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“ แข่งกบัใครเลอืกเอา ” 

ถา้ท าอะไรตามคนอ่ืน คุณจะมีคู่แข่งเป็นลา้น  

แต่ถา้ท าตามฝันคุณเอง จะมีคู่แข่งคนเดียวคือ “คุณเอง” 

 
 

 



 

 มีใครพอทราบมั้ ยครับ

วา่แต่เร่ิมเดิมที Amazon.com ได้

เ ปิ ด ตั ว โ ม เ ด ล ธุ ร กิ จ ท่ี

เปรียบเสมือนการคา้ปลีกโดยแท้จริง คือไม่มีโกดังเก็บของ ไม่มีสต๊อก

สินคา้ และไม่มีการจดัส่ง พูดง่ายๆ ก็คือธุรกิจ Dropship ท่ีนิยมท ากนัใน

ปัจจุบนัน้ีนัน่เอง แต่ไม่นาน Amazon ก็คน้พบว่าโมเดลน้ีเหมาะกบัธุรกิจ

ขนาดเลก็เท่านั้น ในท่ีสุด Amazon จึงตดัสินใจเปล่ียนโมเดลใหม่ดว้ยการ

จดัการสินคา้ของตนเอง สร้างคลงัสินคา้ทัว่ประเทศ ท าใหปั้จจุบนักลายเป็น

ตน้แบบของโลกในการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด   

 ถา้ใครสนใจเร่ืองกลยทุธ์การบริหารสินคา้ของ Amazon กล็องหา

หนังสือมาอ่านกันดูนะครับตามร้านหนังสือทั่วไป ซ่ึงมีวางจ าหน่ายอยู่

หลายเล่มทีเดียว แต่ท่ีผมหยบิยกประเดน็น้ีข้ึนมาเล่าสู่กนัฟังกเ็พียงเพ่ืออยาก

ให้ทุกท่านเกิดความหึกเหิม และเห็นว่าแม้แต่ยกัษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง 

Amazon กย็งัตอ้งมีการปรับโมเดลธุรกิจใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป

อยูต่ลอดเวลา 

 กลบัมาเขา้เร่ืองของเรากนัดีกว่า เม่ือพูดถึงเร่ืองการจดัส่งสินคา้ 

ส่ิงท่ีควรนึกถึงก็คือการหาวิธีการจัดส่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นก็คือ 

นอกจากจะตอ้งประหยดัแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความรวดเร็วในการจดัส่งและ

มีสภาพท่ีดี คือไม่แตกหกั บุบสลายหรือเน่าเสียอีกดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งหาวิธี

ป้องกนัก่อนปัญหาเหล่าน้ีจะเกิด  เช่น ตรวจสอบความถูกตอ้งของท่ีอยูผู่รั้บ

ก่อนจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ การใหล้งช่ือรับของ การ Packing กต็อ้งท าดว้ย

ความระมดัระวงั และเหมาะกบัสินคา้แต่ละประเภท ถา้เป็นของท่ีแตกหัก

ง่ายกต็อ้งมีการห่อหุม้ มีป้ายเตือนหนา้กล่อง แต่ถา้หากเป็นของท่ีเน่าเสียได้



ง่ายกจ็ะตอ้งเลือกใชว้ิธีการจดัส่งท่ีถึงมือผูรั้บใหเ้ร็วท่ีสุด เพราะนอกจากจะ

เป็นการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแล้ว ย ังท าให้ลูกค้าเกิดความ

ประทบัใจในบริการของเรายิง่ข้ึนดว้ย 

 

 

ข้อควรค านึงเมื่อส่งสินค้า  

 

มีสินคา้พร้อมส่ง (Stock Management) 

รูปแบบห่อสินคา้ (ชั้นใน) 

รูปแบบห่อสินคา้ (ชั้นนอก) 

วธีิการจดัส่งสินคา้ 

การตรวจสอบสถานะจดัส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารสต๊อกสินค้า 
 ผมเช่ือว่าหลายคนคงเจอปัญหาเวลาลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้แลว้กลบั

พบว่าสินคา้ในสต๊อกของเราหมดไปแลว้ ยิ่งถา้จ่ายเงินเขา้มาแลว้มาแจง้ที

หลงัว่าของหมด คราวน้ีนอกจากจะเสียลูกคา้แลว้ ยงัอาจเสียช่ือเสียงร้าน

ของเรากไ็ดเ้พราะลกูคา้เอาไปบอกต่อๆ กนั  

 การแกปั้ญหาน้ีท าไดง่้ายๆ แค่ “ส่ือสาร” ให้ลูกคา้ทราบวา่ของเรา

หมดสต๊อกหรือยัง บางคนก็ใช้วิธีแจ้งหน้าเว็บไซต์ว่าก่อนช าระเงิน

ออนไลน์เขา้มา โปรดรอใหท้างร้านแจ้งกลบัไปก่อนวา่มีสินคา้หรือไม่ค่อย

จ่ายเงิน ซ่ึงผมว่าเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้ง เพราะอะไรก็ไม่ส าคญัเท่ากับการ

ส่ือสารใหล้กูคา้ทราบตั้งแต่ตน้ถึงวิธีการสั่งซ้ือ แต่ถา้เราไม่ยอมส่ือสารหรือ

ให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีอยา่งชดัเจน ก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลงันัน่เอง

ครับ 

 
ตวัอยา่งการแจง้สถานะ Stock สินคา้ของร้านคา้บนเวบ็ไซต ์Lnwmall.com 

 

การห่อสินค้า (ช้ันใน) 
 เวลาส่งของให้ลูกคา้ ส่ิงส าคญัมากๆ กคื็อสภาพของสินคา้เม่ือไป

ถึงมือผูรั้บควรอยู่ในสภาพเดียวกับท่ีส่งไป โดยไม่แตกหัก บุบสลาย 

ระหวา่งการขนส่ง ดงันั้น การห่อสินคา้ (ชั้นใน) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น แมว้า่มนั



จะเพ่ิมตน้ทุนค่าจัดส่งแต่ก็เป็นการเคลียร์ปัญหาลูกคา้ตอ้งคืนของเพราะ

สินคา้ช ารุดระหวา่งการขนส่ง ซ่ึงตน้ทุนน้ียอ่มสูงกวา่ตน้ทุนค่าห่อสินคา้นะ

ครับ ทั้งน้ี สินคา้แต่ละประเภทจะใชว้สัดุในการห่อหุ้มไม่เหมือนกนั ซ่ึง

โดยส่วนใหญ่วสัดุท่ีใช้ห่อก็ไดแ้ก่ กระดาษ (ฉีกเป็นเส้นๆ) พลาสติกกนั

กระแทก และเมด็โฟม  

 
วสัดุท่ีนิยมใชห่้อหุม้สินคา้ (ชั้นใน) 

 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัของท่ีแตกหักง่าย ยิ่งตอ้งให้ความใส่ใจใน

การห่อหุ้มสินคา้ชั้นในเป็นพิเศษ นอกจากจะตอ้งใส่วสัดุกนักระแทกเป็น

อยา่งดีแลว้ ควรมีการทดสอบการตกกระแทกก่อนส่งของ รวมทั้งเลือกผูใ้ห้

บริการจดัส่งสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานดว้ยนะครับ 
 

 

เทคนิคการห่อของมีคม 



  
เทคนิคการห่อของแตกหกัง่าย 

  
เทคนิคการหุม้ห่อของเหลว  

การห่อสินค้า (ช้ันนอก) 
 ถา้กล่องท่ีเราส่งสินคา้ไปมีสภาพเป็น

แบบในรูปน้ีตอนไปถึงมือลูกคา้ คิด

วา่ลูกคา้ของเราจะรู้สึกอยา่งไร? ขอ้น้ี

ขอให้มองโดยเอาใจเคา้มาใส่ใจเราก็

จะเขา้ใจไดท้นัทีวา่ วินาทีแรกท่ีเห็นก็

คงรู้สึกไม่ประทบัใจในบริการของเรา และคิดไปต่างๆ นานาวา่ของขา้งใน

คงจะแตกหักไปดว้ยแน่ๆ ดงันั้น ส่ิงท่ีควรค านึงถึงเม่ือจะท าการห่อสินคา้ 

(ชั้นนอก) มีดงัน้ีครับ 

 

 

 

 



 ใช้กล่องทีไ่ด้มาตรฐาน  

กล่องท่ีใช้ส่งของนั้ น ท่ีจริงแล้วก็มีหลายเกรด ความหนาก็

แตกต่างกนัเรียกว่าลอนลูกฟูก ยิ่งมีหลายชั้นกล่องก็จะหนาข้ึน 

ป้องกนัการแตกหกัเสียหายของสินคา้ไดดี้ข้ึน แต่กย็อ่มมีตน้ทุนท่ี

สูงข้ึนตามมาเช่นกนั ดงันั้น ขอให้ลองหลายๆ แบบ และเลือก

แบบท่ีเหมาะสมกบัขนาดและน ้ าหนักของสินคา้ท่ีส่งให้ลูกคา้

ครับ 

 
 

 

ตวัอยา่งความหนาของกล่อง 
รูปจาก  http://www.qualitycartons.com/Corrugated%20paper_qcc.html 

 

 มีการตดิเทป เพือ่ให้มัน่ใจว่ากล่องไม่ได้ถูกเปิดก่อนถึงมือลูกค้ 

เพ่ือป้องกนัปัญหาว่ากล่องจะถูกเปิดก่อนถึงมือลูกคา้ ก็ควรติด

เทปรอบกล่อง เพราะนอกจากจะป้องกนัปัญหาดงักล่าวแลว้ ยงั

ช่วยเร่ืองการขนส่งท่ีดีข้ึนดว้ย 

 ท าใบปะหน้าที่ชัดเจน ง่ายต่อการอ่านและตดิต่อผู้รับ 



นอกจากเร่ืองกล่องแลว้ ขอ้พึงระวงัอีกอยา่งกคื็อการระบุท่ีอยูแ่ละ

ช่ื อผู ้ รั บ ในก าร จัด ส่ ง ท่ี ชัด เ จน  ถ้ า จ ะ ให้ ดี ค ว ร ใ ส่ เ บอ ร์

โทรศพัทมื์อถือลงไปดว้ย เพราะใหค้นท่ีจดัส่งสามารถติดต่อผูรั้บ

ไดก้รณีท่ีเกิดปัญหาข้ึน จะไดเ้ป็นการขจดัปัญหาตอ้งส่งของซ ้ าให้

ลกูคา้อีกรอบ ตน้ทุนจะบานปลายโดยใช่เหตครับ 

 

 
มาดเูทคนิคการแพค็สินคา้ส่งไปรษณีย ์ของ iLoveToGo SHOP 

 

วธีิการจัดส่งสินค้า 
ในการจดัส่งสินคา้ เช่ือวา่ส่วนใหญ่ก็นิยมใชบ้ริการของไปรษณียไ์ทย 

เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทัว่ประเทศ และปลอดภยั แต่ผมก็

มีขอ้พิจารณาเลก็ๆ นอ้ยๆ มาฝากกนัครับ 

 ถา้สินคา้มีขนาดใหญ่ ควรใช้บริษทัขนส่งพสัดุเอกชน เพราะมี

ความเช่ียวชาญ แต่กรณีน้ีกจ็ะมีตน้ทุนสูงข้ึนนะครับ   

 กรณีสินค้ามีมูลค่าสูง ก็ควรมองหาผูใ้ห้บริการขนส่งท่ีมีการ

รับประกนัสินคา้ (แตกหกั หรือสูญหายระหวา่งการขนส่ง) 

 การขนส่งสินค้าท่ีต้องการความรวดเร็วเป็นพิเศษ อาจใช้รถ

ประจ าทางหรือรถตู ้ถือเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพเช่นกนั 



 ค่าบริการท่ีผูใ้ห้บริการเรียกเก็บ ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ เช่น 

คิดตามน ้ าหนัก ตามขนาด ความเร่งด่วน และค่าธรรมเนียมหา

กรับเงินปลายทาง (Cash on Delivery, Credit Card on Delivery) 
 

 

 

ตวัอยา่งการแจกแจงค่าส่งสินคา้ 
 

น า้หนัก ไปรษณย์ี 

(ธรรมดา) 

ไปรษณย์ี  

(EMS) 

Kerry  

Express 

5 กโิลกรัม 95 207 70 

10 กโิลกรัม 155 477 90 

ตวัอยา่งค่าบริการส่งสินคา้ 

 

การตรวจสอบสถานะจัดส่ง 
สมยัน้ีการส่ือสารกบัลูกคา้ในทุกจังหวะของการสั่งซ้ือ เป็นส่ิง

ส าคญัมากนะครับ เพราะมันแสดงถึงความใส่ใจและรับผิดชอบผูข้ายท่ี

ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้  ซ่ึ งในขั้ นตอนของการจัดส่งสินค้าก็

เช่นเดียวกนั ควรมองหาผูใ้หบ้ริการท่ีมีระบบติดตามสถานะการจดัส่งแบบ



ออนไลน์ไดต้ลอดเวลา อย่างเช่น ไปรษณียไ์ทย ก็มีระบบการให้บริการ

ดงักล่าว เพียงแค่ใส่หมายเลขของส่ิงของท่ีตอ้งการตรวจสอบ (ทั้งตวัอกัษร

และตวัเลข 13 หลกั) ตวัอยา่ง เช่น EE123456789TH   RR123456789TH   

CC123456789TH กส็ามารถรู้ไดท้นัทีวา่ของท่ีส่งไปอยูใ่นขั้นตอนไหน 
 

 
ระบบ Tracking ของไปรษณียไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case Study 
“Logistics” หัวใจความส าเร็จของ “ออฟฟิศเมท” 

คงไม่มีใครไม่รู้จกั “ออฟฟิศ

เมท” ผู ้น าในอุตสาหกรรม 

“เคร่ืองใชส้ านักงาน” ของ

ไทย ดว้ยสโลแกนการตลาด

การันตีคุณภาพว่า “ส่งถึงคุณ

ในวนัถัดไป” 

 ออฟฟิศเมทมีสินค้าในคลังกว่า 20,000 รายการ มีลูกค้ากว่า 

100,000 ราย แต่ออฟฟิศเมทก็ยงัสามารถจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลายตามออ

เดอร์ท่ีเขา้มาเฉล่ีย 1,500 ใบสั่งซ้ือต่อวนั ไดอ้ยา่งแม่นย  า ครบถว้นและตรง

เวลา จุดน้ีเองท าให้ออฟฟิศเมทกา้วข้ึนสู่ผูน้  าในอุตสาหกรรมน้ีแบบขาด

ลอย  เคล็ดลบัก็คือ การบริหารสินค้าคงคลงัและการจัดส่งตามค าสั่งซ้ือ

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยั “ระบบไอที” เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ

จดัการ ดว้ยระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ผลประกอบการของออฟฟิศ

เมทเติบโตต่อเน่ืองราว 35-50 เปอร์เซ็นตต่์อปีเลยทีเดียว 

 ลองแวะเขา้ไปศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ของออฟฟิศ

เมทไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.officemate.co.th นะครับ 

ค่าขนส่งสินค้า 

 ยอดการสั่งซ้ือ 499 บาทข้ึนไปไม่เสียค่าจดัส่ง แต่ถา้ยอดไม่ถึง ก็

คิดค่าจดัส่ง 50 บาททัว่ประเทศ 

 สินคา้บางชนิดอาจมีค่าขนส่งเพ่ิมเติม โดยจะมีขอ้มูลแจง้ไวท่ี้หนา้

สินคา้นั้นๆ 



 วธีิการจัดส่งสินค้า 

 ลูกคา้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจดัส่งกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และ

บางพ้ืนท่ีของจงัหวดั นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ระยอง ปทุมธานี 

ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร จะมีพนักงานส่งสินคา้จาก Officemate 

ส่งสินคา้ใหถึ้งมือคุณ  

 ลกูคา้ท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีจดัส่งจะไดรั้บสินคา้ทางไปรษณีย ์

 Officemate มีการบรรจุสินคา้ท่ีปลอดภยั มัน่ใจไดว้่าจะไดรั้บ

สินคา้ในสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และหากเกิดความเสียหายจากการ

ขนส่ง ยนิดีเปล่ียนสินคา้ใหม่ใหท้นัที 

ระยะเวลาในการจัดส่ง 

 กรณีเป็นการจัดส่งสินค้าเป็นท่ีบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) จะไดรั้บสินคา้ในวนัท าการถดัไป  

 กรณีการจดัส่งสินคา้ท่ีเป็นบา้นท่ีอยูอ่าศยั จะไดรั้บสินคา้ภายใน 1 

– 3 วนั จดัส่งโดยไปรษณียไ์ทย 

 กรณีลกูคา้ต่างจงัหวดั จะไดรั้บสินคา้ภายใน 3 -5 วนัท าการ จดัส่ง

โดยไปรษณียไ์ทย 

 ช่วงเวลาท าการจดัส่งสินคา้คือวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. 

 การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (Track order) 

 สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าโดยการติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี Call Center 02-739-5555 หรือ e-Mail: 

contact@officemate.co.th 

 การยกเลกิการส่ังซ้ือ 



 ลูกคา้สามารถยกเลิกการสั่งซ้ือไดก่้อนท าการช าระเงิน โดยให้

ติดต่อเจา้หนา้ท่ี Officemate ทาง Call Center 02-739-5555 หรือ 

contact@officemate.co.th 

 นโยบายการเปลีย่นคืนสินค้า 

 กรณีจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ผิดจากรายละเอียดจากการยนืยนัการ

สั่งซ้ือคร้ังล่าสุด ภายใน 14 วนัท าการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนสินคา้ เช่น เปล่ียนสีของสินคา้ ลูกคา้

จะตอ้งท าการจดัส่งสินคา้กลบัมายงับริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะ

สงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินคา้กลบัมาเปล่ียน แต่

สินค้าต้องไม่ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะท าการ

ตรวจสอบก่อนจดัส่งสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ และหากเป็นจดัส่ง

สินคา้กลบัไปยงัลูกคา้ผา่นทางไปรษณียไ์ทย ทางบริษทัฯ จะเก็บ

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ใหม่แก่ลูกคา้ตามความเป็นจริง ส่วน

กรณีท่ีเป็นการจดัส่งผ่านเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ

เกบ็ค่าใชจ่้าย ในการจดัส่งสินคา้ใหม่แก่ลกูคา้ในมูลค่า 50 บาท 

 กรณีท่ีมีการคืนสินคา้หรือยกเลิกรายการสั่งซ้ือ (ภายใตน้โยบาย

บริษทั) สินค้าจะตอ้งอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย 

หมายถึง สภาพสินค้าท่ีไม่เกิดการเปล่ียนแปลง เสียหาย และ

บรรจุในหีบห่อบรรจุภณัฑ์ของสินคา้นั้นๆ ในสภาพเดียวกนักบั

สภาพท่ีบริษทัฯ น าส่งต่อผูซ้ื้อ) ลูกคา้จะไดรั้บการช าระเงินคืน

ภายใน 3-5 วนัท าการ นับจากวนัท่ีบริษทัฯ พิจารณาให้มีการคืน

สินคา้ 



 กรณีลูกคา้ไดรั้บสินคา้ในรุ่นหรือสเป็คท่ีต ่ากวา่จากรายละเอียดท่ี

ลงประกาศในเวบ็ไซต์ ทางบริษทัฯ ยินดีรับคืนสินคา้พร้อมคืน

เงินเตม็จ านวนช าระดงักล่าว และมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ในการ

ซ้ือสินคา้รุ่นท่ีถกูตอ้งในราคาลด 50% (ราคารวมภาษี) 

ท่ีมา: www.officemate.co.th 

 

 

 

http://www.officemate.co.th/home/delivery#ixzz3R3Le5mKG

