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1.2 ค ำอธิบำยหลักสูตร  
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ประเภท 1  กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของบุคลำกรขั้นพื้นฐำน 
 

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งในอุตสำหกรรมอำหำร   
      (Logistics-Supply Chain in food industries) 

ค ำอธิบำย: สร้างทักษะด้านการจัดการด้านการขนส่ง เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารให้ตรง
กับความต้องการของตลาด และสามารถใช้เครื่องมือผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ส าหรับ
ทดสอบแนวคิดภายในบริษัทและการทดสอบตลาดเบื้องต้น (Idea Validation) กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าการ
ปรับปรุงแนวคิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร สู่การพัฒนาต้นแบบท่ีลงทุนต่ าแต่มี
ประสิทธิภาพสูง  
วัตถุประสงค:์  1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการด้านการขนส่งให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

2. เพื่อเข้าใจการออกแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model)  
3. เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมการจัดการด้านการขนส่งท่ีตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงได้
อย่างเหมาะสม 

ผลลัพธ์ทักษะ:  1. ทักษะการจัดการด้านการขนส่ง 
  2. ทักษะด้านการออกแบบจ าลองธุรกิจให้เหมาะกับธุรกิจตน 
  3. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับธุรกิจตน 
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย: อุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้าน 

         การแปรรูปอาหาร 
กลุ่มเป้ำหมำย: ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร , ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอาหารแปรรูป, บุคลากร      
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 2 (พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย) จากสถาน  ประกอบการท่ีเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียน 

วิทยำกร 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำน ควำมเชี่ยวชำญ รูปภำพ 
1. อำจำรย์ธนพร จนำพิระกนิฎฐ ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย 

- Agricultural 
Logistics and 
Supply Chain 
Management  
- Lean 
Management 
- Logistics 

Entrepreneur 
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2. อำจำรย์ทัตพงศ์ นำมวัฒน์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย 

-Business model 
canvas 
-SWOT analysis 

 
 

เนื้อหำทีเ่รียน: 

ล ำดับที่ เนื้อหำทีเ่รียน 
1 นวัตกรรมและการปรับเปล่ียนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจอาหารในอนาคต 
2 การเพิ่มศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจอาหารด้วยแนวคิด Lean 

Management 
3 การออกแบบนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์เพื่อการยกระดับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจอาหารในอนาคต 
4 แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการ

จัดการธุรกิจอาหารสมัยใหม่ 
5 การตลาดโลจิสติกส์ และกลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในยุค New Normal 
6 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการปรับกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานและโลจิ

สติกส์ในธุรกิจอาหารในยุค New Normal 
 

 

วิธีกำรเรียน: 

1. แนะน ำโครงกำร Brain Power Skill Up 
2. แบบทดสอบก่อนพัฒนำทักษะ (Pre-Test)/แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-Embedded Skill 
Evaluation) 
3. เรียนภำคทฤษฏี (Lecture) 
4. กำรเขียนแผนงำน ทุกวันหลังเลิกเรียน (Assignment- Action Plan) 
5. บันทึกควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำทักษะ Learning Curve Record ทุกวันหลังเลิกเรียน 
6. แบบทดสอบหลังพัฒนำทักษะ (Post-Test)/แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill 
Evaluation) 
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บทที่ 2 : แบบทดสอบและประเมินผล 

ก่อนเรียน 
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2.1 แบบทดสอบก่อน 

พัฒนำทักษะ (Pre-Test)  
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ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน 

 

1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สถานประกอบการ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Email………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เบอร์โทร……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบก่อนพัฒนำทักษะ (Pre-Test) 
 

1. กระบวนการในการวางแผนด าเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพในการไหลเวียนสินค้า บริหารต้นทุน          
การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดท่ีมีการใช้งานหรือลูกค้า คือความหมายของข้อใด 

ก. การจัดการคลังสินค้า 
ข. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ค. การจัดการด้านส่งออกและน าเข้า 
ง. การจัดการขนส่ง 

 
2. โลจิสติกส์ เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ด้านใด 

ก. เวลา 
ข. รูปร่าง 
ค. สถานท่ี  
ง. ถูกทุกข้อ 

 
3.กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายสินค้าต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกข้อใด 

ก. การขนส่ง 
ข. การคลังสิค้า 
ค. การบรรจุหีบห่อ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
4. ข้อใด คือความหมายของการบริหารระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

         ก. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการขนส่งโดยเฉพาะ 
         ข. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านผู้ประกอบการ 
         ค. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการน าเข้าส่งออก 
         ง. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการสร้างคุณค่าห่วงโซ่อุปทาน 
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5. ข้อใด ไม่ใช่บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อองค์กร 
ก. การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 
ข. การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา 
ค. การลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

6. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์ในการพิจารณาการบริหารคลังสินค้า 
ก. ปริมาณสินค้าท่ีจะน ามาไว้ในคลังสินค้า (Cycle Stock) 
ข. ปริมาณสินค้าเพื่อเหลือเพื่อขาด (Safety Stock) 
ค. ปริมาณการส่ังสินค้าตามงวดเวลา (Fixed Time Period) 
ง. ปริมาณสินค้า ณ จุดส่ังซื้อ (Economic Order Quantity) 

 
7. ข้อใด คือเหตุผลท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญในการผลิต 

ก. เนื่องจากต้องผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 
ข. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และไม่ให้สินค้าอยู่ในคลังนานเกินไป 
ค. เนื่องจากการผลิตมีผลต่อการตัดสินใจขยายก าลังการผลิต 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
8. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีควรพิจารณาเมื่อองค์กรต้องใช้บริการจัดจ้างบริษัทขนส่งภายนอก 

ก. เพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมของธุรกิจ 
ข. เพื่อต้องการลดต้นทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค. สามารถเปล่ียนแปลงการให้บริการได้ดีกว่า 
ง. เป็นการจ ากัดการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ไม่ถูกต้อง 
ก. ศูนย์กระจายสินค้าท าหน้าท่ีในการแยกย่อยสินค้า 
ข. ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีก 
ค. คลังสินค้าเป็นสถานท่ีในการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งให้ผู้บริโภค 
ง. คลังสินค้ามีกิจกรรมในการด าเนินงาน 3 กิจกรรม คือ การรับ การจัดเก็บ และการจัดส่ง 
 

10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ความส าคัญของการวางแผนด าเนินงาน 
ก. เกิดนวัตกรรม 
ข. พัฒนาแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ค. ช่วยเพิ่มยอดขาย 
ง. องค์กรมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนและช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานได้ 
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11. วัตถุประสงค์ของการจัดการการผลิตคืออะไร 
ก. เกิดความมั่งค่ัง 
ข. ต้นทุนการผลิตต่ าลง 
ค. ผลิตได้คุณภาพตามท่ีก าหนด 
ง. ก าไรสูงขึ้น 
 

12. ข้อใด คือ แนวคิดของกิจการท่ียั่งยืน (Sustainable Enterprise) 
ก. สามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนให้องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
ข. มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
ค. ได้รับก าไรในระดับท่ีน่าพอใจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

13. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างไร 
ก. เพื่อการวางแผนสินค้าคงคลัง 
ข. เพื่อการออกแบบสินค้าให้ตรงความต้องการ 
ค. เพื่อวางแผนการขนส่ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

14. ข้อใดไม่ใช่การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ก. อัตราการรักษาลูกค้า (Retention) 
ข. อัตราการสูญเสียลูกค้า (Defection) 
ค. อัตราการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory rate) 
ง. การหาลูกค้า (Customer Acquisition) 
 

15. จากกรณีศึกษา การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ส่ือสังคมออนไลน์มีผลในการท าธุรกิจแฟช่ัน 
ข. ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยรักษาเพิ่มยอดขายของธุรกิจแฟช่ัน 
ค. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง Brand กับลูกค้าทางส่ือสังคมออนไลน์ คือ 
การท ากิจกรรมในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Collaborative CRM) 
ง. การใช้เทคโนโลยีจ าเป็นอย่างมากในการท าธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

16. การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มีความส าคัญอย่างไรกับซัพพลายเชน 
 ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
 ข. เพื่อการแบ่งปันข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์และองค์กร 
 ค. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการเติมเต็มสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด 
 ง. เพื่อลดความเส่ียงจากการผลิตสินค้าไม่ทัน 
 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

แบบทดสอบก่อนการพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 

17. การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เหมาะกับธุรกิจใดมากท่ีสุด 
ก. Tesco Lotus และ CP Meji 
ข. ร้านป้าเล็กโชห่วย และ Kerry Logistics ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ 
ค. ร้านอาหาร Fuji และ นาย ก ชาวประมงท่ีส่งปลาขายให้กับพ่อค้าท่ีตลาด 
มหาชัย 
ง. CP All และ บริษัทสมหญิงทรานสปอร์ตผู้ให้บริการขนส่งรายเท่ียวกับ CP 

 
18. ข้อใดกล่าวถูกส าหรับการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

ก. การเจรจาต่อรองเพื่อส่วนลดท่ีสูงท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของ 
   แผนกจัดซื้อ 
ข. ควรสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 
ค. ควรเลือกซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวเพราะสามารถใช้ปริมาณการส่ังซื้อ 
   ต่อรองราคาได้ 
ง. การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ หรือการมอบของให้ระหว่างซัพพลายเออร์และ 

             ลูกค้าควรท าเฉพาะเทศกาลเท่านั้น 
 
19. ท าไมองค์กรควรให้ความใส่ใจเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ 

ก. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีต้นทุนต่ าท่ีสุด 
ข. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีก าไรสูงท่ีสุด 
ค. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

           ง. เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในซัพพลายเชนเห็นความส าคัญของกันและกัน 

20.แนวความคิดใดเป็นการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์การ 

ก. แนวความคิดต้นทุนรวม 
ข.แนวความคิดต้นทุนคงท่ี 
ค. แนวความคิดต้นทุนเฉล่ีย 
ง. ไม่มีข้อถูก 
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2.2 แบบประเมินทักษะก่อนกำรพัฒนำทักษะ 
(Pre-Embedded Skill) 
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ส่วนที่ 1 ส ำหรับ ผู้เรียน 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ-นามสกุล ....................................................................................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ......................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 ส ำหรับ เจ้ำของกิจกำร หรือ หัวหน้ำงำน 

 

2.1 กำรประเมินผู้เรียน 
ควำมหมำยระดับคะแนน 
0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มท่ี มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบ

ค าถามหรือแก้ไขปัญหาท่ีไม่ซับซ้อนได้ 
3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไข

ปัญหาซับซ้อนปานกลางได้ 
4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากได้ และ

สามารถก าหนดแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในองค์กรได้
และน าไปสู่การต่อยอดเพื่อลงมือท าจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อื่นได้ 
 

กรุณำ (√) ในช่องระดับคะแนน 
ผลลัพธ์ทักษะ  

 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 
1. ทักษะการบริหารจัดการด้านการขนส่ง       
2. ทักษะการลดต้นทุนการขนส่ง       
3. ทักษะการประเมินผลการท างานด้านการขนส่ง        
4. ทักษะการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง       
5. ทักษะการบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน       

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำทักษะด้วยกรำฟเรดำร์ (Radar Chart) 
 

 

 

ทักษะกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรขนสง่ 

ทักษะกำรประเมินผลกำรท ำงำนดำ้นกำรขนส่ง 

ทักษะกำรบริหำรควำมเสี่ยงในห่วงโซ่อปุทำน ทักษะกำรบริหำรจดักำรคลังสนิค้ำและสินคำ้คงคลัง 

ทักษะกำรลดตน้ทุนกำรขนส่ง 
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   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 

 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 

 

3.2 บทที่ 2: 

กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนด้วยแนวคิดลีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   

      (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เอกสารประกอบการเรียน 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   
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3.3 บทที่ 3: 

แบบจ ำลองธุรกิจ (Business model) 
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บทที่ 4 : แบบทดสอบและประเมินผลหลัง
เรียน 
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4.1 แบบทดสอบหลัง 

พัฒนำทักษะ (Post-Test)  
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ส่วนท่ี 1 ลงทะเบียน 
 

1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สถานประกอบการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เบอร์โทร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบหลังพัฒนำทักษะ (Post-Test) 
 

1. กระบวนการในการวางแผนด าเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพในการไหลเวียนสินค้า บริหารต้นทุน          
การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดท่ีมีการใช้งานหรือลูกค้า คือความหมายของข้อใด 

ก. การจัดการคลังสินค้า 
ข. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ค. การจัดการด้านส่งออกและน าเข้า 
ง. การจัดการขนส่ง 

 
2. โลจิสติกส์ เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ด้านใด 

ก. เวลา 
ข. รูปร่าง 
ค. สถานท่ี  
ง. ถูกทุกข้อ 

 
3. กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายสินค้าต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกข้อใด 

ก. การขนส่ง 
ข. การคลังสิค้า 
ค. การบรรจุหีบห่อ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
4. ข้อใด คือความหมายของการบริหารระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ก. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการขนส่งโดยเฉพาะ 
ข. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านผู้ประกอบการ 
ค. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการน าเข้าส่งออก 
ง. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการสร้างคุณค่าห่วงโซ่อุปทาน 
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5. ข้อใด ไม่ใช่บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อองค์กร 
ก. การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 
ข. การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา 
ค. การลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

6. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์ในการพิจารณาการบริหารคลังสินค้า 
ก. ปริมาณสินค้าท่ีจะน ามาไว้ในคลังสินค้า (Cycle Stock) 
ข. ปริมาณสินค้าเพื่อเหลือเพื่อขาด (Safety Stock) 
ค. ปริมาณการส่ังสินค้าตามงวดเวลา (Fixed Time Period) 
ง. ปริมาณสินค้า ณ จุดส่ังซื้อ (Economic Order Quantity) 

 
7. ข้อใด คือเหตุผลท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญในการผลิต 

ก. เนื่องจากต้องผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 
ข. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และไม่ให้สินค้าอยู่ในคลังนานเกินไป 
ค. เนื่องจากการผลิตมีผลต่อการตัดสินใจขยายก าลังการผลิต 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
8. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีควรพิจารณาเมื่อองค์กรต้องใช้บริการจัดจ้างบริษัทขนส่งภายนอก 

ก. เพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมของธุรกิจ 
ข. เพื่อต้องการลดต้นทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค. สามารถเปล่ียนแปลงการให้บริการได้ดีกว่า 
ง. เป็นการจ ากัดการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ไม่ถูกต้อง 
ก. ศูนย์กระจายสินค้าท าหน้าท่ีในการแยกย่อยสินค้า 
ข. ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีก 
ค. คลังสินค้าเป็นสถานท่ีในการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งให้ผู้บริโภค 
ง. คลังสินค้ามีกิจกรรมในการด าเนินงาน 3 กิจกรรม คือ การรับ การจัดเก็บ และการจัดส่ง 
 

10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ความส าคัญของการวางแผนด าเนินงาน 
ก. เกิดนวัตกรรม 
ข. พัฒนาแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ค. ช่วยเพิ่มยอดขาย 
ง. องค์กรมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนและช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานได้ 
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แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 
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11. วัตถุประสงค์ของการจัดการการผลิตคืออะไร 
ก. เกิดความมั่งค่ัง 
ข. ต้นทุนการผลิตต่ าลง 
ค. ผลิตได้คุณภาพตามท่ีก าหนด 
ง. ก าไรสูงขึ้น 
 

12. ข้อใด คือ แนวคิดของกิจการท่ียั่งยืน (Sustainable Enterprise) 
ก. สามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนให้องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
ข. มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
ค. ได้รับก าไรในระดับท่ีน่าพอใจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

13. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างไร 
ก. เพื่อการวางแผนสินค้าคงคลัง 
ข. เพื่อการออกแบบสินค้าให้ตรงความต้องการ 
ค. เพื่อวางแผนการขนส่ง 
ง. ถกูทุกข้อ 

 
14. ข้อใดไม่ใช่การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ก. อัตราการรักษาลูกค้า (Retention) 
ข. อัตราการสูญเสียลูกค้า (Defection) 
ค. อัตราการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory rate) 
ง. การหาลูกค้า (Customer Acquisition) 
 

15. จากกรณีศึกษา การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ส่ือสังคมออนไลน์มีผลในการท าธุรกิจแฟช่ัน 
ข. ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยรักษาเพิ่มยอดขายของธุรกิจแฟช่ัน 
ค. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง Brand กับลูกค้าทางส่ือสังคมออนไลน์ คือ การท ากิจกรรม 
ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Collaborative CRM) 
ง. การใช้เทคโนโลยีจ าเป็นอย่างมากในการท าธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

16. การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มีความส าคัญอย่างไรกับซัพพลายเชน 
 ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
 ข. เพื่อการแบ่งปันข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์และองค์กร 
 ค. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการเติมเต็มสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด 
 ง. เพื่อลดความเส่ียงจากการผลิตสินค้าไม่ทัน 
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แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 
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17. การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เหมาะกับธุรกิจใดมากท่ีสุด 
ก. Tesco Lotus และ CP Meji 
ข. ร้านป้าเล็กโชห่วย และ Kerry Logistics ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ 
ค. ร้านอาหาร Fuji และ นาย ก ชาวประมงท่ีส่งปลาขายให้กับพ่อค้าท่ีตลาดมหาชัย 
ง. CP All และ บริษัทสมหญิงทรานสปอร์ตผู้ให้บริการขนส่งรายเท่ียวกับ CP 

 
18. ข้อใดกล่าวถูกส าหรับการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

ก. การเจรจาต่อรองเพื่อส่วนลดท่ีสูงท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของแผนกจัดซื้อ 
ข. ควรสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 
ค. ควรเลือกซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวเพราะสามารถใช้ปริมาณการส่ังซื้อต่อรองราคาได้ 
ง. การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ หรือการมอบของให้ระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าควรท าเฉพาะ 

             เทศกาลเท่านั้น 
 
19. ท าไมองค์กรควรให้ความใส่ใจเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ 

ก. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีต้นทุนต่ าท่ีสุด 
ข. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีก าไรสูงท่ีสุด 
ค. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

           ง. เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในซัพพลายเชนเห็นความส าคัญของกันและกัน 

20. แนวความคิดใดเป็นการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์การ 

ก. แนวความคิดต้นทุนรวม 
ข.แนวความคิดต้นทุนคงท่ี 
ค. แนวความคิดต้นทุนเฉล่ีย 
ง. ไม่มีข้อถูก 
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4.2 แบบประเมินทักษะหลังกำรพัฒนำทักษะ 
(Post-Embedded Skill) 
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ส่วนท่ี 1 ส ำหรับ ผู้เรียน 
 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................... ............................................................................................. 

ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................... ......................................................................................... 

1.2 เปรียบเทียบควำมรู้และทักษะท่ีได้รบัหลังเข้ำร่วมพัฒนำทักษะ กับ พื้นฐำนควำมรู้เดิม 
(    ) ได้พัฒนาทักษะใหม่ที่เพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ มากกว่าความรู้เดิม (    ) ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ  

 

1.3 ควำมพึงพอใจตอ่หลักสตูรพัฒนำทักษะ  
(    ) พึงพอใจมากที่สุด (    ) พึงพอใจมาก (    ) พึงพอใจปานกลาง (    ) พึงพอใจน้อย 

 
ส่วนท่ี 2 ส ำหรับ เจ้ำของกิจกำร หรอื หัวหน้ำงำน 

 

2.1 กำรประเมินผู้เรียน 
ควำมหมำยระดับคะแนน 
0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มที่ มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหาที่ไม่

ซับซ้อนได้ 
3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนปานกลางได้ 
4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเชื่อมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่ซบัซอ้นมากได้ และสามารถก าหนดแผนเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในองค์กรได้และน าไปสู่การต่อยอดเพื่อลงมือท าจริง 
5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 
 
กรุณำ (√) ในชอ่งระดบัคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
 

ระดับคะแนน 
0 1 2 3 4 5 

1. ทักษะการบริหารจัดการด้านการขนส่ง       
2. ทักษะการลดต้นทุนการขนส่ง       
3. ทักษะการประเมินผลการท างานด้านการขนส่ง        
4. ทักษะการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง       
5. ทักษะการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน       

 

กำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำทักษะดว้ยกรำฟเรดำร์ (Radar Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรขนสง่ 

ทักษะกำรประเมินผลกำรท ำงำนดำ้นกำรขนส่ง 

ทักษะกำรบริหำรควำมเสี่ยงในห่วงโซ่อปุทำน ทักษะกำรบริหำรจดักำรคลังสนิค้ำและสินคำ้คงคลัง 

ทักษะกำรลดตน้ทุนกำรขนส่ง 
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หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร   
   (Logistics-Supply Chain in food industries) 

 

 

 

4.3 เฉลยแบบทดสอบ 

ก่อน-หลังพัฒนำทักษะ  
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังพัฒนาทักษะ  
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ส่วนที่ 1 เฉลยแบบทดสอบพัฒนาทักษะ 
1. กระบวนการในการวางแผนด าเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพในการไหลเวียนสินค้า บริหารต้นทุน          
การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดท่ีมีการใช้งานหรือลูกค้า คือความหมายของข้อใด 

ก. การจัดการคลังสินค้า 
ข. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ค. การจัดการด้านส่งออกและน าเข้า 
ง. การจัดการขนส่ง 

 
2. โลจิสติกส์ เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ด้านใด 

ก. เวลา 
ข. รูปร่าง 
ค. สถานท่ี  
ง. ถูกทุกข้อ 

 
3. กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายสินค้าต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกข้อใด 

ก. การขนส่ง 
ข. การคลังสิค้า 
ค. การบรรจุหีบห่อ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
4.ข้อใด คือความหมายของการบริหารระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ก. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการขนส่งโดยเฉพาะ 
ข. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านผู้ประกอบการ 
ค. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการน าเข้าส่งออก 
ง. การวางแผนและควบคุมระบบข้อมูลด้านการสร้างคุณค่าห่วงโซ่อุปทาน 

 
5. ข้อใด ไม่ใช่บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อองค์กร 

ก. การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 
ข. การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา 
ค. การลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

6. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์ในการพิจารณาการบริหารคลังสินค้า 
ก. ปริมาณสินค้าท่ีจะน ามาไว้ในคลังสินค้า (Cycle Stock) 
ข. ปริมาณสินค้าเพื่อเหลือเพื่อขาด (Safety Stock) 
ค. ปริมาณการส่ังสินค้าตามงวดเวลา (Fixed Time Period) 
ง. ปริมาณสินค้า ณ จุดส่ังซื้อ (Economic Order Quantity) 



 

 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   Brain Power Skill Up 

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังพัฒนาทักษะ  
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหาร 

   (Logistics-Supply Chain in food industries) 
 

 
7. ข้อใด คือเหตุผลท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญในการผลิต 

ก. เนื่องจากต้องผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 
ข. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และไม่ให้สินค้าอยู่ในคลังนานเกินไป 
ค. เนื่องจากการผลิตมีผลต่อการตัดสินใจขยายก าลังการผลิต 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
8. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีควรพิจารณาเมื่อองค์กรต้องใช้บริการจัดจ้างบริษัทขนส่งภายนอก 

ก. เพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมของธุรกิจ 
ข. เพื่อต้องการลดต้นทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค. สามารถเปล่ียนแปลงการให้บริการได้ดีกว่า 
ง. เป็นการจ ากัดการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ไม่ถูกต้อง 
ก. ศูนย์กระจายสินค้าท าหน้าท่ีในการแยกย่อยสินค้า 
ข. ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีก 
ค. คลังสินค้าเป็นสถานท่ีในการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งให้ผู้บริโภค 
ง. คลังสินค้ามีกิจกรรมในการด าเนินงาน 3 กิจกรรม คือ การรับ การจัดเก็บ และการจัดส่ง 
 

10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ความส าคัญของการวางแผนด าเนินงาน 
ก. เกิดนวัตกรรม 
ข. พัฒนาแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ค. ช่วยเพิ่มยอดขาย 
ง. องค์กรมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนและช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานได้ 
 

11. วัตถุประสงค์ของการจัดการการผลิตคืออะไร 
ก. เกิดความมั่งค่ัง 
ข. ต้นทุนการผลิตต่ าลง 
ค. ผลิตได้คุณภาพตามท่ีก าหนด 
ง. ก าไรสูงขึ้น 
 

12. ข้อใด คือ แนวคิดของกิจการท่ียั่งยืน (Sustainable Enterprise) 
ก. สามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนให้องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
ข. มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
ค. ได้รับก าไรในระดับท่ีน่าพอใจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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13. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างไร 

ก. เพื่อการวางแผนสินค้าคงคลัง 
ข. เพื่อการออกแบบสินค้าให้ตรงความต้องการ 
ค. เพื่อวางแผนการขนส่ง 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
14. ข้อใดไม่ใช่การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ก. อัตราการรักษาลูกค้า (Retention) 
ข. อัตราการสูญเสียลูกค้า (Defection) 
ค. อัตราการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory rate) 
ง. การหาลูกค้า (Customer Acquisition) 
 

15. จากกรณีศึกษา การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ส่ือสังคมออนไลน์มีผลในการท าธุรกิจแฟช่ัน 
ข. ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยรักษาเพิ่มยอดขายของธุรกิจแฟช่ัน 
ค. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง Brand กับลูกค้าทางส่ือสังคมออนไลน์ คือการท ากิจกรรมในการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Collaborative CRM) 
ง. การใช้เทคโนโลยีจ าเป็นอย่างมากในการท าธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

16. การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มีความส าคัญอย่างไรกับซัพพลายเชน 
 ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
 ข. เพื่อการแบ่งปันข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์และองค์กร 
 ค. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการเติมเต็มสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด 
 ง. เพื่อลดความเส่ียงจากการผลิตสินค้าไม่ทัน 
 

17. การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เหมาะกับธุรกิจใดมากท่ีสุด 
ก. Tesco Lotus และ CP Meji 
ข. ร้านป้าเล็กโชห่วย และ Kerry Logistics ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ 
ค. ร้านอาหาร Fuji และ นาย ก ชาวประมงท่ีส่งปลาขายให้กับพ่อค้าท่ีตลาดมหาชัย 
ง. CP All และ บริษัทสมหญิงทรานสปอร์ตผู้ให้บริการขนส่งรายเท่ียวกับ CP 

 
18. ข้อใดกล่าวถูกส าหรับการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

ก. การเจรจาต่อรองเพื่อส่วนลดท่ีสูงท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของแผนกจัดซื้อ 
ข. ควรสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 
ค. ควรเลือกซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวเพราะสามารถใช้ปริมาณการส่ังซื้อต่อรองราคาได้ 
ง. การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ หรือการมอบของให้ระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าควรท าเฉพาะ 

             เทศกาลเท่านั้น 
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19. ท าไมองค์กรควรให้ความใส่ใจเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ 

ก. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีต้นทุนต่ าท่ีสุด 
ข. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีก าไรสูงท่ีสุด 
ค. เพื่อท าให้ซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

           ง. เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในซัพพลายเชนเห็นความส าคัญของกันและกัน 

20.แนวความคิดใดเป็นการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์การ 

ก. แนวความคิดต้นทุนรวม 
ข.แนวความคิดต้นทุนคงท่ี 
ค. แนวความคิดต้นทุนเฉล่ีย 
ง. ไม่มีข้อถูก 
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บทที่ 5 : แผนงำน  

(Action Plan) 
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5.1 แบบฟอร์มแผนงำน  

(Action Plan) 
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ส่วนที่ 1 ส ำหรับผู้เข้ำร่วมพัฒนำทักษะ  
ช่ือ-นำมสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..ชื่อสถำนประกอบกำร…………………………….……………………………………………………………………………………. 

ช่ือแผนงำน / ควำมต้องกำร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… . 

วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  

ที่ เป้ำหมำย/ควำมต้องกำร/ปญัหำ  กลยุทธ์/แนวทำงกำรแก้ไข วิธีกำรด ำเนนิงำน (ระบุอย่ำงละเอียด) ตัวชี้วดั ระยะเวลำ ทรัพยำกรที่มี 

       

งบประมำณ 
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ส่วนที่ 2 ส ำหรับหัวหน้ำงำน หรือ เจ้ำของกิจกำร 
 

พิจำรณำแผนที่ผู้เรียนน ำเสนอ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนกำรต่อยอดหรือลงทุนจำกทักษะที่ได้รับ 

ที่ รำยกำร พร้อมด ำเนินงำนทันท ี
มีแผนกำรด ำเนนิงำนใน

อนำคต โปรดอธบิำยเพิ่มเติม หมำยเหต ุ

1 ท่ำนสนใจลงทนุใน เคร่ืองจกัร  ☐ ☐   

2 ท่ำนสนใจลงทนุใน ก ำลังคน เชน่ มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมเคร่ืองจักรที่ได้
ลงทุนเพิ่ม  

☐ ☐   

3 ท่ำนสนใจต่อยอดและลงทนุ ในด้ำนอื่น ๆ  

โปรดระบุ……………………………………….…............................... 
☐ ☐   

 

ควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนำทักษะ  
(    ) พึงพอใจมากที่สุด (    ) พึงพอใจมาก (    ) พึงพอใจปานกลาง (    ) พึงพอใจน้อย 

 

  


