price) 
3) ການບໍລິການລູກຄ້າ (CustomerService) ຄວາມເພິື່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ນອກຈາກຕົວ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລາຄາທີື່ເໝາະສົມແລ້ວ ລູກຄ້າຍັງຕ້ອງການຫາຊ ັ້ໄດ້ຕາມສະຖານທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ໃນ
ເວລາທີື່ຕ້ອງການ,ສະນັັ້ນ ການບໍລິການຕ້ອງສາມາດໃຫ້ການບໍລິການທີື່ເຊ ື່ອໄດ້ 

4) ການອອກແບບໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Design) ເພ ື່ອທີື່ຈະໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນຄ່າ 
(Value) ສູງສຸດ ໂດຍໃຫ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລດິຕະພັນ, ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເງິນລະຫວ່າງຊັັ້ນຕ່າງໆຂອງ
ໂສອຸ້ປະທານ ມີປະສິດທິພາບ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ໂສອຸ້ປະທານມີກໍາໄລສູງສຸດ, ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມສໍາເລັດການ
ຈັດການໂສອຸ້ປະທານ ບໍລິສັດຈະຕ້ອງອອກແບບໂສອຸ້ປະທານໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບກົນລະຍຸດການແຂ່ງຂັນ 
ການອອກແບບໂສອຸ້ປະທານ ມີລໍາດັບຊັັ້ນດັື່ງນີັ້: 
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8.3.1 ການວເິຄາະເຄ ອຂາ່ຍ (Supply Chain Network Analysis) 
 ເຄ ອຂ່າຍໂສອຸ້ປະທານມີຄວາມສັບຊ້ອນ ໂດຍຂ ັ້ນຢູ່ກັບຈໍານວນຊັັ້ນ (Tier), ຈໍານວນ
ສະມາຊິກໃນແນວນອນ (Horizontal ) ແລະ ແນວຕັັ້ງ (Vertical Member), ຈໍານວນຊັັ້ນ ແລະ 
ຄວາມຍາວ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບນະໂຍບາຍຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ວິທີການຜະລິດ ການວິເຄາະເຄ ອຂ່າຍມີ
ຄວາມໝາຍທີື່ຈະໄດ້ເຂົັ້າໃຈໂສ້ອຸປະທານຂອງບໍລິສັດໃນເລ ື່ອງ  

 ນະໂຍບາຍການຜະລິດ: ບໍລິສັດຈະຜະລິດວັສະດຸເອງ (To make) ຫ   ຊ ັ້ (To 
buy) ບໍລສິັດຈະຜະລິດວັດຖຸຊະນິດໃດ, ຢູ່ໃສ ແລະ ຊ ັ້ວັສະດຸອັນໃນຈາກໃຜ ແລະ ຢູ່ໃສ 

 ນະໂຍບາຍຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍ (Distribution Channel)  ບໍລິສັດຈະເລ ອກ
ຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍແບບໃດ, ຂາຍຜ່ານຜູ້ຂາຍສົື່ງ ຫ   ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ ຫ    ຂາຍຜ່ານຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ 

 ເຄ ອຂ່າຍໂສອຸ້ປະທານ ໂສ້ອຸປະທານມີຈັກຊັັ້ນ (Tier) ແຕ່ລະຊັັ້ນມີສະມາຊິກ
ເທົື່າໃດ ແລະ ຈໍາແນກເປັນສະມາຊິກທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນກັບບລໍິສັດ (Primary Members) ແລະ ສະມາ
ຊີກທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນຮອງລົງມາ (Supporting Member) 

 ຕໍາແໜ່ງບໍລິສັດໃນໂສອຸ້ປະທານ ບໍລິສັດຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງໃດຂອງໂສອຸ້ປະທານ ແລະ 
ມີອໍານາດຕໍື່ລອງໃນໂສ້ອຸປະທານຢ່າງໃດ 

 ຜູ້ຂາຍວັສະດຸ (Supplier) ຜູ້ຂາຍວັສະດຸໂດຍກົງໃຫ້ບໍລິສັດ (Tier 1 
Suppliers) ມີລາຍໃຫຍ່ຈັກລາຍ, ໂຮງງານຜູ້ຈ າໜ່າຍຕັັ້ງຢູ່ໃສ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

8.3.2 ກນົລະຍດຸ ໂສອ້ປຸະທານ  (Supply Chain Structure)   
 ຂໍັ້ມູນການວິເຄາະເຄ ື່ອຂ່າຍຂອງໂສ້ອຸປະທານ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ເຫັນພາບລວມຂອງ
ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການຈັດຈໍາໜ່າຍ ຕັັ້ງແຕ່ຜູ້ຜະລິດທໍາອິດ ໄປເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຍັງຊວ່ຍໃຫ້
ບໍລິສັດເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງສະມາຊິກທີື່ມີຄວາມສໍາຄນັກັບບໍລິສັດໄດ້ ຈາກຂໍັ້ມູນດັື່ງກ່າວ ນໍາມາໃຊ້ກາໍ
ນົດກົນລະຍຸດເລ ື່ອງ: 

 ໂຄງສ້າງໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Structure) 
 ທີື່ຕັັ້ງໂຮງງານ ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນ (Plan and Warehouse Location) 
 ການວາງແຜນໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Planning) 
 ຂະບວນການໂສອຸ້ປະທານ (Supply Chain Process) 

8.3.3 ການປະສານງານ (Coordination)  
 ການປະສານງານເປັນປັດໃຈທີື່ສໍາຄັນ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຊ ື່ອມຕໍື່ຊັັ້ນໂສອຸ້ປະທານແບບ
ບໍື່ມີພົມແດນ, ການມີຮອຍຕໍື່ລະຫວ່າງຊັັ້ນໂສອຸ້ປະທານ ເກີດຂ ັ້ນໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນ, ຂໍັ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ເງນິ ຖ້າເກີດຄວາມຫ້  າຊ້າໃນຈຸດເຊ ື່ອມຕໍື່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຂາດແຄນສິນຄ້າໃນໂສອຸ້ປະ
ທານ ສະມາຊິກໂສອຸ້ປະທານ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

8.3.4 ການແລກປຽ່ນຂໍັ້ມນູ (Information Sharing) 
 ຄວາມສູນເສຍໃນລະບົບໂສອຸ້ປະທານ ຄ ພາວະຜົນກະທົບຈາກຂໍັ້ມູນບໍື່ມີຄວາມຈິງ
(Bullwhip Effect) ແລະ ພາວະສິນຄ້າໝົດທີື່ແຮໄວ້ ຍ້ອນໄດ້ຂໍັ້ມູນບໍື່ຈິງຄ ພາວະສິນຄ້າໃນສາງຫ າຍເກີນ
ໄປ ຫ   ບໍື່ມີສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບຂາຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ການເກີດພາວະດັື່ງກ່າວກໍເນ ື່ອງມາຈາກ ແຕລ່ະຊັັ້ນໃຊ້ຂໍັ້ມູນ
ຕ່າງກັນ ແລະ ເປັນຂໍັ້ມູນບໍື່ມີຄວາມຈິງ ສະນັັ້ນ ພະຍາກອນອຸປະສົງຂໍັ້ມູນຈາກຈຸດຂາຍ ເປັນຂໍັ້ມູນປະຈຸບັນ
(Real Time) ເຊິື່ງມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ ການພະຍາກອນອຸປະສົງໂດຍໃຊ້ຖານຂໍັ້ມູນດຽວກັນ
(ຂໍັ້ມູນຈາກຈຸດຂາຍ) ຈະສາມາດກໍາຈັດພາວະຄວາມສູນເສຍທີື່ກ່າວມາໄດ ້
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8.3.5 ຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະ ການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ (Trust and Benefit 
Sharing) 

 ການປະສານງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍັ້ມູນລະຫ່ວາງສະມາຊິກໂສ້ອຸປະທານ ເປັນເລ ື່ອງ
ຍາກ, ມີຄວາມຍາກລໍາບາກ ເກີດມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈກນັ ແຕ່ລະຝ່າຍມີຄວາມຫວາດລະແວງວ່າ ອີກ
ຝ່າຍໜ ື່ງຈະສວຍໂອກາດເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຫ   ໄດ້ປະໂຫຍດແຕ່ຝ່າຍດຽວ ຄວາມບໍື່ໄວ້ວາງໃຈກັນ ເປັນ
ອຸປະສັກຕໍື່ຄວາມສໍາເລັດຂອງການຈັດການໂສອຸ້ປທານ ສະນັັ້ນ ແກນນໍາໂສອຸ້ປະທານມີບົດບາດສໍາຄັນດ້ວຍ
ການສະແດງອອກ ແລະ ການປະຕິບັດບໍື່ເອົາລັດເອົາປຽບຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ມຸ່ງໝັັ້ນທີື່ໃຊ້
ເວລາເປັນປັດໃຈທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
 

 
 


