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 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อสํารวจตัวแปรสําคัญตอกิจกรรมโลจิสติกสดานการ

จัดจําหนาย 2) เพื่อศึกษาความสามารถโลจิสติกสดานการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อ

วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลที่เกี่ยวของระหวางกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดจําหนาย 4) เพื่อ
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เพื่อนําเสนอรูปแบบกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิผลและลดตนทุนเพื่อทําใหผู

จําหนายเกิดประโยชนสูงสุด 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพื่อใหไดขอคนพบที่เปนองคความรูในเชิงกวางและลึก สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
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ขอความ 

 ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 

 

อันดับ 1  ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา (X1) ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวมเทากับ 0.94 

อันดับ 2  ดานการบริหารสินคาคงคลัง (X2) ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.81 

อันดับ 3  ดานการปจจัยภายนอก (X6) ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวมเทากับ 0.61 
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อันดับ 4 ดานบรรจุภัณฑสินคา (X3) ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.44  

อันดับ 5 ดานการจัดการคลังสินคา (X4) ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.36 

อับดับ 6 ดานปจจัยภายใน (X5) ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.34  

  

 สําหรับ ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดาน

การจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยสรุปไดตามสมการขางลางน้ี 

 Y = 0.94 (X1) + 0.81(X2) + 0.44 (X3) + 0.36 (X4) + 0.34 (X5) + 0.61 (X6)  
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The purposes of this research are to explore significant factors that affect logistics 

activities of distribution, to study logistics capabilities of efficient distribution, to analyze the 

casual relationship between logistics activities and distribution, to analyze internal and external 

factors that affect logistics efficiency of distribution, and to present models for 

developmental strategies of effective logistics system which will benefit the distributors by 

lowering the initial cost. 

This study utilized mixed method research including quantitative and qualitative research 

in order to reveal the findings in terms of broad and deep knowledge. The instruments used in this 

research consist of questionnaires and in-depth interviews. The quantitative analysis was 

completed by using both descriptive and inferential statistics. On the other hand, the qualitative 

analysis was carried out through context analysis and summary. 

The findings indicated that factors that affect the efficiency of logistics distribution of 

automotive lubricant products in Thailand are as follow: 

 

1. Transportation management (X1) The overall positive relationship equals to 0.94 

2. Inventory management (X2) The overall positive relationship equals to 0.81 

3. External factor (X6) The overall positive relationship equals to 0.61 

4. Packaging (X3) The overall positive relationship equals to 0.44 

5. Warehouse management (X4) The overall positive relationship equals to 0.36 



(ง) 

6. Internal factor (X5) The overall positive relationship equals to 0.34 

 

The casual relationship model of the aforementioned factors can be summarized as the 

following equation: 

Y = 0.94 (Transportation management) + 0.81 (Inventory management) + 0.44 

(Packaging) + 0.36 (Warehouse management) + 0.34 (Internal factor) + 0.61 (External factor) 
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บทที่บทที่11  

บทนําบทนํา  

 

1. ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการจัดการโลจิสติกสเปนเปาหมายสําคัญที่ผูประกอบการสามารถใชเปนแหลงที่มา

ของความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศไทย เน่ืองจากดวยกระแส

โลกาภิวัตนที่สงผลใหมีการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และการเปดเสรีทางการคาที่มาก

ขึ้น  สงผลใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เปนไปได  ทั้ง

การลดตนทุนธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหมๆเสนอลูกคา  การบริหารจัดการกระบวนการนําสง

สินคาจากผูผลิตถึงผูบริโภคตลอดหวงโซอุปทาน  ซึ่งในการประกอบธุรกิจทั่วไปผูประกอบการจะ

คํานึงถึงตนทุนการผลิตเปนหลักและพยายามหาวิธีลดตนทุนการผลิตใหตํ่าลงเพื่อตอสูกับคูแขงราย

อ่ืน ๆ ที่อยูในตลาด เน่ืองจากการเพิ่มราคาสินคาเพื่อรักษาระดับรายไดใหเทาเดิมน้ัน คอนขางจะ

เปนไปไดยากสําหรับลักษณะโครงสรางตลาดและภาวะทางการแขงขันในปจจุบัน เมื่อตนทุนเปน

ตัวแปรที่ผูประกอบการตางหันมาใหความสําคัญ ซึ่งนอกจากตนทุนวัตถุดิบและแรงงานตางๆ 

ตนทุนทางดานโลจิสติกสถือไดวาเปนสวนของตนทุนที่มีความสําคัญเปนอยางมาก จุดมุงหมายของ

ทุกองคกรก็คือการลดตนทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกสมากกวาการมองในแตละกิจกรรมเด่ียวๆ 

ซึ่งตนทุนตางๆเหลาน้ีสะทอนออกมาจากทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมในกระบวนการโลจิ

สติกส (สาธิต พะเนียงทอง, 2548) 

การขนสงสินคาเปรียบเสมือนเปนหัวใจสําคัญของภาคธุรกิจ เน่ืองจากเปนกิจกรรม

เชื่อมโยงและสนับสนุนกระบวนการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา รวมไปถึง

การใหบริการลูกคา (Narasimhan & Kim,  2002)  เปนตนทุนที่มีความสําคัญในการกําหนดราคา

สินคา ซึ่งคาใชจายในสวนน้ีคอนขางสูง ขึ้นอยูกับลักษณะและรูปแบบของการขนสง ประเภทของ

สินคา เสนทาง ตําแหนงที่ต้ังของลูกคาและจํานวนคลังสินคาที่ใช การจัดการภารกิจขนสงสินคา

เปนสวนหน่ึงของการตอบสนองความตองการลูกคาใหทันเวลาและสินคาอยูในสภาพไมเสียหาย

เมื่อถึงปลายทาง (Dubey, 2011) มีสวนชวยในการลดตนทุน สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ผูประกอบการขนสงจึงตองมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบดวยปจจัยหลายอยาง 

รวมทั้งตองไดรับความรวมมือกับลูกคาเปนอยางดี 
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ในยุคความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการคาเสรีที่ไรพรมแดนและการ

แขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศดานการขนสงเปนตัวกระตุนหวงโซอุปทาน

ใหมีการเชื่อมตอกันและทําใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น (เนาวรัตน อัศวธีรากุล, 2549) ดังน้ันการ

ขนสงจึงเปนกิจกรรมที่หลายฝายตองมีสวนเขาไปเกี่ยวของ เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ

กระบวนการผลิตและการตลาด การนําวัตถุดิบเขามายังโรงงาน รวมถึงการลําเลียงสินคาที่ผลิตเสร็จ

สงตอไปยังผูแทนจําหนายหรือลูกคา การแขงขันของธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นทําใหลูกคามีทางเลือก

เพิ่มขึ้น ขณะที่ผูประกอบการกลับตองประสบกับความยากลําบากในการลดตนทุน ในสภาวะที่

ราคานํ้ามันมีแนวโนมสูงขึ้นตลอดเวลา (กุณฑลี ร่ืนรมย, สาวิกา อุณหนันท และเพลินทิพย โกเมศ

โสภา, 2547) 

Rafi & Rao (2010) ผูประกอบการขนสงสินคาจําเปนจะตองมีการพัฒนาขีดความสามารถ

และยกระดับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาการขนสงสินคาใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

วัดประสิทธิภาพของการขนสงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถและเปนเคร่ืองมือใน

การประเมินในองคกร (เอกลักษณ กูเกียรติวงศ, 2552) ในการพัฒนาการขนสงของประเทศไทยน้ัน 

สิ่งสําคัญจะตองมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ความรวดเร็ว (Speed) ความประหยัด 

(Economy) ความปลอดภัย (Safety) เชื่อถือไดและตรงตอเวลา (Certainty and punctuality) โดย

การบูรณาการทุกกิจกรรมที่อยูในหวงโซอุปทานเดียวกันจะทําใหการจัดสงสินคามีความยืดหยุน

ดวยตนทุนที่ ตํ่า พนักงานที่มีความสามารถจะใหบริการลูกคาไดดียิ่งขึ้น มี เทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิผลและมีโครงสรางพื้นฐานที่มีตนทุนตํ่า (Ron, 1995)  เพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางดาน

การตลาดและไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น การจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสม

และประหยัดจะชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี 

ดังน้ันการจัดการโลจิสติกสจึงเปนเปาหมายสําคัญที่ผูประกอบการสามารถใชเปนความ

ไดเปรียบในการแขงขัน ดวยกระแสโลกาภิวัตนที่สงผลใหมีการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและ

การเปดเสรีทางการคาที่มากขึ้น สงผลใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการดําเนินงานใน

ทุกวิถีทางที่เปนไปได (Kumar et al., 2013) ซึ่งผูประกอบการจะคํานึงถึงตนทุนการผลิตเปนหลัก

และพยายามหาวิธีลดตนทุนใหตํ่าลงเพื่อตอสูกับคูแขงรายอ่ืน ๆ เน่ืองจากการเพิ่มราคาสินคาเพื่อ

รักษารายไดใหเทาเดิมน้ันคอนขางจะเปนไปไดยาก เมื่อตนทุนเปนตัวแปรที่ผูประกอบการตางหัน

มาใหความสําคัญ ซึ่งนอกจากวัตถุดิบและคาแรงงานตางๆแลว ตนทุนทางดานโลจิสติกสมี

ความสําคัญเปนอยางมาก (Langley & Holcomb, 1992) ตนทุนโลจิสติกสเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่

รองรับกระบวนการโลจิสติกส และตนทุนรวมเปนเร่ืองสําคัญในการบริหารกระบวนการ

ทางดานโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ (อุมาพร มณีเนียม, 2552) 
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จากขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดมีการปรับปรุงขอมูลลาสุด พบวาตนทุนโลจิสติกสของ

ประเทศไทยในปพ.ศ.2548 อยูที่รอยละ 19.4 และในปพ.ศ.2549 อยูที่รอยละ 23.9 ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีของประเทศที่พัฒนาอยางเชน สหรัฐอเมริกา ประเทศ

ยุโรปและญ่ีปุนในปพ.ศ.2548 พบวาประเทศเหลาน้ันมีตนทุนโลจิสติกสอยูที่ รอยละ 15, 11 และ 11 

ตามลําดับ ทําใหเห็นวาประเทศไทยยังมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสอยูในระดับที่คอนขางสูง โดย

เปรียบเทียบตนทุนโลจิสติกสกับประเทศอยางฮองกง  สิงคโปร  เกาหลี  หรือมาเลเซีย ซึ่งถือไดวา

เปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไมแตกตางไปจากประเทศไทยมาก  พบวา

ตัวเลขตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีของไทยสูงกวาประเทศเหลาน้ีเชนกัน นอกจากปจจัยทางดาน

เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และปจจัยทางดานสังคมแลว  จําเปนอยางยิ่งที่ตอง

มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสงและโลจิสติกส เพื่อยกระดับศักยภาพเร่ืองการ

ขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (สาธิต พะเนียงทอง, 2548) 

 

ตารางท่ี 1.1 ตนทุนโลจิสติกสไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ปพ.ศ. 2551 

                                                                                                                                       (หนวยรอยละ) 

ไทย จีน มาเลเซีย อินเดีย ยุโรป ญ่ีปุน อเมริกา สิงคโปร 

   18.6   18.57      14      13       11       10.5     9.5        7 

(ที่มา: ธนิต โสรัตน, 2551)   

 

ตนทุนโลจิสติกสของไทยในปพ.ศ.2551 อยูที่รอยละ 18.6 ของจีดีพี เมื่อเทียบกับปพ.ศ. 

2544 ที่รอยละ 19.6 ของจีดีพี คือลดเพียงรอยละ 1.0 เทาน้ัน ทําใหตองมีการศึกษาวาในชวงเวลา 8 

ป ไทยไดใชงบประมาณอันมหาศาลในการพัฒนาโลจิสติกส แตผลลัพธที่ไดแทบจะไมมีการ

เปลี่ยนแปลง  

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป (จีดีพี) ของ

ประเทศไทยมีแนวโนมลดลงตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 2549 โดยลดลงจากรอยละ 19.0 ในป พ.ศ. 2549 

เปนรอยละ 18.8 ในปพ.ศ. 2550 เปน 18.6 ในป พ.ศ. 2551 และเหลือรอยละ 16.8 ในป พ.ศ.2552 

อยางไรก็ตาม ดังที่กลาวไวแลวกอนหนาน้ี การลดลงของสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีในป 

พ.ศ. 2552 มีความแตกตางจากปกอน ๆ เน่ืองจากเปนปที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีความผัน

ผวนและมีความผิดปกติคอนขางมากนับต้ังแตเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจของไทยชวงป พ.ศ. 2540-

2541 ที่ประเทศไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หดตัว ซึ่งสงผลตอเน่ืองไปถึงปริมาณ
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สินคาและกิจกรรมโลจิสติกส สุดทายแลวคือมูลคาตนทุนโลจิสติกสลดลงอยางมาก (ธนิต โสรัตน, 

2551)  

 

ตารางท่ี 1.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพ ีของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2544 - 2553                    

                                                                                                                                       (หนวยรอยละ) 

สัดสวนตนทุนโลจิสติกส 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ตนทุนคาขนสงสินคา 9.9 8.8 8.4 8.0 8.5 8.8 8.9 9.1 8.3 8.7 

ตนทุนสินคาคงคลัง 7.9 7.7 7.7 7.7 8.1 8.5 8.2 7.8 7.0 7.6 

ตนทุนการบริหารจัดการ 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 

ตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP 19.6 18.1 17.7 17.3 18.3 19.0 18.8 18.6 16.8 17.9 

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) 

หมายเหตุ ป 2549-2551 มีการปรับปรุงขอมูลของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและตนทุน 

โลจิสติกส ตามขอมูลรายไดประชาชาติ พ.ศ. 2553 

 

อยางไรก็ดีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดวิเคราะห

เพิ่มเติมโดยพยายามขจัดความแปรปรวนของผลกระทบเศรษฐกิจโลก พบวาตนทุนโลจิสติกสที่

ลดลงน้ันไดรับอิทธิพลจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกประมาณรอยละ 1.5 ตอจีดีพี ซึ่งใน

สถานการณปกติสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพี ป พ.ศ. 2552 นาจะอยูที่ระดับรอยละ 18.3 ตอจีดี

พี ลดลงเล็กนอยจากป พ.ศ. 2551 (รอยละ 18.6 ตอจีดีพี) ซึ่งเปนผลมาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ของกระบวนการจัดเก็บและบริหารจัดการสินคาคงคลังของผูประกอบการไทยเปนสาเหตุสําคัญ  

นอกจากน้ีจากการประมาณการณภาวะเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2553 ที่คาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัว

รอยละ 7.9 ตอป พบวาเมื่อพิจารณาแนวโนมการขยายตัวขององคประกอบหลักของตนทุนโลจิ

สติกสในระยะที่ผานมา ในป พ.ศ. 2553 คาดวาจะมีตนทุนโลจิสติกสตอจีดีพีอยูที่ระดับประมาณ 

รอยละ 17.9 ตอจีดีพี เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2552 เปนผลจากกิจกรรมการคาและการขนสงที่เพิ่มขึ้น 

ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับปจจัยที่เนน

องคประกอบสําคัญของตนทุนโลจิสติกสคือราคานํ้ามันในปพ.ศ. 2553 ที่ปรับตัวสูงขึ้น (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553) 

Sinkovics & Roath (2004) การดําเนินงานดานโลจิสติกสมีบทบาทอยางยิ่งตอองคกรธุรกิจ

ในการแขงขันในปจจุบัน กลาวคือไดมีการใหความสําคัญเร่ืองการบริหารงานดานโลจิสติกสซึ่ง

ครอบคลุมการดําเนินงานคอนขางกวาง โดยสาระสําคัญสามารถกลาวไดวาการบริหารงานดานโลจิ

สติกสน้ันเพื่อใหเกิดความแมนยําและเที่ยงตรงของสถานที่ (Place) และเวลา (Time) ภายใตการ
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ประหยัดตอขนาดในการบริหารงานขององคกร (วิทยา  สุหฤทธิดํารง, 2546) โดยอาศัยกระบวนการ

ที่สําคัญในดานความรวมมือระหวางสวนงานที่เกี่ยวของ (Collaboratier) การติดตอประสานงาน

(Coordinatier) การรวมมือกัน (Cooperation) กลาวโดยสรุปวา  กระบวนการบริหารงานดานโลจิ

สติกสเปนการประสานงานระหวางกิจกรรมของหนวยงานในองคกร และมีความสําคัญตอธุรกิจ

เปนอยางมาก เห็นไดจากภาคธุรกิจที่ไดใหความสําคัญในเร่ืองโลจิสติกส  เน่ืองจากตนทุนการ

บริหารงานของกิจกรรมดังกลาวมีมูลคาสูง  หากภาคธุรกิจสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด  จะสามารถลดตนทุนการดําเนินงานไดอยางมาก (ดนยา  ฉันธนะเลิศวิไล, 

2542) 

การดําเนินงานโลจิสติกสโดยเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพสูงเปนสิ่งที่ดีมากกวาการ

แขงขันกันลดราคาการใหบริการ เพราะในความเปนจริงตนทุนโลจิสติกสของธุรกิจมีการปรับขึ้น

ไดทุกเวลา จากคานํ้ามัน คาแรงและคาบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันกันลดราคาจะมีปญหาตามมา

คือการใหบริการที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังน้ันหากผูประกอบการโลจิสติกสเห็นวาการใหบริการโลจิ

สติกสสามารถแขงขันประสิทธิภาพการทํางานที่ดี ก็ไมควรแขงขันเร่ืองลดราคา แตควรสรางจุดเดน

เร่ืองการบริการที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะหากสงสินคาใหลูกคาไดตรงเวลา ถึงแมจะมี

ราคาที่สูงกวากันเล็กนอย ก็อาจดีกวาสงสินคาราคาถูกแตสงไมตรงเวลา ซึ่งจะทําใหเสียโอกาส

ทางการคา ปจจุบันหลายหนวยงานมองวางานดานโลจิสติกสคือการแกปญหารายวัน ในขณะที่

ปญหาสําคัญคือเร่ืองบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานสงสินคาซึ่งเปนงานนอกสถานที่ที่ไมสามารถ

ควบคุมได หากจะแกปญหาดังกลาว คงตองปรับปรุงเร่ืองวินัยในการทํางาน (นฤเบศวร ทองแดง, 

2553) 

นอกจากน้ีการที่คลังสินคาสวนใหญอยูในซอยแคบหรือพื้นที่ไมสะดวกตอการขนสงสินคา

มักทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ซึ่งแตกตางจากในตางประเทศที่มีพื้นที่สวนกลางสําหรับเปนคลังสินคา

ใหองคกรเอกชน อีกปญหาของประเทศไทยคือการใชการขนสงสินคาโดยถนนเปนหลักซึ่งทําใหมี

ตนทุนสูง ทั้งที่การขนสงทางรางมีตนทุนคอนขางตํ่า แตกลับมีการใชงานไมถึงรอยละ 2 เปนเร่ืองที่

ไมนาเชื่อวาประเทศไทยซึ่งมีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญกลับมีการขนสงทางรางนอยมาก (นฤเบ

ศวร ทองแดง, 2553) 

องคกรที่จะประสบความสําเร็จในผลการดําเนินงานดานโลจิสติกสที่ดีได องคกรน้ันตอง

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (Responsiveness) ในเวลาที่สั้นที่สุดพรอมกับมี

ตนทุนที่ต่ําที่สุด (Sheridan, 1993; Moskal, 1995) ในการจัดการหวงโซอุปทานน้ันการตอบสนอง

อยางรวดเร็ว (Responsiveness) เปนสิ่งสําคัญมาก ประกอบกับองคกรตองมีความสามารถในการ

ทํางานดวยเวลาที่สั้นที่สุด (Speed) ตองสามารถตอบสนองคําสั่งซื้อไดดี (Order fill capacity) มี
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ความยืดหยุนในการดําเนินงาน (Flexibility) ตองมีความสามารถรองรับและเปลี่ยนแปลง

(Adaptability) มีการยืนยันการสงสินคาที่แนนอน (Delivery dependent) ไดตามความตองการของ

ลูกคา (Moskal, 1995) การผลิตตองคํานึงถึงความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของลูกคา 

(Willis, 1998) หากองคกรมีปจจัยดังกลาวน้ีครบถวนจะทําใหองคกรประสบผลสําเร็จได  

ในขณะเดียวกันผลการดําเนินงานดานโลจิสติกสที่ดีตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ

ระบบงานตางๆในองคกร เชน งานโลจิสติกส งานการตลาด งานการผลิต ความสามารถในการผลิต 

กระบวนการปฏิบัติงานในองคกร การติดตอสื่อสารภายในองคกร รวมถึงการตอบสนองความพึง

พอใจของลูกคา (Kim, Cavasgil, & Calantone, 2006) จึงจะสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ดานโลจิสติกสและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขได (Tracey, 1998;  Kim, Cavasgil, & Calantone, 

2006) ดังน้ันผลการดําเนินงานดานโลจิสติกสจึงสงผลใหการดําเนินงานดานการตลาดขององคกร

ประสบความสําเร็จพรอมกับมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น (Tracy & Vonderembse, 2005) 

การกระจายสินคาที่ดีจะพิจารณากลยุทธโลจิสติกสเปนขอไดเปรียบหลัก ((Novack, 

Rinehart, & Langley, 1994) การจัดการโลจิสติกสของผูแทนจําหนายไมเพียงแตนําความไดเปรียบ

ทางการเงินเทาน้ัน (ประหยัดคาใชจาย) แตยังมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีความยืดหยุนและ

ความคุมคาของหวงโซอุปทานทั้งหมด (Fuller, O’Conor, & Rawlinson, 1993) ประสิทธิภาพการ

จัดสงสินคาคือเวลาระหวางการสั่งซื้อและจัดสงสินคาจะตองลดลงและปริมาณการสั่งซื้อจะตอง

ถูกตองและแมนยํา (Morash, Droge, & Vickery, 1996) ความสามารถเหลาน้ีมีความสําคัญสําหรับ

หวงโซอุปทาน 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป พ.ศ. 2555 เปนประวัติศาสตรสําหรับ

อุตสาหกรรมยานยนตไทยที่มีตัวเลขสถิติสูงสุดไดทั้งยอดขายในประเทศไทย ยอดการสงออก และ

ยอดการผลิต รวมถึงยังมีโอกาสกาวขึ้นเปนประเทศผูผลิตรถยนตขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 9 ของ

โลก อันเน่ืองมาจากหลากปจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรม เชน ความสามารถในการฟนกําลังการ

ผลิตไดอยางรวดเร็วของคายรถหลังตองเผชิญวิกฤตนํ้าทวมคร้ังใหญชวงปลายป พ.ศ. 2554 ผลจาก

นโยบายรถยนตคันแรกและการเปดตัวรถยนตรุนใหมออกสูตลาดซึ่งก็ไดรับการตอบรับอยางดี เปน

ตน สวนในป พ.ศ. 2556 แมวาตลาดรถยนตในประเทศไทยอาจจะหดตัวลงหลังจากที่ตลาดรถยนต

ป พ.ศ. 2555 ไดดึงความตองการซื้อลวงหนาไปแลวบางสวน แตคาดวาตลาดสงออกจะยังขยายตัว

ไดดี ตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมิภาค รวมทั้งคายรถยนตตาง ๆ ยังคงเดินหนา

ลงทุนขยายกําลังการผลิตในประเทศไทย ดานตลาดในประเทศไทยแมวายอดคงคางสงมอบรถยนต

ที่ยังมีอีกเปนจํานวนมาก จะสงผลทําใหยอดขายรถยนตในประเทศไทยชวงคร่ึงแรกของป พ.ศ.

2556 มีโอกาสที่จะขยายตัวตอเน่ือง แตในป พ.ศ. 2555 นับวาเปนปที่อุตสาหกรรมยานยนตไทย
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ประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญดวยตัวเลขทั้งยอดขายในประเทศไทย ยอดการสงออกและยอดการ

ผลิตที่นอกจากจะสูงเกินกวาที่คาดการณไวทั้งหมดแลวยังสามารถทําสถิติตัวเลขที่สูงที่สุดเปน

ประวัติการณ ดวยตัวเลขยอดขายในประเทศที่สูงเกินกวา 1.4 ลานคัน ยอดการสงออกสูงกวา 1 ลาน

คัน และยอดการผลิตที่สูงถึงระดับ 2.4 ลานคัน โดยปจจัยบวกที่สําคัญคือการเปดตัวรถยนตรุนใหม

ที่ตอบสนองตอความตองการตลาดไดดีแลว โครงการรถยนตคันแรกนับวาเปนปจจัยที่สําคัญในการ

ผลักดันตลาดรถยนตไทยในปน้ี (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556)  

 

ภาพท่ี 1.1 ชองทางการจัดจําหนายในอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Peter & Donnelly, Jr.) 

 

ปญหาโลจิสติกสของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

โดยสวนมากมีสาเหตุจากบุคลากรขาดความรูและความเชี่ยวชาญในการประยุกตใชโลจิ

สติกส บุคลากรที่มีความสามารถจะยายงานบอย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในการดําเนิน

ธุรกิจที่สรางความรวมมือกันและทํางานเปนทีมทําไดยาก ผูบริหารระดับสูงไมลงทุนในการพัฒนา

บุคลากรดานโลจิสติกส ดานอุปสรรคจากภาครัฐบาลซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ยากในการแกไข แตใน

การดําเนินธุรกิจผูบริหารระดับสูงตองหาแนวทางรักษาสภาพธุรกิจใหมีความยั่งยืน มีความรูใน

นโยบายของรัฐบาลในทุกกระทรวงที่เกี่ยวของกับธุรกิจ มองผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดจากผลทาง

การเมือง ซึ่งตองสามารถบริหารทรัพยากรไดในทุกสถานการณ ทั้งแรงงาน โรงงาน เคร่ืองจักร 

อุปกรณ สินคาคงคลังและสถานะทางการเงินใหเหมาะสมกับชวงเวลา สวนคูแขงในตลาดตอง

ศึกษาโครงสรางตนทุนและผลประกอบการของคูแขงในตลาด เปนมาตรวัดที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุง

ตัวเองใหสามารถกาวสูความเปนผูนําตลาด การพยากรณความตองการของลูกคาและระบบการผลิต

แบบใชอุปสงคดึงจะขึ้นกับลูกคา ซึ่งจะไมมีความแนนอน ขึ้นกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 

ผูผลิต 

ผูผลิต 

ผูผลิต 

ผูผลิต ผูแทนจําหนาย 
ผูคาสง 

ผูคาสง 

ผูคาสง ผูคาปลีก 

ผูคาปลีก 

ผูคาปลีก 

ผูคาปลีก 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 
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การเมือง คูแขง ลูกคาเปนหลัก และผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยไม

สามารถลงทุนในการติดต้ังระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองคกรและไมสามารถใชระบบ

เทคโนโลยีอัตโนมัติในคลังสินคาได แตไมไดถือวาเปนปญหาที่เปนวิกฤต แตในอนาคต

ผูประกอบการจะประสบปญหาจากการสื่อสารที่ไมรวดเร็ว ขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถจัดการ

หวงโซอุปทานและเชื่อมตอกิจกรรมโลจิสติกสได (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2551)  

 

ตารางท่ี 1.3 ปริมาณการจําหนายนํ้ามันหลอลื่น ป พ.ศ. 2553                                (หนวย : ลานลิตร) 

บริษัทผูคา มค.-ธค. 2553 
สวนแบงรอย

ละป 2553 
มค.-ธค. 2552 

สวนแบงรอย

ละป 2552 
เปรียบเทียบ 

ปตท 125.611 23.99 113.453 22.75 12.158 

เชลล 102.335 19.54 91.656 18.36 10.779 

คาสตรอล/บีพี 69.000 11.27 54.857 11.00 4.143 

คาลเท็กซ/เชฟรอน 32.231 6.16 38.790 7.78 -6.559 

เอสโซ/โมบิล 38.329 7.32 37.271 7.47 1.058 

เทรน 21.000 4.01 34.286 6.88 -13.266 

อิเดมิตสึ 36.000 6.88 27.429 5.50 8.571 

เพนซอย/สเตจ 28.000 5.35 24.000 4.81 4.000 

บางจาก 20.902 3.99 17.468 3.50 3.434 

ปโตรนาส 7.070 1.35 5.804 1.12 1.466 

เวลลอย 4.200 0.80 3.960 0.79 0.240 

อื่นๆ 48.916 9.34 49.988 10.02 -1.072 

รวม 523.594 100.00 498.661 100.00 24.933 

(ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2553) 

 

ภาพรวมธุรกิจตลาดนํ้ามันหลอลื่นในประเทศไทย ปจจุบันมียอดจําหนายรวม 360 ลาน

ลิตรตอป  มูลคากวา 54,000 ลานบาท โดยนํ้ามันหลอลื่นปตท.มีสวนแบงทางการตลาด

นํ้ามันหลอลื่นในประเทศไทยอยูที่ รอยละ 37 เชลลมีสวนแบงตลาดประมาณ รอยละ33 (กรม

เชื้อเพลิงธรรมชาติ, 2554) 

นํ้ามันหลอลื่นปโตรเลียมประเทศไทย (ปตท) ครองสวนแบงตลาดมานานหลายปแลว รวม

ไปถึงการไดรับรางวัลจากหลากหลายสถาบันไมวาจะเปน Thailand's most admired brand จาก

นิตยสารแบรนดเอจ 2010, No.1 Brand thailand จากนิตยสารมารเก็ตเทียร 2011-2012 และรางวัล
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จาก TAQA award 2010 ไมเพียงเทาน้ันยังครองสวนแบงทางการตลาดนํ้ามันเคร่ืองดวยสัดสวน

มากกวารอยละ 37 ภาพรวมตลาดนํ้ามันหลอลื่นในปที่ผานมาตองประสบกับปญหาเร่ืองตนทุนที่พุง

สูงขึ้นกวารอยละ 30-40 สวนการแขงขันในปที่ผานมามีแบรนดนํ้ามันหลอลื่นใหม ๆ เขามาใน

ตลาด โดยตัวเลขการขายรวมในประเทศมีประมาณ 530 -540 ลานลิตร และตลาดมีการเติบโตรอย

ละ 2 ซึ่งการเติบโตดังกลาวถือวาไมมาก เพราะปจจุบันคุณภาพนํ้ามันและเทคโนโลยีตางๆถูกทําให

รองรับการใชงานที่เร็วขึ้น ภาพรวมการแขงขันของตลาดนํ้ามันหลอลื่นในปน้ียอดขายรถจะสูงมาก 

เพราะมีรถใหมเปดตัวหลายรุน ประกอบกับนโยบายรถคันแรก ทําใหยอดรถใหมนาจะพุงสูง 

นอกจากน้ันแลวการฟนฟูตาง ๆ ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณนํ้าทวมที่เกิดขึ้นในปที่ผานมาก็

จะกลับคืนสูสภาพเดิม ทําใหคาดวาภาพรวมตลาดจะเติบโตประมาณรอยละ 4 ซึ่งเปนอัตราการ

เติบโตที่สูงกวาปกติที่จะโตประมาณรอยละ 2 สวนปจจัยเสี่ยงที่ตองกังวลวาจะกระทบกับตลาด

นํ้ามันหลอลื่นน้ันก็มาจากตนทุนที่ขยับสูงขึ้นและคาแรงที่จะปรับขึ้นมา (รัชเดช เข็มทอง, 2555) 

 

2. คําถามในการทําวิจัย  

การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนต

ในประเทศไทย เปนการศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกสโดยเฉพาะที่มุงสําหรับผูผลิตนํ้ามันหลอลื่น

ยานยนตในประเทศไทย ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีจึงนําไปสูคําถามของการวิจัย ดังน้ี 

1. ตัวแปรสําคัญดานกิจกรรมโลจิสติกสการจัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการจัดการ

ขอมูลการขนสง ดานความพรอมอุปกรณเคร่ืองมือ ดานพฤติกรรมพนักงาน ตัวแปรดานใดที่มี

อิทธิพลที่สงผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตใน

ประเทศไทย  

2. ตัวแปรสําคัญดานกิจกรรมโลจิสติกสการบริหารสินคาคงคลัง ดานระดับสินคาคงคลัง 

ด านการหมุนเ วียนสินค า  ด านฐานขอมูลสินค า  ตัวแปรด านใดที่มี อิทธิพลที่ ส งผลต อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

3. ตัวแปรสําคัญดานกิจกรรมโลจิสติกสบรรจุภัณฑสินคา ดานความแข็งแรงทนทาน 

ดานความเหมาะสมปลอดภัย ดานความสะดวกการใชงาน ตัวแปรดานใดที่มีอิทธิพลที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

4. ตัวแปรสําคัญดานกิจกรรมโลจิสติกสการจัดการคลังสินคา ดานการจัดเก็บสินคา ดาน

การเคลื่อนยายสินคา ดานการโอนถายขอมูล ตัวแปรดานใดที่มีอิทธิพลที่สงผลตอประสิทธิภาพโลจิ

สติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  
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5. ปจจัยภายในองคกร ดานการสื่อสารภายในองคกร ดานคุณภาพทรัพยากรมนุษย ตัว

แปรดานใดมีอิทธิพลที่สงผลตอความสัมพันธระหวางกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพโลจิ

สติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 

6. ปจจัยภายนอกองคกร ดานสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน ดานการสนับสนุนของ

ภาครัฐบาล ตัวแปรดานใดมีอิทธิพลที่สงผลตอความสัมพันธระหวางกิจกรรมโลจิสติกสกับ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสํารวจตัวแปรสําคัญตอกิจกรรมโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย การจัดการภารกิจ

ขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการคลังสินคา ผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย    

2. เพื่อศึกษาความสามารถโลจิสติกสดานการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสําหรับ

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย    

3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลที่เกี่ยวของระหวางกิจกรรมโลจิสติกสและการ

จัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

4. เพื่อวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัด

จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

5. เพื่อนําเสนอรูปแบบกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิผลและลดตนทุน

เพื่อทําใหผูจําหนายเกิดประโยชนสูงสุด 

          

4. ขอมูลพื้นฐานการวิจัยดานนํ้ามันหลอลื่นเคร่ืองยนต 

นํ้ามันหลอลื่นเคร่ืองยนตหรือเรียกกันโดยทั่วไปวา นํ้ามันหลอลื่น หรือนํ้ามันเคร่ือง 

ประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ นํ้ามันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพ นํ้ามันเคร่ืองมีหนาที่ลดแรง

เสียดทานของวัตถุชิ้นที่เสียดสีกัน ระบายความรอนของเคร่ืองยนต เคลือบชองวางระหวางผิวสัมผัส 

ทําความสะอาดเขมาและเศษโลหะภายในเคร่ืองยนต ปองกันการกัดกรอนจากสนิมและกรดตาง ๆ 

และปองกันกําลังอัดของเคร่ืองยนตร่ัวไหล เปนตน 

 

แหลงที่มาของนํ้ามันพื้นฐานที่ใชทํานํ้ามันเคร่ืองมี 3 แหลงคือ 

1. นํ้ามันที่สกัดจากพืช 

2. นํ้ามันที่สกัดจากนํ้ามันดิบ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A�
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3. นํ้ามันสังเคราะห นํ้ามันชนิดน้ีจะใหคุณภาพของนํ้ามันเคร่ืองที่ดีที่สุด 

4. นํ้ามันหลอลื่น 

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบมีชวงจุดเดือดระหวาง 380-500 องศาเซลเซียส และ

เติมสารเพิ่มคุณภาพตาง ๆ ในปริมาณเล็กนอยเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติใหเหมาะสมสําหรับใชงาน

หลอลื่นแตละอยาง เชน ความหนืดโดยเยื่อบางๆหรือเน้ือครีมของนํ้ามันหลอลื่นจะเคลือบอยู

ระหวางผิวของชิ้นสวน 2 ประเภท ซึ่งสวนใหญเปนชิ้นสวนโลหะที่มีการเคลื่อนไหวผานไปมา ทํา

หนาที่ปองกันการเสียดสีกันโดยตรง ขณะเดียวกันจะชวยทําความสะอาดและระบายความรอน โดย

ชวยระบายความรอนจากเคร่ืองยนตไดถึงรอยละ30 แอดดิทีฟอ่ืน ๆ ที่มักผสมลงไปดวย ไดแกสาร

ปองกันสนิมและการกัดกรอน 

 

บทบาทของนํ้ามันหลอลื่น 

นํ้ามันหลอลื่นน้ันมีความสําคัญในการปกปองเคร่ืองยนต โดยเฉพาะการลดการสึกหรอ แต

นํ้ามันหลอลื่นก็ยังมีขอดีอ่ืน ๆ อีกเชนกัน เชนทําใหบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงน้ันเย็นลง และชวยทําให

สวนประกอบตางๆทํางานไดตามปกติ ลดการเสียดสี ทําใหเคร่ืองยนตทํางานไดมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนและลดการใชพลังงาน ชวยปกปองการสึกหรอของเคร่ืองยนต เพิ่มอายุการใชงาน ชวยทําให

เคร่ืองยนตสะอาด ทําใหมีอายุการใชงานนานขึ้นและอยูในสภาพดี คงทน 

 

มาตรฐานนํ้ามันเคร่ือง 

1. มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต (Society of automotive engineer : SAE) ใช

ระบุความหนืด (ความขนใส) ของนํ้ามันเคร่ือง คายิ่งมากก็ยิ่งมีความหนืดมาก โดยแบงนํ้ามันเคร่ือง

ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  

• เกรดเดียว (Monograde) คือ นํ้ามันเคร่ืองที่มีคาความหนืดคาเดียว เชน SAE 40 

หมายความวา ณ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นํ้ามันจะมีคาความหนืดอยูที่ เบอร 

40 

• เกรดรวม (Multigrade) คือ นํ้ามันเคร่ืองที่มีคาความหนืด 2 คา เชน SAE 20W-50 

หมายความวา ในอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส นํ้ามันจะมีคาความหนืดอยูที่ เบอร 

20 แตเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนคาความหนืดเปน เบอร 50 

• อักษร "W" ใชเปนตัวบงบอกวาคาความหนืดน้ีเปนเกรดฤดูหนาว (วัดที่ -25 องศา

เซลเซียส) หากไมมีจะเปนเกรดฤดูรอน (วัดที่ 100 องศาเซลเซียส) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA�


 

12 
 

2. มาตรฐานของสถาบันปโตรเลียมอเมริกัน (The american petroleum institute : API) ใช

ระบุประเภทของเคร่ืองยนตและสมรรถนะในการปกปองชิ้นสวนของเคร่ืองยนต สําหรับ

เคร่ืองยนตเบนซินใชอักษร "S" (Spark ignition) เชน SA SC SD SE SF SG SH SI SJ SL SM SN 

สวนเคร่ืองยนตดีเซลใช อักษร "C" (Compress ignition) เชน CD CB ... CF4 บางคร้ังอาจเห็นทั้ง 

"S" และ "C" มาดวยกัน เชน SG/CH4 ไดแก นํ้ามันเคร่ืองน้ีเหมาะสําหรับการใชกับเคร่ืองยนต

เบนซิน แตก็สามารถใชกับเคร่ืองยนตดีเซลไดในระยะสั้น หรือ CH4/SG ก็จะกลับกันกับกรณี

ขางตนคือเหมาะสําหรับการใชกับเคร่ืองยนตดีเซล แตก็สามารถใชกับเคร่ืองยนตเบนซินไดในระยะ

สั้น (วิกิพีเดีย, 2555)  

ปญหาของการจัดการระบบโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมนํ้ามันในประเทศไทย มี

สาเหตุหลัก ๆ คือ การไมมีการวางแผนที่ชัดเจนและไมมีกลไกในการผลักดันดานนโยบายที่มี

ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงระบบโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมนํ้ามันของประเทศไทยแลวถือ

วา ยังอยูในขั้นระหวางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากระบบการกระจายสินคาไปสูขั้นโลจิสติกส

แบบบูรณาการ เมื่อพิจารณาดานตนทุนโลจิสติกสสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามัน จะเห็นไดวาบริษัทนํ้ามัน

โดยทั่วไปอาจจะแบงคาใชจายที่ประกอบกันเปนตนทุนโลจิสติกสออกเปน 6 สวนดวยกัน ดังแสดง

ในตารางที่ 2 จากสวนประกอบของตนทุนโลจิสติกสสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันจะเห็นไดวา คาใชจาย

ในการขนสงหรือการกระจายผลิตภัณฑนํ้ามันต้ังแตจากแหลงนํ้ามันดิบ ไปจนถึงมือผูบริโภคลําดับ

สุดทาย (ลูกคา หรือสถานีบริการนํ้ามัน) มีมากถึงรอยละ 62 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด ดังน้ันจะ

เห็นไดวาขั้นตอนการขนสงและขั้นตอนกระจายผลิตภัณฑนํ้ามันเปนสวนประกอบหลักของ

ตนทุนโลจิสติกส ถาหนวยงานหรือองคกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดตนทุนในการ

ดําเนินงานในสวนน้ีลงได จะทําใหประเทศไทยลดตนทุนทางดานพลังงานลงไดอยางมหาศาล 

(มหาวิทยาลัยบูรพา.  คณะโลจิสติกส และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, 2553) 

 

ตารางท่ี 1.4 สวนประกอบของตนทุนโลจิสติกส สําหรับผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หนวย : บาท/ลิตร นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ 

1. ตนทุนคาระวางขนสงนํ้ามัน   

• การเก็บรักษาในสนาม 0.50 - 

• การเก็บรักษาถึงโรงกลั่น 0.06 - 

• โรงกลั่นไปถึงการเก็บรักษาและการกระจาย - 0.10 

• การเก็บรักษาและการกระจายไปถึงลูกคา - 0.15 

• ตนทุนการจอด 0.03 - 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5�
http://www.wikimediafoundation.org/�
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ตารางท่ี 1.4 (ตอ) 

หนวย : บาท/ลิตร นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ 

2. ตนทุนการเก็บรักษา   

• คาระดับความรวดเร็ว 0.05 0.05 

• ดอกเบี้ย 0.10 0.10 

3. การสูญเสียนํ้ามัน (0.4%) 0.07 0.11 

4. หนาที่และคาใชจายในการจัดสงสินคา 0.01  

5. ตนทุนการประกัน 0.01  

6. ผูสํารวจตรวจสอบผลิตภัณฑ 0.01 0.01 

รวม 0.84 0.52 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา/บารเรล 3.26 2.02 

(ที่มา: บางจากปโตรเลียม, 2548) 

 

แมวาโครงการวิจัยน้ีจะทําการศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนการวางแผนการขนสงและกระจาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันทั้งหมด ซึ่งไดแกการขนสงในสวนตางๆที่กระทําตอเน่ืองกัน คือ 1) การขนสง

ระหวางแหลงนํ้ามันดิบไปยังแหลงจัดเก็บนํ้ามัน 2) การขนสงจากแหลงจัดเก็บนํ้ามันไปยังโรงกลั่น 

3) การขนสงจากโรงกลั่นไปยังคลังเก็บนํ้ามันเพื่อขาย และ 4) การขนสงจากคลังไปยังผูบริโภค 

อยางไรก็ตาม ทางทีมงานวิจัยไดมุงเนนในการขนสงและการกระจายผลิตภัณฑนํ้ามันในขั้นตอนที่ 

3 และ 4 ซึ่งคิดเปนรอยละ30 ของขั้นตอนการขนสงทั้งหมด 

จากสถานการณปจจุบันของระบบโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมนํ้ามันของประเทศไทย 

ในสวนของการขนสงและการกระจายผลิตภัณฑนํ้ามันภายในประเทศ (การขนสงในขั้นตอนที่ 3 

และ 4) ประสบกับปญหาที่สําคัญหลายประการ ทั้งปญหาในระดับนโยบายและปญหาระดับการ

ปฏิบัติการ บริษัทนํ้ามัน อาทิเชน บางจาก ปตท. เชลล และคาลเท็กซ ไดพยายามหาแผนการและ

วิธีดําเนินการเพื่อที่จะลดตนทุนการกระจายผลิตภัณฑนํ้ามันของตน โดยเร่ิมจากนํ้ามันที่ผลิตไดจาก

โรงกลั่น บริษัทจะตองตัดสินใจที่จะขนสงนํ้ามันปริมาณเทาไหร การขนสงในรูปแบบใด ไปยังคลัง

นํ้ามันที่ใด ที่ต้ังกระจายอยูทั่วประเทศ คลังนํ้ามันที่ทําหนาที่เปนศูนยการกระจายผลิตภัณฑของ

บริษัทอาจจะแบงตามรูปแบบของการบริหารได 3 ประเภทคือ 1) คลังนํ้ามันที่บริษัทเปนเจาของเอง 

2) คลังนํ้ามันที่เปนการรวมทุนระหวาง 2 บริษัท 3) คลังนํ้ามันเชา และ 4) คลังนํ้ามันที่เปนจุดยืม

หรือแลกเปลี่ยนนํ้ามันระหวางบริษัท ยกตัวอยางเชน บริษัทบางจากไมมีคลังนํ้ามันในแถบจังหวัด

ภาคใต เมื่อบริษัทบางจากจําเปนตองขนสงนํ้ามันไปใหลูกคาหรือสถานีบริการนํ้ามันที่ต้ังอยูใน
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จังหวัดทางภาคใต บริษัทบางจากจะขอยืมนํ้ามันจากคลังนํ้ามันของบริษัทคาลเท็กซ เชน ที่สงขลา

เพื่อลดคาใชจายในการขนสงของบริษัท ในทางตรงกันขาม บริษัทคาลเท็กซไมมีคลังนํ้ามันที่

กรุงเทพฯ ก็สามารถยืมนํ้ามันจากคลังบางจากที่กรุงเทพฯไดในลักษณะเดียวกัน 

สังเกตไดวา แมวาการทําการแลกเปลี่ยนสถานที่จะชวยใหบริษัทนํ้ามันสามารถลดตนทุน

ในการขนสงไดเปนอยางมาก โดยอาศัยการใชทรัพยากรของคลังนํ้ามันรวมกัน แตกลยุทธดังกลาว

สามารถกระทําไดเปนสวนนอยเทาน้ัน เน่ืองจากนโยบายและการแขงขันระหวางบริษัทนํ้ามัน

ดวยกันเอง ยกตัวอยางเชน แมวาบริษัทนํ้ามันที่ถูกบริหารโดยภาครัฐระหวางบางจากและปตท. ยัง

เผชิญอุปสรรคในขอตกลงที่จะทําการเชื่อมตอรวมกัน 

เมื่อนํ้ามันไดถูกจัดสงไปยังคลังนํ้ามันตางๆที่ต้ังอยูทั่วประเทศไทย ขั้นตอนตอไปคือ

ขั้นตอนการวางแผนการขนสงนํ้ามันจากคลังนํ้ามันไปยังลูกคาหรือสถานีบริษัท ณ คลังนํ้ามันแตละ

แหงอาจจะแบงลูกคาออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ลูกคาจัดรถบรรทุกมารับนํ้ามันเองที่หนาโรงกลั่น 

และ 2) บริษัทนํ้ามันทําการขนสงนํ้ามันใหกับลูกคา โดยที่ราคานํ้ามันประเภทหลังน้ี เปนราคา

นํ้ามันหนาโรงกลั่นรวมกับราคาคาขนสง อยางไรก็ตาม สังเกตดวยวาการคิดราคาคาขนสงนํ้ามันน้ัน

จะถูกกําหนดจากทางรัฐ ซึ่งแตกตางกันไปตามจังหวัด โดยเฉพาะรัฐไดกําหนดราคาคาขนสงนํ้ามัน

ในเขตกรุงเทพฯ (Distribution charge) เทากับรอยละ 0 ซึ่งทําใหไมมีลูกคาประเภทแรก และบริษัท

นํ้ามันตองแบกรับภาระคาขนสงเอง 

เมื่อไดรับปริมาณการสั่งซื้อนํ้ามัน (Order) ในแตละวัน ฝายการวางแผนการขนสงจะตอง

ออกแบบ วางแผนและตัดสินใจวาจะขนสงนํ้ามันจากคลังไหนดีไปใหลูกคาที่กระจายอยูทั่ว

ประเทศ (Vehicle routing with multiple O-D) โดยทั่วไปแลว ขั้นตอนน้ีจะถูกกระทําโดยนัก

วางแผนที่มีความรูและประสบการณ อยางไรก็ตามการวางแผนในสวนน้ียังขาดเคร่ืองมือที่ชวยใน

การตัดสินใจ ซึ่งไมมีตัวบงชี้หรือคาจากการประเมินวาวิธีหรือแผนการดําเนินการที่ไดทําน้ัน ดี

หรือไมมากนอยเพียงไร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลายๆบริษัทในภาคอุตสาหกรรมนํ้ามันยังขาดระบบ

การวางแผนแบบศูนยกลาง (Centralized planning system) น่ันคือ นักวางแผนการขนสงที่คลัง

นํ้ามันแตละแหง ก็จะวางแผนแยกสวนกันออกไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีการแบงปนขอมูลจาก

โทรศัพทบาง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันบริษัทนํ้ามันตางก็พยายามใชทรัพยากรของรถบรรทุกนํ้ามัน

ใหเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะทางการขนสง และการใชรถขนาดใหญมาทําการเชื่อมตอแบบ

หลายจุด เพื่อใหขนสงไดคร้ังละมากๆ และลดตนทุนในการขนสง นอกจากน้ี บริษัทต้ังเปาที่จะลด

จํานวนรถว่ิงเที่ยวเปลา โดยเปนการวางแผนเชื่อมโยงโครงขายการขนสงระหวางคลังนํ้ามันตางๆที่

มีอยูทั้งหมด (รวมถึงคลังนํ้ามันที่บริษัททําการแลกเปลี่ยนกับคลังนํ้ามันอ่ืน ๆ) น่ันคือ รถบรรทุก
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อาจจะเร่ิมตนการขนสงที่คลังนํ้ามัน A และสิ้นสุดการทํางานที่คลังนํ้ามัน B ในวันหน่ึง และเร่ิมตน

การขนสงที่คลังนํ้ามัน B ในอีกวันหน่ึง ซึ่งการวางแผนดังกลาวจะตองพิจารณาถึงเงื่อนไขและ

ปจจัยตาง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาทิเชน การขนสงดวยรถบรรทุกไมควรจะยอนทิศ

ทางการขนสงทางทอ จากคลังนํ้ามันแหงหน่ึงไปยังคลังนํ้ามันแหงหน่ึง เพราะทําใหเสียคาใชจายใน

การขนสงซ้ํากันถึง 2 คร้ัง (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, 

2553) 

 

5. สมมุติฐานงานวิจัย 

(H1) : การจัดการภารกิจขนสงสินคามีความสัมพันธตอประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(H2) : การบริหารสินคาคงคลังมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(H3) : บรรจุภัณฑสินคามีความสัมพันธตอประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(H4) : การจัดการคลังสินคามีความสัมพันธตอประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(H5) : ปจจัยภายในมีอิทธิพลตอกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(H6) : ปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพโลจิสติกส 
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                                                                            

  

 

 

                                                                                 

                                                                                                                  

 

 

                                                        

 

                                          

 

 

 

ภาพที่ 1.2: ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศ

ไทย 

 

7. คํานิยามศัพทเฉพาะ 

โลจิสติกส หมายถึง กระบวนการวางแผน วิธีการ การควบคุมประสิทธิภาพการไหลของ

ตนทุน ในกระบวนการสินคาคงคลัง สินคาสําเร็จรูป และเกี่ยวกับขอมูลจากจุดตนทางไปยังจุด

บริโภค โดยมีวัตถุประสงค เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของลูกคา รวมถึง 

H1 

H2 

H4 

H3 

H4 

H5 

การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

- การจัดการขอมูลการขนสง 

- ความพรอมอุปกรณเครื่องมือ 

- พฤติกรรมพนักงาน 

 

 การบริหารสินคาคงคลัง 

- ระดับสินคาคงคลัง 

- การหมุนเวียนสินคา 

- ฐานขอมูลสินคา 

 

 

การจัดการคลังสินคา 

- การจัดเก็บสินคา               

- การเคล่ือนยายสินคา 

- การโอนถายขอมูล 

 

 

บรรจุภณัฑสินคา 

- ความแข็งแรงและปลอดภัย 

- ความสะดวกและความ    

- เหมาะสมในการใชงาน 

 

ปจจัยภายนอก 

• ความไมแนนอนของส่ิงแวดลอม 

• การสนับสนุนของภาครัฐบาล 

ปจจัยภายใน 

• การส่ือสารภายในองคกร 

• คุณภาพของทรัพยากรมนุษย 

ประสิทธิภาพโลจิสตกิส 

• ความยืดหยุนในการดําเนนิงาน    

• ความพึงพอใจในการใหบริการ 

• ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส 

• การดําเนินงานดานเวลา 

 

ตัวแปรตาม 
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กระบวนการเคลื่อนยายสินคาและบริการทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมการแปรสภาพ

หรือการนําสินคากลับมาใชใหม  

โซอุปทาน หมายถึง การเชื่อมตอของหนวยหรือจุดตาง ๆ ในการผลิตสินคาหรือบริการ ที่

เร่ิมตนจากวัตถุดิบไปยังจุดสุดทายคือลูกคา 

การจัดจําหนาย หมายถึง วิธีการที่สินคาและบริการที่ผูขายนําสงใหถึงมือผูรับ ซึ่งอาจเปนผู

ที่ซื้อสินคาไปเพื่อขายตอหรือผูบริโภคคนสุดทาย เปนการจัดการเกี่ยวกับการบริการ การซอมแซม 

การสงคืนสินคา การเก็บรักษาสินคา การขนสง 

องคกร หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคม โรงเรียน บริษัทหางราน หนวยงาน

ราชการตาง ๆ โรงพยาบาล โรงงาน 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการในปริมาณและคุณภาพ

ที่เหมาะสมและตนทุนนอยที่สุด 

จีดีพี หรือผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product - GDP) คือผลรวม

สุดทายทั้งหมดของสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ 

การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคลหรือผูบริโภค รวมทั้งสินคาและโภคภัณฑ จากที่

หน่ึงไปยังที่อีกแหงหน่ึง ไมวาจะอยูใกลไกล โดยอุปกรณหรือสิ่งตางๆของการขนสง เปนพาหนะ

สําหรับนําหรือพาไปตามความประสงค 

สินคาคงคลัง หมายถึง วัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ วัสดุสิ้นเปลือง หรืออะไหลเคร่ืองจักร ที่

อยูในการรับ สง รวบรวม กระจาย และ จัดเก็บ ระหวางจุดตางๆในหวงโซอุปทาน  

บรรจุภัณฑ หมายถึง สินคา ทุกชนิดที่ทําจากวัสดุใดๆ ที่นํามาใชสําหรับหอหุม ปองกัน 

ลําเลียง จัดสง และนําเสนอสินคา ต้ังแตวัตถุดิบถึงสินคาที่ผานการผลิต ต้ังแตผูผลิตถึงผูใชหรือ

ผูบริโภค 

คลังสินคา หมายถึง สถานที่สําหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินคาคงคลัง คลังสินคามีชื่อ

เรียกไดตาง ๆ กัน อาทิ ศูนยกระจายสินคา, ศูนยจําหนายสินคา และโกดัง 

ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่ธุรกิจสามารถกําหนดและควบคุมไดเปนไปตามความ

ตองการของธุรกิจ 

ปจจัยภายนอก ปจจัยบังคับภายนอกธุรกิจที่มีอิทธิพลตอระบบการตลาด ถือวาเปนปจจัยที่

ควบคุมไมไดแตมีอิทธิพลตอระบบการตลาด คือสรางโอกาสหรืออุปสรรคแกธุรกิจ 

การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารภายในบริษัท ผูจําหนายวัตถุดิบและลูกคา หรือทั้งระบบ

โซอุปทาน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่รวดเร็วและถูกตอง รวมทั้งการ

ควบคุมสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ  
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ตนทุน หมายถึง มูลคาของเงินที่สูญเสียไปในการผลิต และไมสามารถจะนําไปใช

ประโยชนอยางอ่ืนไดอีก   

ความยืดหยุน หมายถึง เปนการวัดเพื่อดูปฏิกิริยาตอบโตของจํานวนซื้อ หรือจํานวนขายที่มี

ตอการเปลี่ยนแปลงของตัวกําหนดตางๆวามีความไวมากนอยเพียงไร 

สวนแบงทางการตลาด หมายถึง การจัดแบงลูกคาที่มีอยูทั้งหมดออกเปนกลุม ๆ โดยจัดให

องคกรที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน  ดานความตองการในผลิตภัณฑมีการตอบสนองตอ

สิ่งเลาทางการตลาดที่เหมือนกัน เปนกลุมตลาดเดียวกัน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความคาดหวังและความตองการดานผลิตภัณฑและการบริการ 

ความคาดหวังสูงสุดในมารยาท และการสรางความมั่นใจใหลูกคา 

วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคลในองคกรหน่ึงปฏิบัติเหมือน ๆ  กัน

เปนเอกลักษณเฉพาะองคกรน้ัน เกิดจากการเชื่อมโยง ผสมผสานกันระหวางเจตคติของ

บุคคล คานิยม ความเชื่อ ปทัสถาน และการกระทําของบุคคล ของกลุม ขององคกร นโยบายและ

วัตถุประสงคขององคกร เทคโนโลยี สภาวะของกลุมความสําเร็จขององคกร จนเปนที่ยอมรับของ

บุคคลในองคกร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของต้ังแต การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ การทําสําเนา และการ

สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

 

8. ประโยชนของการวิจัย  

งานวิจัยน้ีสรางเปนแบบจําลองในการคนหาความมีนัยสําคัญของประสิทธิภาพโลจิสติกส

ดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถ

กําหนดระดับความมีนัยสําคัญของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอยอดขาย ซึ่งนักการตลาดสามารถนํา

แบบจําลองน้ีไปใชกับประชากรกลุมอ่ืนที่แตกตางกันออกไปได เพื่อเปนแนวทางในความสามารถ

การดําเนินงานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพใหองคกรน้ัน ๆ ตอไป โดยในการศึกษางานวิจัยน้ีคาดวา

ประโยชนที่จะไดรับคือ 

1. ผลจากการสํารวจปจจัยขององคกรทําใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของ

องคกรผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

2. ผลจากการศึกษาการดําเนินงานกิจกรรมโลจิสติกสทําใหทราบแนวทางการสรางความ

พึงพอใจของลูกคา ขอได เปรียบการแขงขัน วิธีการลดตนทุน เพิ่มยอดขายและกําไร จาก

กระบวนการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ 
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3. ผลจากการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของระหวางกิจกรรมโลจิสติกส 

ปจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย  

4. ผลของประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายที่ วิจัยในคร้ังน้ีจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพโลจิสติกสขององคกร สรางความยืดหยุนในการดําเนินงาน สรางความพึงพอใจของ

ลูกคาและความสามารถในการตอบสนองกับความตองการของลูกคาที่รวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ

ในการแขงขันทางธุรกิจ 

5. ผลการวิจัยทําใหเขาใจประสิทธิภาพโลจิสติกสและสามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลใน

การพัฒนาความสามารถการดําเนินงานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ นําขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ี

เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาและการวิจัยทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก  

6. ผูผลิตและผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตสามารถนําผลการวิจัยไปใชในองคกร 

ปรับปรุง แกไข เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหองคกรเกิดประโยชนสูงสุด 

7. องคกรอ่ืน ๆ สามารถประยุกตใชผลจากการวิจัยไปชวยในการพัฒนาการวางแผน

จัดการเชิงควบคุมและเชิงปฏิบัติการโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

9. สรุป 

การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนต

ในประเทศไทย  ผูวิจัยเปนผูประกอบการผูแทนจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนต  ไดเห็น

ถึงปญหาตนทุนโลจิสติกสที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง การขนสงสินคาไมตรงเวลา และการบริการที่

เกิดขึ้นยังไมไดรับความพึงพอใจจากลูกคาเทาที่ควรซึ่งปญหาเกิดขึ้นจากหลาย ๆ กิจกรรมโลจิ

สติกส เชน การจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการ

คลังสินคา และผูวิจัยยังเห็นถึงปญหาตาง ๆ จากปจจัยภายในและภายนอกที่ยังไมสามารถควบคุมได 

ผูวิจัยคิดวาสิ่งตาง ๆ เหลาน้ียังสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาไปไดอีก เพื่อการดําเนินงานโลจิ

สติกสที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

ถึงแมวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาธุรกิจอุตสาหกรรมนํ้ามันหลอลื่นยานยนตดานการจัด

จําหนายจะมีตนทุนแรงงานและคาบํารุงรักษาอุปกรณตางๆแลว ตนทุนทางดานโลจิสติกสถือไดวา

เปนสวนของตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นตอเน่ืองทุกป และถือไดวาเปนสวนของตนทุนที่มีความสําคัญเปน

อยางมาก การขนสงที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนตํ่า จึงเปนองคประกอบที่สนับสนุนการพัฒนา

และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยางยั่งยืน และยังเปนการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอีกดวย นับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ ฉบับที่ 1 ที่มีนโยบายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางถนนเพื่อผลักดันใหเกิดการ

กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ (กรมขนสงทางบก, 2556, น. 1) สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ดานยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มีการเตรียม

ความพรอมในการเปดเสรีการคาและบริการดานการขนสงอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2558 ที่

ประชาชนในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศสามารถขออนุญาตประกอบการขนสงภายในประเทศไทย

ได โดยสามารถถือครองหุนไดสูงสุดรอยละ 70 ใหกับผูประกอบการธุรกิจขนสงทํางานอยางมือ

อาชีพที่มีศักยภาพมีความชํานาญในระดับอาเซียน ผูประกอบการจะตองศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อบริหารและจัดการกับทรัพยากรขององคกรใหประสบผลสําเร็จ สามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ การเก็บสินคา รวมไปถึงการขนสงไปยังจุดปลายทางที่มีทั้งความถูกตอง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การบริหารงานดานโลจิสติกสโดยเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพสูงเปนสิ่งที่ดีมากกวา

การแขงขันกันลดราคาการใหบริการ เพราะในความเปนจริงตนทุนของธุรกิจโลจิสติกสมีการปรับ

ขึ้นทุกวันจากคานํ้ามัน คาแรงและคาบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันในเร่ืองการลดราคาจะมีปญหา

ตามมา คือการใหบริการที่ไมเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน หากผูประกอบการโลจิสติกสเห็นวาการ

ใหบริการโลจิสติกสสามารถแขงขันประสิทธิภาพการทํางานที่ดีไดแลว ก็ไมควรแขงขันเร่ืองราคา 

แตควรสรางจุดเดนเร่ืองการบริการที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา 

กระบวนการบริหารงานดานโลจิสติกสเปนการประสานงานระหวางกิจกรรมของ

หนวยงานในภาคธุรกิจตาง ๆ  และมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอธุรกิจเห็นไดจากภาคธุรกิจไดให

ความสําคัญในเร่ืองโลจิสติกสมากน้ี  เน่ืองมาจากตนทุนการบริหารของกิจกรรมดังกลาวมีมูลคาสูง  

หากภาคธุรกิจสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  จะสามารถลด

ตนทุนการดําเนินงานไดอยางมาก 

ดังน้ันจากสาเหตุความสําคัญของปญหาโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยน้ีผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยนํา

กิจกรรมโลจิสติกสดานการจัดจําหนายที่มีผลกระทบจากปจจัยภายในและภายนอก และมีตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพรอมกับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี ซึ่งงานวิจัยน้ีจะ

กอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับภาคธุรกิจรวมถึงกอใหเกิดองค

ความรูใหมใหแกวงการวิชาการดานโลจิสติกสอีกดวย 

 

 



  

บทที่บทที่  22  

การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม  

 

การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนต

ในประเทศไทย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทาง

ในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. ธุรกิจโลจิสติกส 

การดําเนินงานระบบโลจิสติกสในภาครัฐบาลและภาคเอกชนยังไมเขาถึงบทบาทและ

ความสําคัญ แมวาภาครัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนและกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติมาต้ังแตปพ.ศ.

2546 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และภาคเอกชน

ไดออกมาเรียกรองใหมีการพัฒนาอยางจริงจัง ไมเชนน้ันภาคธุรกิจไทยและสินคาไทยจะไม

สามารถแขงขันกับประเทศที่มีตนทุนโลจิสติกสที่ตํ่ากวาได ตัวเลขตนทุนโลจิสติกสที่สูงกวารอยละ

19 ของจีดีพี เปนตัวเลขที่สูงทีส่ะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของระบบโลจิสติกส

ไทย ผูนําทางภาคธุรกิจและภาควิชาการออกมาเตือนผูมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ

รัฐบาลแตละชุดที่ผานมาใหหันมาเอาใจใสและพัฒนาอยางแทจริง ไมเชนน้ันจะไมสามารถแขงขัน

ได เพราะประเทศที่มีระบบโลจิสติกสที่ดีก็จะมีตัวเลขตนทุนโลจิสติกสอยูไมเกินรอยละ 10-12 

ขณะที่ประเทศที่มีความกาวหนามากอาจอยูในระดับแครอยละ 8-9 ในการพัฒนาโลจิสติกสของ

ประเทศไทยจําเปนตองมีระบบการเคลื่อนยาย การกระจายสินคาและวัตถุดิบที่ดีและมีศักยภาพ ซึ่ง

หมายถึงการบริหารจัดการสินคาและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนวิธีการติดตอสื่อสารและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายภายในประเทศหรือสงออกและนําเขา

ระหวางตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดทุก

ที่ ดังน้ันโลจิสติกสจึงสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (สยามธุรกิจ, 2555)  

การบริหารจัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการทํางานตางๆที่เกี่ยวของกับการวางแผน การ

ดําเนินงานและการควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรม

ทางการเงินที่เกี่ยวของใหเกิดการเคลื่อนยาย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวน

ประกอบและการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความพอใจของ

ลูกคาเปนสําคัญ (พงษชัย อธิคมรัตนกุล, 2550)  
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การจัดการโลจิสติกสเปนสวนหน่ึงของการจัดการหวงโซอุปทานในการวางแผนสนับสนุน

และควบคุมใหทั้งการไหลไปขางหนาและไหลยอนกลับของสินคาและบริการ รวมไปถึงขอมูล

ต้ังแตจุดเร่ิมตนไปจนกระทั่งถึงผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึง

ความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ (Council of supply chain management 

professionals [CSCMP], 2007) นอกจากนิยามของ CSCMP ซึ่งเปนองคกรทางวิชาชีพทางดานโลจิ

สติกสของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีมีผูใหคํานิยามของโลจิสติกสในมุมมองตาง ๆ ดังน้ี   

โลจิสติกส หมายถึงประสิทธิภาพการเคลื่อนยายสินคาจากจุดกําเนิดจนถึงลูกคาและรวมถึง

การเคลื่อนยายจากแหลงวัตถุดิบสูสายงานการผลิต กิจกรรมเหลาน้ีไดรวมถึงการขนสงสินคา การ

จัดการคลังสินคา การเคลื่อนยายวัสดุ บรรจุภัณฑสินคา การควบคุม การพยากรณทางการตลาดและ

การบริการลูกคา (U.S. National council of physical distribution management [NCPDM],  2542)  

โลจิสติกสการจัดลําเลียงสินคาเพื่อใหเกิดคาใชจายโดยรวมในการกระจายสินคาตํ่าที่สุด โล

จิสติกสเกี่ยวของต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินคาน้ัน หรือ

ในอีกความหมายหน่ึง โลจิสติกสเปนกระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุม

กิจกรรมทั้งในสวนที่มีการเคลื่อนยายและไมมีการเคลื่อนยายในการอํานวยความสะดวกของ

กระบวนการไหลของสินคา ต้ังแตจุดเร่ิมจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคโลจิสติกส (กมลชนก 

สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2548)  

นอกจากคํานิยามที่มีผูใหไวดังที่กลาวไปแลว คําจํากัดความของคําวาโลจิสติกสตาม

หมวดหมูไดดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1 คําจํากัดความโลจิสติกสแยกตามหมวดหมู  

โลจิสติกส คําจํากัดความ 

ในความหมายที่เกี่ยวของกับสินคา

คงคลัง 

การบริหารวัตถุดิบที่ตองมีการเคลื่อนยายและที่พัก 

ความหมายในมุมของลูกคา การสงสินคาที่ถูกตองใหแกลูกคาในจํานวนและสภาพที่

ถูกตอง โดยไมเกิดความเสียหาย โดยจะตองนําสงใหถูก

สถานที่และตรงเวลา และตองคํานึงถึงตนทุนที่เหมาะสม

ที่สุด โดยถูกเรียกวา 7 อาร สําหรับโลจิสติกส 

ความหมายในพจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกส 

เปนศาสตรสาขาหน่ึงดานการทหารที่เกี่ยวของกับการจัดหา 

การบํารุงรักษากองกําลัง การเคลื่อนยายขนถาย การให

สวัสดิการแกบุคคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

โลจิสติกส คําจํากัดความ 

ความหมายของสมาคมโลจิสติกส

ระหวางประเทศ 

ศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ วิศวกรรมและกิจกรรม

ทางเทคนิคที่ตระหนักถึงความตองการการออกแบบ การ

จัดหาและบํารุงรักษาทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชในการสนับสนุน

การกําหนดวัตถุประสงค การวางแผนและการปฏิบัติการ 

ความหมายที่เปนการเพิ่มมูลคา

และประโยชน (สถาบันโลจิสติกส

และการขนสง) 

การจัดสรรเวลาและสถานที่เพื่อใชในการสรางสินคาใหเกิด

มูลคาขึ้นมา เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคขององคกร 

ความหมายที่วาเปนกิจกรรม

สนับสนุน 

การบริหารจัดการเสบียงสําหรับโรงงาน กระบวนการผลิต

(ขาเขา) และการจัดการดานกระจายสินคาไปยังบริษัทของ

ลูกคา (ขาออก) 

ความหมายที่ เกี่ ยวของกับการ

จัดการตามหนาที่ 
 

การจัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การขนสง การจัดการสินคาคง

คลัง การเคลื่อนยายสินคา การบรรจุหีบหอ การวิเคราะหที่ต้ัง

โรงงาน การกระจายสินคา การสงสินคากลับคืน การจัดการ

ขอมูลขาวสาร 

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ [สศช.],  2550) 

 

จากนิยามดังกลาว เห็นไดวาการบริหารจัดการโลจิสติกสมีความเกี่ยวของกับบุคคลต้ังแต

ผูผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จนถึงผูบริโภค ในขณะที่ทางดานกิจกรรมน้ันมี

หลากหลาย (สศช., 2550) ซึ่งแตละกิจกรรมลวนแตเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญตอ

ระบบโลจิสติกสที่ตองอาศัยการประสานการทํางานของแตละกิจกรรมใหมีความสอดคลองกัน เพื่อ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจากกิจกรรมทางดานโลจิสติกสทั้งหมดน้ัน สามารถ

แบงไดเปน กิจกรรมหลัก (Key activities) และกิจกรรมเสริม (Supporting activities) โดยที่กิจกรรม

หลัก (Key activities) ประกอบไปดวยการขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง การสั่งซื้อสินคา 

การบริการขอมูลและการเงินที่เกี่ยวของ สวนกิจกรรมเสริม (Supporting activities) ประกอบไปดวย 

การจัดการคลังสินคา การดูแลสินคา การจัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑสินคา รวมไปถึงการบริหาร

ความตองการของลูกคา (สศช., 2550) 
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภารกิจขนสงสินคา 

บทบาทของการขนสงสินคาที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจน้ัน คือการขนสงกอใหเกิด

อรรถประโยชนเกี่ยวกับสถานที่และเวลา การขนสงเปนการเคลื่อนยายบุคคล สิ่งที่มีชีวิตหรือ

สิ่งของจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง ซึ่งการเคลื่อนยายสิ่งของหรือสินคาจากที่หน่ึงที่มีสินคาจํานวนมาก

เกินความตองการของผูบริโภค ไปอีกที่หน่ึงที่ความตองการของผูบริโภคมีมากกวาสินคา จะทําให

ราคาของสินคาเพิ่มขึ้นและการขนสงที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดการประหยัดเวลาในการขนสง และ

การเดินทาง การขนสงเปนตัวเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภค การขนสงเปนการเคลื่อนยาย

วัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาผลิตสินคา เชนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรนําไมจากจังหวัดตราดมา

ทําการผลิตเฟอรนิเจอรที่จังหวัดระยอง เมื่อผลิตเสร็จแลวการขนสงเปนตัวกลางกระจายสินคาจาก

ผูผลิตไปสูบริโภค เชนนําเฟอรนิเจอรจากจังหวัดระยองมาจําหนายใหผูบริโภคที่กรุงเทพมหานคร

เปนตน (สถาบันที่ชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ, 2553) 

ความสําคัญของการขนสงดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การขนสงเปนปจจัยพื้นฐานในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ชวยขยายตลาดใหกวางขึ้น เมื่อธุรกิจทําการผลิตสินคาได การขนสง

จะทําหนาที่ในการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหตลาดของ

สินคาขยายตัวกวางขึ้น รายไดจากการจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจก็จะเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญ 

การขนสงชวยลดตนทุนในการผลิต ในการผลิตธุรกิจจําเปนตองมีการขนยายวัตถุดิบจากแหลง

วัตถุดิบมายังแหลงผลิต การขนสงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถขนสงวัตถุดิบในแตละคร้ังไดเปน

จํานวนมาก ซึ่งชวยประหยัดตนทุนในการผลิตสินคาได และการที่ธุรกิจสามารถขยายตลาดโดย

จําหนายสินคาทั้งภายในและภายนอกได ทําใหธุรกิจตองทําการผลิตสินคาเปนจํานวนมากมีคุณภาพ

เปนมาตรฐานเดียวกัน ในการผลิตธุรกิจขนาดใหญจึงใชเคร่ืองจักรในการผลิตกอใหเกิดการผลิต

ขนาดใหญและชวยลดตนทุนในการผลิตตอหนวยได การขนสงชวยใหเกิดการจางแรงงาน การ

ขนสงกอใหเกิดการผลิตขนาดใหญทําใหธุรกิจมีความตองการแรงงานมากขึ้น และเปนการนํา

แรงงานจากที่หน่ึงที่มีแรงงานจํานวนมากไปอีกที่หน่ึงที่มีความตองการแรงงาน เชน คนงานจาก

ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือซึ่งมีภูมิประเทศคอนขางแหงแลง คนสวนใหญไมมีงานทํา การขนสงทํา

ใหคนงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถมาทํางานในภาคกลางหรือภาคตะวันออกที่มีความ

ตองการแรงงานได หรือคนงานในประเทศไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศก็เน่ืองจากการขนสง

ที่มีประสิทธิภาพน้ันเอง การขนสงชวยใหเกิดดุลยภาพในระดับราคาสินคา ธุรกิจเมื่อผลิตสินคาการ

ขนสงจะทําหนาที่นําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค เชน จังหวัดจันทบุรีในฤดูกาลเงาะจะมีผลผลิต

เงาะออกมาสูตลาดเปนจํานวนมาก การขนสงที่มีประสิทธิภาพสามารถนําเงาะไปจําหนายไดในทุก

จังหวัดทั่วประเทศ และราคาของเงาะที่จําหนายในแตละจังหวัดจะเปนราคาที่ใกลเคียงกัน ทําใหเกิด
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ดุลยภาพในระดับราคา ถาการขนสงไมมีประสิทธิภาพเงาะในจังหวัดจันทบุรีจะมีราคาถูกมาก สวน

เงาะที่ จําหนายในจังหวัดอ่ืนจะมีราคาสูงมาก การขนสงชวยใหสินคาถึงผูบริโภคอยางมี

ประสิทธิภาพ การขนสงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในปจจุบันทําใหสินคาถึงผูบริโภคอยางมี

ประสิทธิภาพและทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภคทําไดอยางมีประสิทธิภาพ (กองนโยบายและ

แผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555) 

การขนสงที่มีประสิทธิภาพจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ เชน ความปลอดภัย การขนสงเปนการ

เคลื่อนที่ของคน สิ่งมีชีวิต สิ่งของจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง ดังน้ันการขนสงจึงตองดําเนินการดวย

ความปลอดภัย เพื่อปองกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินที่ทําการขนสง การดําเนิน

ธุรกิจทุกประเภทมีการแขงขันกันดานความรวดเร็วและรวมทั้งดานเวลาดวย การขนสงที่มี

ประสิทธิภาพจึงตองมีความรวดเร็วเพื่อใหทันคูแขงขันและสินคาบางอยางมีขอจํากัดในเร่ืองของ

เวลา เชน ผลไม ดอกไม สิ่งมีชีวิต ถาขนสงชาจะทําใหสินคาเกิดการเนาเสียหรือเสียชีวิตได ทําให

เกิดความเสียหายแกธุรกิจ สวนการประหยัดคาใชจายในการประกอบธุรกิจสิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการ

ตองการคือ ผลตอบแทนในรูปของผลประโยชนหรือกําไร ซึ่งจะไดจากราคาขายหักดวยตนทุนหรือ

คาใชจายตลาด ในปจจุบันเปนตลาดของผูบริโภคเน่ืองจากมีผูผลิตเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีราคาขาย

ของสินคาประเภทเดียวกันจะมีราคาขายที่ใกลเคียงกัน ดังน้ันธุรกิจใดสามารถประหยัดตนทุนหรือ

คาใชจายไดมากกวาคูแขงขันจะทําใหไดกําไรมากกวาคูแขงขัน การขนสงเปนตนทุนประเภทหน่ึง

ของการประกอบธุรกิจ ดังน้ันผูประกอบธุรกิจจะตองเลือกแบบการขนสงที่เหมาะสมและเสีย

คาใชจายตํ่า สวนความสะดวกสบายมีหลายรูปแบบ ไดแก ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ผูใชบริการ

การขนสง นอกจากจะตองการความปลอดภัย ความรวดเร็ว แลวยังตองการความสะดวกสบายอีก

ดวย เชน สมัยโบราณการขนสงคมนาคมทางบก ใชเกวียนโดยสัตวเทียมลากแตปจจุบัน การขนสง

ทางบกมีรถยนต รถบรรทุก รถไฟ ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น (กองนโยบายและแผนงาน 

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555) 

 

การจัดการขอมูลการขนสง  

รูปแบบการขนสงสินคาภายในประเทศไทยเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับการ

เคลื่อนยายและเก็บรักษาสินคา ซึ่งมีคาใชจายดังกลาวอาจสูงกวารอย 15 ของยอดขายรวมเมื่อมีการ

คํานวณจากคาขนสงสินคาทั้งขาเขาและขาออก การบริการพื้นฐานในเร่ืองของการจัดสงจะมีการ

พิจารณาแตกตางกันไปตามพื้นที่  ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของสถานที่และระบบสาธารณูปโภคที่

เอ้ือตอการใหบริการ เชน ทางถนน ทางนํ้า ทางอากาศ ทางรางหรือทางทอ เปนตน ซึ่งในการขนสง

สินคาแตละรูปแบบก็จะมีขอดี/ขอดอยแตกตางกันตามคุณลักษณะและวัตถุประสงคของการขนสง
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น้ัน ๆ แตทั้งน้ีในการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงในรูปแบบตางๆที่มีอยูในประเทศไทย 

โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปจจัยในเร่ืองของอัตราคาระวางคาขนสง  ความรวดเร็วหรือระยะเวลาที่

ใชในการขนสง  ความสามารถในการบรรทุกสินคา ความเชื่อถือได ความสะดวกการในการรับ

บริการ ความถี่ของการใหบริการหรือรวมกระทั่งการใหบริการและความปลอดภัยจากการขนสง

เปนตน (ไชยยศ ไชยมั่นคง, 2544) 

นักวิจัยในสาขาการจัดการวิศวกรรมการขนสง การวิจัยดําเนินการและคอมพิวเตอรไดมี

ความพยายามอยางตอเน่ืองในการพัฒนาระบบชวยในการจัดเสนทางและตารางเวลายานพาหนะ

เพื่อชวยใหองคกรสามารถลดคาใชจายในการดําเนินการขนสงและเพื่อเพิ่มระดับของการใหบริการ 

ถาทําการคนหาคําสําคัญ (Keywords) ของคําวา เสนทางเดินรถและเวลาเดินรถ ในฐานขอมูล 

(Search engine) จะพบวามีงานวิจัยในวารสารตางประเทศมากกวา 1,000 บทความต้ังแตป ค.ศ. 

1995 น่ันแสดงวานักวิจัยทั่วโลกตางใหความสนใจในการพัฒนาระบบการจัดเสนทางและ

ตารางเวลารถขนสงเปนอยางมากและอยางตอเน่ือง ผลจากการคนหายังบอกเปนนัยดวยวา ปญหา

การจัดเสนทางยานพาหนะ (Vehicle routing problem) เปนปญหาที่มีความซับซอน ซึ่ง ณ เวลา

ปจจุบันยังไมมีนักวิจัยทานใดที่อางวาวิธีที่ตนสรางขึ้นเปนวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาดังกลาว 

(Golden, 1998)  

ที่ผานมามีการศึกษาการบูรณาการการขนสงและโลจิสติกส ในที่สุดการศึกษาเหลาน้ี

มุงเนนในการตรวจสอบของความสัมพันธระหวางการขนสงและโลจิสติกสที่ผานการอธิบายถึง

วิธีการขนสงที่มีอิทธิพลตอภาคการขนสงโลจิสติกส โดยใชหลักการของการกระจายสินคาและการ

ผลิต การขนสงเปนที่รับรูวาเปนสวนหน่ึงของระบบโลจิสติกส ซึ่งทําใหยากที่จะแยกการขนสงเปน

กิจกรรมอิสระ ( Nielsen et al., 2003) ความสัมพันธระหวางโลจิสติกสและการขนสงไมสามารถ

สรางไดอยางตรงไปตรงมา นักวิจัยมีการแปลหลักการโลจิสติกสเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ

ขนสง เชน ระยะทางขนสง -ไกลเทาไหร ความเร็วของการขนสง-นานเทาไหร ความถี่ของการ

ขนสง-บอยแคไหน จุดเวลาของการขนสง-เมื่อใด ตัวชี้วัดสําคัญเหลาน้ีเรียกวาตัวชี้วัดสําคัญของการ

ขนสงโลจิสติกส โลจิสติกสน้ีจะแสดงโดยการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดที่สําคัญของการขนสงโลจิ

สติกส : ระยะทาง ความเร็ว ความถี่และจุดของเวลา ตัวชี้วัดของการขนสงโลจิสติกสจะมีอิทธิพล

เกี่ยวกับการขนสง วัดโดยตัวชี้วัดของการขนสง มีการเสนอสาเหตุทางเดียวและผลกระทบ

ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกสขององคกร โลจิสติกสการขนสง การขนสง 

และสิ่งแวดลอม (Nielsen et al., 2003) กลยุทธการลดตนทุนทางดานโลจิสติกสโดยไดทําการศึกษา

ขอบขายของการขนสงโดยใชตูคอนเทรนเนอร 20 ฟุตระยะทางจากนครราชสีมาถึงนิคมฯ

ลาดกระบัง ทําการเก็บรวบรวมขอมูลของซัพพลายเออรดานการขนสงและการใชประโยชนของตู
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คอนเทรนเนอรในชวงป พ.ศ. 2547-2548 ที่มีผลกระทบทําใหราคาสินคามีราคาสูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงไดมีการ

เก็บขอมูลจากเอกสารภายในองคกรและการสงแบบสอบถาม รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่

เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของปญหาในการแกไขราคาสินคาที่สูงขึ้น เพื่อให

บริษัทสามารถแขงขันและพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืน สาเหตุที่ทําใหตนทุนทางดานโลจิ

สติกสสูงขึ้นมาจากภาวะวิกฤตนํ้ามันที่สูงขึ้น มีผลทําใหราคาวัตถุดิบและคาขนสงสูงขึ้น และการใช

พื้นที่ของตูคอนเทรนเนอรยังไมเต็มประสิทธิภาพ การวิเคราะหและหาทางแกไขปญหาพบวา 

สามารถเปลี่ยนเสนทางการขนสงสินคา จากการใชรถหัวลากเปนการขนสงทางรถไฟ และ

วิธีการใชพื้นที่ตูคอนเทรนเนอรในการบรรจุสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหสามารถลด

ตนทุน และคาใชจายในการขนสงสินคา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในเร่ือง

ราคา โดยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงตลาดในตางประเทศ (สายใจ ชู

วารี, 2006) 

ต้ังสมมติฐานวาในขณะที่เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิคส อาจไมมีผลประโยชนโดยตรง

กับประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหลาน้ีอาจสนับสนุนการรวมของลูกคาและรวมซัพพลายเออรในหวง

โซอุปทาน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบผลการดําเนินงาน น้ันก็แสดงใหเห็นวาไมมีประโยชนโดยตรง

ของการดําเนินงานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิคส อยางไรก็ตามเทคโนโลยีเหลาน้ีไดรับการ

สนับสนุนการบูรณาการลูกคาและบูรณาการซัพพลายเออร นอกจากน้ีการบูรณาการซัพพลายเออร

พบวามีผลกระทบตอตนทุนในทางบวก คุณภาพ ความยืดหยุนในการดําเนินงาน อยางไรก็ตามไมมี

ความสัมพันธระหวางการบูรณาการลูกคาและการดําเนินงาน (Devaraj, Krajewski,  & Wei, 2007). 

 

ความพรอมอุปกรณเคร่ืองมือ  

ผูประกอบการขนสง คือเจาของกิจการขนสง เจาของอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชในการขนสง 

ผูประกอบการขนสงอาจจะเปนเอกชนจัดต้ังในรูปกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน บริษัท หรือ

เปนรัฐบาลในรูปหนวยงานรัฐวิสาหกิจก็ได เสนทางการขนสงหรือทางที่ใชในการขนสง เชน การ

ขนสงทางนํ้า แมนํ้า ลําคลอง มหาสมุทร สวนเสนทางขนสงทางบกก็คือถนน โดยแตละเสนทาง

จะตองมีเคร่ืองมืออุปกรณขนสง เชนการขนสงทางนํ้าใชเคร่ืองมืออุปกรณขนสง คือเรือ การขนสง

ทางบกใชเคร่ืองมืออุปกรณขนสง คือรถยนต รถไฟ การขนสงทางอากาศใชเคร่ืองมืออุปกรณขนสง 

คือเคร่ืองบิน โดยที่ความพรอมของอุปกรณเคร่ืองมือเปนสิ่งสําคัญ จะทําใหการขนสงมีความ

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในดานตนทุนและเวลา โดยมีสถานีรับสงหรือสถานที่ที่กําหนดใหเปน



28 
 

จุดรับสงคน สงมีชีวิตหรือสิ่งของที่จะทําการขนสง เชนปายจอดรถประจําทางทาอากาศยานดอน

เมือง สถานีรถไฟหัวลําโพง สถานีขนสงสายใต (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2550, น. 38 - 39) 

ปจจัยที่สําคัญสําหรับการขนสงมีองคประกอบที่สําคัญ คือเสนทางในการขนสง (Way, 

route) ถนน แมนํ้า ทะเล ทางรถไฟ และอากาศ ซึ่งจะมีเสนทางที่ใชเดินเพื่อการขนสง อาจจะเปน

เสนทางที่สามารถมองเห็นอยางเชน เสนทางบนอากาศหรือในทะเลมหาสมุทร รถยนตในการขนสง 

(Vehicle) อุปกรณในการขนสงในที่น้ี คือรถยนต รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน ในการขนสงน้ีอาจแบง

ออกเปนอุปกรณในการเคลื่อนยายและอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารและอุปกรณเพื่อการสง

สินคาและบริการ หรือเปนอุปกรณเพื่อการขนสงสิ่งใดสิ่งหน่ึงเฉพาะ หากอุปกรณในการขนสง เชน

รถยนตมีสมรรถนะสูง เชนบรรทุกสินคาไดจํานวนมาก หรือเคร่ืองยนตมีความเร็ว จะทําใหเกิด

ความคุมคาและความรวดเร็วในการสงสินคา สวนอุปกรณในการขนสง (Equipment) อุปกรณที่ใช

อํานวยความสะดวกในการขนสง คือรถยกอุปกรณขึ้นสินคา แบงออกเปนอุปกรณเคลื่อนยายและยก

ขนสินคา หากมีเคร่ืองมือสวนน้ีจะทําใหประหยัดพนักงานและทําใหเกิดความรวดเร็วและปลอดภัย

สินคาไมชํารุดอีกดวย และสวนของสถานีในการขนสง (Terminal) เปนสถานที่ซึ่งใชเปนจุดสําหรับ

หยุดรับสงผูโดยสารหรือสินคาและบริการสําหรับการขนสงแตละประเภท ซึ่งจะเปนสถานีตนทาง

หรือระหวางเสนทาง เรียกวา สถานีในการขนสง เชนทาอากาศยาน สถานีขนสงผูโดยสาร สถานี

รถไฟ ทาเรือ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

ภัทรรัต  อัตไพบูลย (2546) สัมภาษณหัวหนากลุมสวนงานบริหารงานจัดสง ปจจุบันมี

ลักษณะของสินคาที่หลากหลายและจําเปนตองอาศัยการบรรทุกและอุปกรณที่เหมาะกับสภาพของ

สินคา เชน ของเหลว ของแข็งหรือกาซ สงผลใหถาหากบริษัทที่เปนผูผลิตหรือจัดจําหนายสินคาแต

ละรูปแบบจะตองหาอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับสินคาประเภทน้ัน ๆ ดังน้ันผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการ

ขนสงจึงเล็งเห็นความจําเปนดังกลาว ทําใหมีการลงทุนเร่ืองของอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับบริษัทที่ตองการใชบริการขนสง อีกทั้งบริษัทผูใชบริการเองมีการวิเคราะหถึงความเปนไปได

และความคุมคาที่จะเกิดขึ้นหากมีการลงทุนในเร่ืองของบุคลากรและอุปกรณที่จะใชในการ

ดําเนินงานขนสงแลว  พบวาไมคุมคาที่จะลงทุนในระยะสั้นเน่ืองจากเปนทรัพยสินที่ตองมีการดูแล

ทั้งตนทุนในเร่ืองของรถบรรทุก  อุปกรณที่เกี่ยวของในการขนสง  รวมทั้งคาเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้น

ระหวางการขนสง  การซอมบํารุงคาใชจายในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน คาประกันหรือการจัดการเร่ือง

บุคลากร  ทําใหบริษัทบางแหงมองวา ถาหากใชบริการบริษัทผูใหบริการในเร่ืองการขนสงเขามา

ดูแลเร่ืองการขนสงแทนบริษัท ความดูแลรับผิดชอบสวนใหญจะสามารถสงใหบริษัทขนสง

ดําเนินการแทน  บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับคาขนสงที่เกิดขึ้นจากการตกลงรวมกันระหวาง

บริษัทกับบริษัทเทาน้ัน 
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พฤติกรรมพนักงาน  

ปจจุบันหลายหนวยงานมองวางานดานโลจิสติกสคือการแกปญหารายวัน ในขณะที่ปญหา

สําคัญคือ เร่ืองบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานขับรถซึ่งเปนงานนอกสถานที่ที่ไมสามารถควบคุมได 

หากจะแกปญหาดังกลาว คงตองปรับปรุงเร่ืองวินัยในการทํางาน (นฤเบศวร ทองแดง, 2553) 

การวาจางจากภายนอกไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักวิจัยและผูปฏิบัติงาน บริษัทที่รับจาง

จากภายนอกทําหนาที่เปนผูใหบริการบุคคลที่สาม และชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การทํางาน โลจิสติกสของบริษัท Christopher (1992) โลจิสติกสจากบุคคลที่สามถูกกําหนดใหเปน

ผูรับเหมาชวงของกิจกรรมโลจิสติกสใหกับบริษัทอ่ืนๆ เชนการขนสงสินคา คลังสินคา การจัดการ

สินคาคงคลังการจัดจําหนายและอ่ืนๆที่เปนบริการที่มีมูลคาเพิ่ม (ตัวอยางเชน แบงบรรจุ ซอมแซม

ประกอบ ปรับเปลี่ยน) Lau (1999); Field (1998) กําหนดใหผูใหบริการบุคคลที่สามเปนบริษัทที่

ใหบริการชวงของการใหบริการโลจิสติกสใหกับบริษัทตาง ๆ บริษัทภายนอกน้ีจะประสานการโอน

ถายสินคาจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง 

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสินคาคงคลัง 

สินคาคงคลังเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหน่ึงซึ่ง

ธุรกิจพึงมีไวเพื่อใหการผลิตหรือการขายสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน การมีสินคาคงคลังมาก

เกินไปอาจเปนปญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเสื่อมสภาพ หมดอายุ 

ลาสมัย ถูกขโมยหรือสูญหาย นอกจากน้ียังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินที่อยูกับสินคาคงคลังน้ี

ไปหาประโยชนในดานอ่ืน ๆ แตในทางตรงกันขามถาธุรกิจมีสินคาคงคลังนอยเกินไป ก็อาจ

ประสบปญหาสินคาขาดแคลนไมเพียงพอ สูญเสียโอกาสในการขายสินคาใหแกลูกคา เปนการเปด

ชองใหแกคูแขงขันและก็อาจตองสูญเสียลูกคาไปในที่สุด นอกจากน้ีถาสิ่งที่ขาดแคลนน้ันเปน

วัตถุดิบที่สําคัญ การดําเนินงานทั้งการผลิตและการขายก็อาจตองหยุดชะงัก ซึ่งอาจสงผลตอ

ภาพลักษณของธุรกิจในอนาคตได ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูประกอบการในการจัดการสินคาคง

คลังของตนใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคาคงคลัง

ตองใชเงินจํานวนมากและอาจสงผลกระทบถึงสภาพคลองของธุรกิจได (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552) 

สินคาคงคลัง (Inventory) คือ วัสดุหรือสินคาตาง ๆ ที่เก็บไวเพื่อใชประโยชนในการ

ดําเนินงาน อาจเปนการดําเนินงานผลิต ดําเนินการขายหรือดําเนินงานอ่ืนๆ สินคาคงคลังแบงได

เปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ วัตถุดิบ (Raw material) คือ สิ่งของหรือชิ้นสวนที่ซื้อมาใชในการผลิต 

งานระหวางทํา (Work in process) คือ ชิ้นงานที่อยูในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตหรือรอ
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คอยที่จะผลิตในขั้นตอนตอไป โดยที่ยังผานกระบวนการผลิตไมครบทุกขั้นตอน วัสดุซอมบํารุง 

(Maintenance/repair/operating supplies) คือ ชิ้นสวนหรืออะไหลเคร่ืองจักรที่สํารองไวเผื่อเปลี่ยน

เมื่อชิ้นสวนเดิมเสียหรือหมดอายุการใชงาน สินคาสําเร็จรูป (Finished goods) คือปจจัยการผลิตที่

ผานทุกกระบวนการผลิตครบถวนพรอมที่จะขายใหลูกคาได ถาหากไมมีสินคาคงคลัง การผลิต

อาจจะไมราบร่ืน โดยทั่วไปฝายขายคอนขางพอใจหากมีสินคาคงคลังจํานวนมากๆ เพราะให

ความรูสึกมั่นใจวาอยางไรก็มีสินคาใหพอขาย แตหนาที่ของสินคาคงคลังคือ รักษาความสมดุล

ระหวางอุปสงคและอุปทาน ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) เพราะการสั่งซื้อ

จํานวนมาก ๆ เปนการลดตนทุนและคลังสินคาชวยเก็บสินคาปริมาณมากน้ัน การบริหารสินคาคง

คลังคือการเก็บทรัพยากรไวใชในปจจุบันหรือในอนาคต เพื่อใหการดําเนินการของกิจการดําเนินไป

อยางราบร่ืน ผานการวางแผนกําหนดปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม การจัดการตางๆที่เกี่ยวกับ

รายการสินคาในคลัง ต้ังแตรวบรวม จดบันทึกสินคาเขา-ออกการควบคุมใหมีสินคาคงเหลือใน

ปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อใหสินคาที่มีอยูตรงตามความตองการของผูบริโภค ทั้งในดาน

แบบ สี ขนาด แฟชั่น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552) การที่คลังสินคา

ของเอกชนสวนใหญอยูในซอยแคบหรือพื้นที่ไมสะดวกตอการขนสงมักทําใหเกิดอุบัติเหตุงาย ซึ่ง

ตางจากตางประเทศที่มีพื้นที่สวนกลางสําหรับเปนคลังสินคาใหเอกชน (นฤเบศวร ทองแดง, 2553) 

 

ระดับสินคาคงคลัง  

การควบคุมสินคาคงคลังดูเหมือนวาจะมีอิทธิพลตอการวัดผลการปฏิบัติงานตอไปน้ี : 

ตนทุน ความยืดหยุนเวลาและคุณภาพ (Burman, 1995) กิจกรรมน้ีมีอิทธิพลตอตนทุนในการ

ควบคุมสินคาคงคลังเน่ืองจากไมเพียงแตเพื่อใหสินคาอยูในระดับที่ตํ่า แตยังรวมถึงแหลงที่มา

ทั้งหมดลบของเสียที่เอ้ือตอการลดลงของคาใชจาย นอกจากน้ีการควบคุมสินคาคงคลังที่ดีจะชวย

ใหบริษัทมีสินคาคงคลังอยูในระดับที่เพียงพอ เพื่อที่จะ 1.การเพิ่มการตอบสนองเพื่อการตลาด 2.ลด

ชองวางของเวลาระหวางซัพพลายเออรและผูบริโภคและการสนับสนุน 3.โปรแกรม Just - in - time 

ระหวางซัพพลายเออร ผูขายและลูกคา (Lambert & Stock, 1999) นอกเหนือจากผลกระทบของ

กิจกรรมน้ีคาใชจาย, ความยืดหยุนและเวลา, คุณภาพของการบริการโลจิสติกสดูเหมือนวาจะยัง

ไดรับอิทธิพลจากการควบคุมสินคาคงคลังและขึ้นตรงตามระดับของสินคาคงคลัง (Closs & 

Thompson, 1992)  

แมวาการวิจัยคุณภาพการใหบริการโลจิสติกสคร้ังแรกเร่ิมตนในปค.ศ. 1970 เห็นถึง

กระบวนการในการทําความเขาใจอุตสาหกรรม มุมมองของลูกคาจากคุณภาพการใหบริการโลจิ

สติกสของซัพพลายเออร (Beinstock et al., 1997) 15 หัวขอไดถูกพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 3 เทคนิค 
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ผลจากคุณภาพการกระจายสินคาของผูแทนจําหนาย : ทันเวลา (เชน จริงหรือไมวาคําสั่งซื้อมาถึง

ทันเวลา),  มีระดับสินคา (เชน สินคาคงคลังมีอยูอยางตอเน่ือง) และเงื่อนไข (เชน จริงหรือไมที่

ผลิตภัณฑมาถึงแลวไมเสียหาย) 

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมามีการศึกษาเร่ืองโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในดานตาง ๆ 

จากป ค.ศ. 1950 จนกระทั่งป ค.ศ. 1970 งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตที่มีการลดตนทุนการผลิตที่มุงเนน

การดําเนินงานเปนหลัก (Lummus & Vokurka, 1999) น้ันเปนความคิดของการพัฒนาความตองการ

วัสดุ การวางแผนและการลงทุนในกระบวนการทํางานสินคาคงคลัง ความคืบหนาสามารถลด

คาใชจายการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 

การจัดการสินคาคงคลังของอุตสาหกรรมอะไหลยนตสําหรับ บริษัท กิจกมลสุโกศล จํากัด 

ซึ่งประกอบกิจการจําหนายรถยนตและอะไหล มีจํานวนสินคารวม 24,000 รายการ โดยบริษัท

ประสบปญหาสินคาคงคลังสูงเกินความจําเปน ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางอะไหล FS : 011 จากสินคา

กลุม A มาศึกษา โดยหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยเลือกวิธีการ

ทางสถิติมาแกไขปญหา โดยหาคาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมสําหรับการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อ

ในแตละเดือน จากการคํานวณเปรียบเทียบโดยใชสัมประสิทธิ์คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่

เหมาะสม พบวา เมื่อใชคาสัมประสิทธิ์เทากับสอง จะใหผลในการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังได

เหมาะสม เปนไปตามความตองการและนโยบายของบริษัท (เกรียงศักด์ิ สิโยพุทธวงศ, 2541) 

ปญหาดานสินคาคงคลังยังมีอยูมากคือไมมีการระบายสินคา จึงทําใหเกิดตนทุนของสินคา

คงคลังสูง แนวทางในการแกไขคือการวางแผนทางการตลาดเพื่อระบายสินคาคงคลัง โดยใชทฤษฏี

มาชวยในการแกไขดังน้ี วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

อุปสรรค จากน้ันผูจัดทําโครงการจึงไดนําสินคาที่กอใหเกิดสินคาคงคลังของกิจการในสวนของ

สินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟามาจําแนกออกไดจํานวนทั้งหมด 7 รายการ มาทําการจัดแบงหมวดหมู

มูลคาของสินคา โดยใชวิธีการจัดทําการบริหารสินคาคงเหลือโดยระบบ ABC Analysis ในการ

จัดเรียงความสําคัญของสินคา เพื่อทําการหาสินคาที่มีมูลคาสูงมาจัดเรียงความสําคัญ เพื่อที่จะ

นําไปใชในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงเหลือประเภทเคร่ืองใชไฟฟาของ

กิจการและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนยายสินคาเขา-ออกของกิจการ รวมทั้งไดนํา Five forces 

model มาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน จากน้ันไดทําการวิเคราะหและไดนํา

การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด มาใชในการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมายและการจัดโปรโมชั่น และนําแบบสอบถามมาใชเปนขอมูลในการวางแผนทาง

การตลาด เพื่อระบายสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ โดยใชทฤษฎีการแบงกลุมตลาด การเลือก
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กลุมเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ มาชวยในการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน 

(นาถติมา พลโยธา, 2551) 

 

การหมุนเวียนสินคา  

การจัดการในฐานะที่เปนวิธีการที่กิจกรรมน้ีจะดําเนินการที่ดูเหมือนวาจะมีผลกระทบกับ

คาใชจายเวลาและคุณภาพ (Tersine, 1985; Goldratt & Cox, 1993) พิจารณาการจัดการเปนกิจกรรม

ที่มีมูลคาเพิ่มที่ไมควรจะเก็บไวที่ตํ่าสุดในมุมมองน้ี (Tersine, 1985) องคกรธุรกิจควรนําลักษณะ

การทํางานมาใชดังตอไปน้ีเพื่อที่จะลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการ : 1.การกําจัดการจัดการไม

จําเปนตอง 2.ลดระยะทาง 3.การต้ังคาการไหลที่สม่ําเสมอของผลิตภัณฑ ประเภทน้ีพฤติกรรมที่จะ

นําไปสูการสูญเสียที่ลดลงและผลกระทบเพื่อเพิ่มความเร็วและคุณภาพของบริการลูกคา 

การวางระบบการควบคุมภายในรานขายยา รานจําลองเภสัช เปดบริการขายยาตลอดทั้งวัน 

โดยแบงการใหบริการเปน 2 ลักษณะ คือ ชวงเวลากลางวัน (8.00-16.00) จําหนายและใหบริการโดย

พนักงานลูกจางประจํา 1 คน และชวงเวลาเย็น (16.30-21.00) จําหนายและใหบริการโดยเจาของ

กิจการเอง กิจการไดดําเนินการมาแลวเปนเวลา 2 ป 6 เดือน พบปญหายอดขายตํ่าลงติดตอกันเปน

เวลา 3 เดือน เมื่อวิเคราะหหาสาเหตุจึงพบวา ขาดการวางระบบการควบคุมภายใน ซึ่งตรวจสอบ

ขอมูลเปนปจจุบันได การวางระบบน้ีตองอาศัยการจัดการระบบบันทึกรายการขายและระบบการ

ควบคุมสินคาคงคลัง โดยอาศัยคอมพิวเตอรประกอบกับการปรับขั้นตอนการขายสินคาใหม

ใหบริการลูกคาไดทันทวงที การจัดการแบบใหมน้ีคาดวาจะอํานวยความสะดวกในดานขอมูลการ

ขายและสินคาคงคลัง ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและแกไขปญหายอดขายลด

ตํ่าลงได (สุพร พัชรนฤมล, 2539) ปญหาสินคาคงคลังของ บริษัท เอ็ม บี เอ มิลด จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทที่ผลิตและจําหนายนมสดและนมเปร้ียวพลาสเจอรไรส พบวาสาเหตุของปญหาเกิดจากการ

พยากรณยอดขายที่ผิดพลาด ทําใหสินคาที่เหลืออยูในหองเก็บมียอดสะสมมากขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหเกิด

ความสูญเสียแกบริษัท เน่ืองจากนมเปนสินคาที่มีอายุสั้น เมื่อขายไมไดภายใน 3 วัน นับจากวันผลิต 

ก็อาจตองทิ้งเปนของเสียเพราะลูกคาไมตองการ ซึ่งถาสามารถลดของเสียจํานวนดังกลาวได กําไร

ของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้น ผูวิจัยไดหาทางแกไขปญหาดังกลาว โดยเลือกใชวิธีการพยากรณจากการ

สํารวจแผนการสั่งซื้อของลูกคาและพบวาวิธีการดังกลาวเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด (พรชัย บุณยชีวิตา

นนท, 2539) 

การลดคาใชจายดานสินคาคงคลังของ วาย เอส มอเตอร จากการศึกษาพบวาธุรกิจคาปลีก

อะไหลยนตสวนมากจะพยายามทําใหสินคามีเพียงพอตอความตองการของลูกคา โดยไมใหมี

ปริมาณของสินคามากเกินไปเทาน้ัน โดยไมไดคํานึงถึงคาใชจายที่ตองเสียไป ทั้งทางดานการสั่งซื้อ
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สินคาและการจัดเก็บสินคา ทําใหองคกรมีคาใชจายดานน้ีสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางองคกรของ วาย 

เอส มอเตอร ก็ประสบปญหาเชนน้ีเหมือนกัน กลาวคือ วาย เอส มอเตอร มีสินคาปลายงวดสูงถึง

รอยละ 50 ของสินคาที่ขายไดทั้งปและยอดคาใชจายดานสินคาคงคลังมีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือง ๆ ทํา

ใหทาง วาย เอส มอเตอร ตองการหาทางแกไขปญหา โดยทําการวิเคราะหปญหา โดยใชทฤษฎี 

Ishikawa diagram และทําการแกปญหา โดยใชทฤษฎีการหาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดและทฤษฎีการ

จัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งผลที่ทาง วาย เอส มอเตอร ไดรับ คือ สามารถลดคาใชจายสินคาคงคลังไดรอย

ละ 51.6  จากยอดคาใชจายดานสินคาคงคลังทั้งหมดสามารถเพิ่มกําไรกอนหักภาษี 269,401.22 บาท 

คือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดประมาณการกําไรกอนหักภาษีของป พ.ศ. 2543 

สามารถลดปริมาณสินคาปลายงวดได 3,625,515.40 บาท คือ ปริมาณสินคาปลายงวดลดลงรอยละ

69 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดสินคาปลายงวดประมาณการป พ.ศ. 2543 (นิรันดร ศิริเหลาไพศาล, 

2543) การนําแนวความคิดการบริหารสินคาคงคลังมาประยุกตใชกับรานนิวสตาร 4x4 โปรชอป 

ชวยทําใหรานนิวสตาร4x4 โปรชอป เกิดระบบสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ชวยจัดการสินคาคง

คลัง ดูแล เก็บรักษาสินคาคงคลังใหมีขนาดและประเภทของสินคาในปริมาณที่เหมาะสม รานนิวส

ตาร 4x4 โปรชอป สามารถนามาเปนแนวทางการควบคุมการบริหารสินคาคงคลัง ทั้งการควบคุม

ปริมาณและการตรวจนับสินคาคงคลัง เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบในการทํางาน ปองกันการ

หยุดชะงักของการใหบริการ และมีการออกแบบเอกสารตางที่สําคัญของระบบสินคาคงคลังของ

รานนิวสตาร 4x4 โปรชอป เพื่อกอใหเกิดการทางานของระบบสินคาคลังที่มีประสิทธิภาพ (กิติยาว

ดี โคกหงส, เขมิสรา อัศวพฤฒิพงศ และพรชนก วงศสนิท, 2552) 

 

ฐานขอมูลสินคา  

Chien et al. (1989) ทําการวิเคราะหปญหาการจัดเสนทางสินคาคงคลัง ในกรณีที่ปริมาณ

สินคาที่จะทําการผลิตหรือปริมาณสินคาที่คลังสินคาของผูผลิต/ผูแทนจําหนายมีจํากัด งานวิจัยน้ีได

ต้ังสมมุติฐานวาลูกคาแตละรายไมจําเปนจะตองมีสินคาเติมเต็มอยูตลอดเวลา ดังน้ันลูกคาบางราย

อาจจะขาดแคลนสินคาภายในชวงเวลาหน่ึง ๆ วัตถุประสงคของปญหาคือการจัดการการขนสงและ

กระจายสินคาไปยังผูบริโภคเพื่อใหผลกําไรมากที่สุด ขณะเดียวกันเพื่อรักษาระดับการขาดแคลน

สินคาที่ลูกคานอยที่สุด สถานการณการขาดแคลนสินคาจะถูกแปลงออกมาใหอยูในรูปของ

คาใชจาย เพื่อใหสามารถนําคาที่ไดไปใชในการเปรียบเทียบและเลือกเสนทางและตารางเวลาการ

ขนสงสินคาที่ดีที่สุด 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบรรจุภัณฑสินคา 

บรรจุภัณฑเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุสินคา ในการจัดจําหนายเพื่อสนอง

ความตองการของผูซื้อและหรือผูบริโภคดวยตนทุนที่เหมาะสม (ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คง

เจริญเกียรติ, 2541) 

ปจจุบันบรรจุภัณฑไดเกิดมาพรอมกับผลิตภัณฑและมีบทบาทสําคัญกับนักธุรกิจ บรรจุ

ภัณฑมีหนาที่หอหุมสินคา เปนสิ่งที่ผูบริโภคมองเห็นเปนอันดับแรก เน่ืองสามารถเปนสื่อโฆษณา 

ณ จุดขายปลีกไปสูมือผูบริโภคโดยตรง แสดงถึงชื่อเสียงของผูผลิต ตราสินคา คุณสมบัติ สรรพคุณ

และวิธีการใชของสินคา ภาพลักษณของสินคา การพัฒนาบรรจุภัณฑใหมที่ไมกอใหเกิดปญหากับ

สิ่งแวดลอม บรรจุภัณฑที่ดีจะตองสามารถสรางความสะดุดตาและสรางความประทับใจใหกับ

ผูบริโภคและเพิ่มแรงกระตุนในการซื้อใหกับผูบริโภค (อมรรัตน สวัสดิทัต, 2534) 

 

ความแข็งแรงและปลอดภัย  

บรรจุภัณฑเปนสวนหน่ึงของกระบวนการขั้นตอนหลักในการดึงดูดหรือเรียกความสนใจ

จากผูบริโภค โดยเฉพาะปจจุบันที่การผลิตสินคาหรือบริการใหความสําคัญกับผูบริโภค (Consumer 

oriented) บรรจุภัณฑใชสําหรับหอหุม ปองกัน ลําเลียง จัดสง และนําเสนอสินคา ต้ังแตวัตถุดิบถึง

สินคาที่ผานการผลิต ต้ังแตผูผลิตถึงผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนในการปองกันหรือรักษา

ผลิตภัณฑใหคงสภาพ ตลอดจนมีคุณภาพใกลเคียงกับเมื่อแรกผลิตใหมากที่สุด บรรจุภัณฑทํา

หนาที่เพื่อการบรรจุวัตถุดิบสินคาไวภายใน ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหระบบโลจิสติกสมีประสิทธิภาพ

และเปนเคร่ืองมือในการกระจายสินคาไปสูผูบริโภค (สมพงษ เฟองอารมณ, 2550)  

การออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑทุเรียนแปรรูปของกลุมแมบานเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

การออกแบบบรรจุภัณฑใหเกิดประสิทธิภาพในการคุมครองสินคา ทั้งในการจําหนายและการ

ขนสงสินคา เกิดเปนสัญลักษณเปนเอกภาพ เพื่อเปนตัวนําใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในครอบครัว

จําหนายไดมากขึ้นและเปนการสรางรายไดสูชนบท (ภุชงค โรจนแสงรัตน, 2540) การออกแบบ

ปรับปรุงบรรจุภัณฑแปรรูปประเภทอาหารแหงสําหรับโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชคือกระปองกระดาษ มีลักษณะที่มีฝาปดดานในแบบเปดงายและมีฝา

พลาสติกดานนอก ดานในกระปองเคลือบฟลอยด สวนดานนอกจะแสดงฉลากสินคา โดยบอก

รายละเอียดทุกอยางใหผูซื้อไดทราบเพื่อเปนการชวยตัดสินใจซื้อ และบรรจุภัณฑอีกแบบที่ใชคือ

ถุงพลาสติกใส มีลักษณะที่สามารถต้ังไดสะดวกทั้งในการพกพาและในการบริโภค รูปแบบของ

กราฟฟคจะเนนรูปของผลไมน้ัน ๆ โดยมีการบอกถึงลักษณะภายในบรรจุภัณฑที่แปรรูปแลว (กิติ

ภรณ คุมทรัพย, 2540) 
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บรรจุภัณฑคือศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุสินคา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือลูกคาอยางปลอดภัย ดวย

ตนทุนการผลิตที่เหมาะสม บรรจุภัณฑเกิดขึ้นมาพรอมกับการมีสินคาเกิดขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยน 

และเพื่อจําหนาย บรรจุภัณฑทําหนาที่หอหุมบรรจุสินคา ทําใหสินคาไปสูผูบริโภคไดโดยปลอดภัย 

สะดวกและอยูในสภาพสมบูรณ บรรจุภัณฑจะเปนสิ่งที่ผูบริโภคมองเห็นไดจากรูปลักษณภายนอก 

จนบางคร้ังทําใหบรรจุภัณฑกลายเปนตัวแทนของสินคาไป บางคร้ังเปนการยากที่จะแยกออกได

ระหวางสินคากับบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑไดรับการพัฒนาทั้งในดานการออกแบบ วัสดุการผลิต 

เพื่อใหสอดคลองกับสินคาที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลาเชนกัน จนกระทั่งปจจุบันที่การแขงขันใน

ดานการตลาดเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทําใหบรรจุภัณฑในปจจุบันมีบทบาทตอการกําหนดความอยู

รอดและความกาวหนาของตัวสินคามากขึ้น แทนที่จะเขาใจวาบรรจุภัณฑน้ันคือการขนสงสินคาแต

เพียงอยางเดียวเหมือนยุคกอน แตบรรจุภัณฑน้ันกลับมีบทบาทลักษณะและวัตถุประสงคที่แตกตาง

กัน (กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และเตชา อัศวสิทธิถาวร, 2546) 

ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม เพื่อลดปญหามลภาวะและ

ปญหาขยะมูลฝอยซึ่งเปนปญหาใกลตัวผูบริโภค ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเมื่อผูบริโภคไดรับขอมูล

คุณประโยชนของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือโทษของการทําลาย

สภาพแวดลอม ซึ่งอาจจะมาจากการที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงคกันอยางกวางขวางใน

ปจจุบัน ทําใหเมื่อผูบริโภคมีทัศนคติดานการอนุรักษธรรมชาติดีขึ้นจะมีความต้ังใจซื้อบรรจุภัณฑที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (ลัดดาวัลย กิตตินนท, 2546) 

 

ความสะดวกและเหมาะสมในการใชงาน  

บทบาทที่สําคัญของโลจิสติกสจะเกี่ยวของกับกิจกรรมการ เคลื่อนยาย จัดเก็บ และกระจาย

สินคาจากแหลงผลิตไปจนถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย ภายใตการจํากัดของเงื่อนเวลาที่จะตองสงมอบ 

แบบทันเวลา (Just in time) และตนทุนรวม (Total cost) ที่สามารถแขงขันได ซึ่งจะเห็นไดวามีความ

สอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของบรรจุภัณฑ อยางไรก็ตามเน่ืองจากปจจุบันมีการแขงขันกัน

อยางรุนแรง บรรจุภัณฑจึงมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการตลาด (Market promotion) โดยเนน

ความสวยงาม ความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑใน

ปจจุบันจึงทําหนาที่ในการสรางภาพลักษณ (Image) ของสินคากอนที่ผูซื้อจะเห็นสินคา ซึ่งบรรจุ

ภัณฑที่บรรจุสินคาสําหรับผูบริโภคจะมีการใชรูปแบบหรือสีสันที่นาสนใจ รวมถึงมีขอความ

ประชาสัมพันธและโฆษณาสินคาที่บรรจุอยูภายใน สําหรับหนาที่ของบรรจุภัณฑดานโลจิสติกสจะ

คํานึงถึงผูบริโภคคนสุดทายนอยมาก แตจะเนนดานความสะดวกตอการทํางานและตนทุน จะเห็น
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ไดวาการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑจะกระทําไดบอยๆ โดยไมกระทบถึงลูกคา โดยสามารถ

ปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด หรือเพิ่มขนาดไดทันที (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2546) 

ทฤษฎีกลาวไววาพฤติกรรมของมนุษยมากมายเปนไปโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นโดยไมมีสติ

และทิศทาง (Schank & Abelson, 1977) ในเร่ืองคําเตือนและความคุนเคย Wogalter et al. (1995) 

ชี้ใหเห็นวาประสบการณจากผูใชผลิตภัณฑขึ้นอยูกับตนแบบที่จดจําไวและมีความสนใจเพียง

เล็กนอยที่จะอานและสนใจปายคําแนะนําและคําเตือนหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ 

ประสบการณความคุนเคยที่ซ้ําๆจากการกระตุนในการตอบสนองที่ลดลง (Thompson & 

Spencer, 1966) ดวยความสนใจในคําเตือนมักจะพบวามีโอกาสนอยมากที่จะสังเกตเห็น ดังน้ัน

บุคคลที่สามารถเปนคําเตือนบนผลิตภัณฑหรือในสถานการณที่ผูบริโภคเผชิญอยูเปนประจํา 

(Thorley, Hellier, & Edworthy, 2001) พบวาหลักการของนักศึกษาใหความสนใจและปฏิบัติตาม

พรอมกับพูดถึงนอกหองเรียนลดลงอยางตอเน่ือง 

แนวโนมการพัฒนาบรรจุภัณฑยอมแปรตามสภาวะการดํารงชีพของผูบริโภค บรรจุภัณฑ

พกพา เปนตัวอยางหน่ึงของการพัฒนาบรรจุภัณฑที่เปลี่ยนไป เพื่อสนองตามผูใชบรรจุภัณฑ ใน

ขณะเดียวกันขั้นตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงที่ใชอุตสาหกรรมสนับสนุนมากขึ้น สงผลใหบรรจุ

ภัณฑระหวางการผลิตทวีความสําคัญมากขึ้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอีกปจจัยหน่ึง ที่

กอใหเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบตาง ๆ กัน ไมวาจะเปนบรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุใด หัวใจ

สําคัญในการพัฒนาคือความพยายามลดจุดดอยของบรรจุภัณฑแตละชนิด ในขณะเดียวกันกระแส

ของการรักษาสิ่งแวดลอมในประเทศที่พัฒนาแลว สงผลใหเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคนขึ้นมาพยายาม

มุงใชวัสดุที่นอยลงและเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น (หนังสืออุตสาหกรรมสาร, 2546)  

ปจจุบันการออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑตาง ๆ นิยมใชหลักการออกแบบกราฟฟค

ในรูปแบบสารัตถศิลป หรือ มินิมอล (Minimal style) มากกวารูปแบบอ่ืน ๆ (Taylor, 2009) 

เ น่ืองจากหลักการของการออกแบบในรูปแบบน้ี คือการออกแบบโดยเนนการใชสี  หรือ 

องคประกอบที่จําเปนเทาน้ัน ลักษณะของงานออกแบบจึงเปนงานที่เรียบงายทั้งรูปลักษณ รูปทรง 

และการใชงาน แตยังคงคุณคาทางดานสุนทรียศาสตรไวตามวลีที่วา "Less is more" นอย ๆ แตดู

มากมายของ Le corbusier น้ันเอง การออกแบบในรูปแบบน้ีในอดีตถูกมองวาเปนเพียงผลิตภัณฑ

แบบอุตสาหกรรม (Mass products) ทําใหผลิตภัณฑถูกมองวาไมมีคุณคา ราคาถูก ซึ่งแตกตางจาก

ปจจุบัน ผลิตภัณฑที่มีคุณคา ราคาแพง และบางผลิตภัณฑไดรับรางวัลระดับโลก (PANTAWARD 

2010) ลวนแลวแตอาศัยการออกแบบในรูปแบบน้ีทั้งสิ้น ยิ่งไปกวาน้ันปจจุบันการออกแบบใน

รูปแบบมินิมอล ยังถูกนํามาใชในการจัดการปญหาจากการใชบรรจุภัณฑ ซึ่งเปนหน่ึงในตนเหตุ

สําคัญของการทําลายสิ่งแวดลอม ทั้งในแงปญหาขยะและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง 
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ซึ่งปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกและในประเทศไทย ที่พบวาประชาชนไทยทิ้งขยะจากบรรจุ

ภัณฑมากถึงปละ 4,500,000 ตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 31 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด และรอยละ 54 ของ

ขยะเหลาน้ัน เกิดจากบรรจุภัณฑจากอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ [สวทช.], 2552) โดยเฉพาะบรรจุภัณฑจากผลิตภัณฑอาหาร

แชแข็ง ซึ่งเรียกไดวาเปนธุรกิจแหงอนาคตของประเทศไทย มีรายไดจากการสงออกอาหารแชแข็ง

อยูในอันดับตนๆของโลก (พินิจ กอศรีพร,  2551) แตโดยมากแลวอาหารแชแข็งมักใชบรรจุภัณฑ

จากพลาสติก ซึ่งมีขอเสียคือตองอาศัยระยะเวลาในการยอยสลายนาน จึงเกิดกระแสบรรจุภัณฑรักษ

โลก (Green packaging) คือบรรจุภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อลดการใชวัสดุ เลือกใชวัสดุที่สามารถ

นํามาใชใหม (Recycle) หรือสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ดังน้ันการออกแบบกราฟฟคใน

รูปแบบมินิมอล จึงเปนสวนประกอบสําคัญอยางหน่ึง เพื่อชวยสงเสริมการสื่อสารทางการตลาด 

และคาดวาจะมีแนวโนมในการเจริญเติบโตมากขึ้นในแวดวงการออกแบบบรรจุภัณฑรักษโลกอยาง

แนนอน 

ความคุนเคย ความออนโยนและประสบการณ ทฤษฎีความคุนเคย ความออนโยนและ

ประสบการณน้ีเปนความคิดของคนใชผลิตภัณฑโดยไมตองเผชิญหนากับปญหาความไมปลอดภัย

ใดๆ จึงมีความมั่นใจมากขึ้นในการใชผลิตภัณฑ DeJoy (1999) แนวคิดน้ีเห็นดวยกับผลงานวิจัยของ 

(Fazio & Zanna, 1981) ในการทบทวนวรรณกรรมดานทัศนคติและพฤติกรรม พบประสบการณ

พฤติกรรมโดยตรงที่จะคาดการณทัศนคติและพฤติกรรมภายหลังของแตละบุคคล 

งานวิจัยที่ผานมาและความตองการจากหวงโซอุปทานบงบอกถึงการขาดวิธีการประเมินผล

เกี่ยวกับแนวคิดบรรจุภัณฑจากโลจิสติกสและมุมมองหวงโซอุปทาน (Dowlatshahi, 1999; Saghir 

& Johnson, 2001) บรรจุภัณฑในอดีตสวนใหญไดรับการประเมินผลพิจารณาจากการทํางานขั้น

พื้นฐานของอุตาหกรรมน้ันเอง เชน บรรจุภัณฑสารเคมี มุมมองบรรจุภัณฑทางชีวภาพ (Twede & 

Parsons, 1997; Johnson, 1998; Saghir & Johnson, 2001) 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคลังสินคา 

คลังสินคาหมายถึงสิ่งปลูกสรางที่มีไวเพื่อใชในการพักและเก็บรักษาสินคาในปริมาณมาก 

กิจกรรมของคลังสินคาสวนใหญจะเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดย

ไมใหสินคาเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของคลังสินคาคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่

โลงกวางสําหรับเก็บสินคามีประตูขนาดใหญหลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถายสินคา คลังสินคา

เปนสวนหน่ึงของระบบการจัดจําหนายและการกระจายสินคา ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบของการผลิต

และการขนสง ปจจัยทั้งหมดดังกลาวจัดเปนตนทุนเกือบทั้งหมดของการผลิตสินคาตอหน่ึงหนวย
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เสมอ ดังน้ันจะเห็นไดวาหากมีการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนดานใดดานหน่ึง จะสงผล

ตอการลดตนทุนทั้งสิ้น อันจะสงผลไปสูกําไรและการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเสมอ ดังน้ัน

จะเห็นไดวาประโยชนและความจําเปนของคลังสินคามีมากมาย จึงขอสรุปใหเห็นชัดเจนเปนขอ ๆ

ดังน้ี (สมโรตม โกมลวนิช, 2533) 

 

กระบวนการท่ีสําคัญในการจัดการคลังสินคา 

โดยปกติแลวคลังสินคามีเปาหมายที่สําคัญคือเปนสถาน ที่พักในการเคลื่อนที่ของสินคา

ผานโซอุปทานจนถึงลูกคาปลายทาง ซึ่งมีกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญในการบริหารคลังสินคา 3 

กระบวนการประกอบดวย การรับสินคา การจัดเก็บสินคา และ การกระจายสินคา ซึ่งสามารถแสดง

ดังภาพที่ 2.1 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการกิจกรรมพื้นฐานในคลังสินคา 

 

 

 

                                                               

 

 

 

1. การรับสินคา-ประกอบดวยกิจกรรม เชน การขนถายสินคาจากพาหนะที่นําเขา

คลังสินคา การตรวจนับสินคาใหตรงกับจํานวนที่สั่งซื้อ รวมทั้งการรับสินคาคืนจากลูกคา เปนตน 

การรับสินคาจึงเปนกิจกรรมพื้นฐานของทุกคลังสินคาสําหรับการเปนสถานที่พักสินคา ถามีการ

บริหารจัดการการรับสินคาที่ดี องคการ จะมั่นใจไดวามีสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

ไมวาลูกคาจะอยูสวนใดของโซอุปทานก็ตาม  

2. การจัดเก็บสินคา-กิจกรรมในการจัดเก็บสินคา เชน การวางแผนการเก็บรักษาสินคาให

มีประสิทธิภาพ การรวบรวมสินคาที่ไดรับจากการขนสงจํานวนนอยหลายๆคร้ังเขาดวยกันเพื่อรวม

เปนสินคาขนาดใหญ การแยกสินคาใหมีจํานวนที่เล็กลง (Break bulk) เปนตน ผูบริหารควรมีการ

จัดการการจัดเก็บสินคาที่ดี เพื่อลดตนทุนการจัดเก็บ (Storage cost) อันจะทําใหลดตนทุนของ

องคการได นอกจากน้ี การจัดเก็บรักษาสินคาทําใหเกิดมูลคาเพิ่มในสินคา (Value added) เมื่อไปถึง

ปลายทาง 

1. การรับสินคา 

 

2. กาจัดเก็บสินคา 

 

3. การกระจายสินคา 

 

คลังสินคารวม 
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3. การกระจายสินคา-เปนกิจกรรมที่ผูบริหารตองวางแผนเพื่อใหการกระจายสินคาตรง

ตามคุณภาพ (Right quality) ตรงตามจํานวน (Right quantity) ตรงตามเวลา (Right time) ตรงตาม

สถานที่ (Right place) และตรงตามเงื่อนไข (Right condition) ที่ลูกคากําหนด ซึ่งจะทําใหไดระดับ

การบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ โดยการกระจายสินคามีกิจกรรมที่สําคัญ เชน การสงสินคาใหผูขาย 

การโอนสินคาจากคลังสินคาหน่ึงไปยังอีกคลังสินคาหน่ึงภายในองคการเดียวกัน การกระจายสินคา

ยังมีความสัมพันธกับงานดานอ่ืนๆอีกดวย เชน ดานการขนสง ดานสินคาคงคลัง เปนตน 

 

เน่ืองจากในปจจุบันไดมีแนวคิดการจัดการแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time: JIT) ทําใหมี

การพัฒนารูปแบบการถือครองสินคาในคลังสินคา โดยลดขั้นตอนในกระบวนการของการเก็บ

รักษา กลาวคือทันทีที่รับสินคาเขามาในคลังสินคา จะมีการจัดการใหสินคาเหลาน้ันผานไปสู

กระบวนการที่จุดจายสินคาออกจากคลังสินคาอัตโนมัติ โดยไมตองนําไปเก็บที่ชั้นวางสินคา โดย

เสนทางจะเร่ิมจากการรับสินคาและไปสิ้นสุดที่กระบวนการการจายสินคา การจัดการลักษณะน้ี 

เรียกวา Cross-docking ซึ่งทําใหกิจการสามารถลดตนทุนการจัดเก็บรักษาสินคาในคลังสินคาได ใน

ประเทศไทยหลายธุรกิจพยายามนําระบบ Cross-docking มาใชในคลังสินคา เชน หางเทสโก โลตัส 

สรางศูนยกระจายสินคารูปแบบคลังสินคารวม (Cross docking) เมื่อป พ.ศ. 2551 ดวย เงินลงทุน 

800 ลานบาท (เอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม, 2552) 

การพิจารณาเลือกทําเลที่ต้ังคลังสินคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับองคการเปนสิ่งที่สําคัญ 

เพราะเมื่อสรางแลวไมสามารถยายไดหรือจะหาผูเชาคลังสินคาก็ไมงาย เน่ืองจากคลังสินคาแตละ

แหงก็จะเหมาะสมกับสินคาเฉพาะอยาง ดังน้ัน จะตองวางแผนเปนอยางดี เน่ืองจากการกอสราง

คลังสินคาใหมตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และยิ่งไปกวาน้ันทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมยังมีผลโดยตรง

ในระยะยาวตอตนทุนดานตาง  ๆ เชน คาขนสง คาแรงงาน คาสาธารณูปโภค  และคาการ

ติดตอสื่อสาร กลยุทธการเลือกทําเลที่ต้ังในระดับมหาภาค โดยคํานึงถึงระดับการบริการลูกคา 

ประกอบดวยตองต้ังใกลตลาด โดยต้ังใหใกลกับลูกคาลําดับสุดทายใหมากที่สุด ต้ังใกลแหลงผลิต 

โดยต้ังใหใกลกับแหลงวัตถุดิบหรือโรงงานใหมากที่สุดและต้ังอยูระหวางกลาง โดยกําหนดใหต้ัง

คลังสินคาใหอยูระหวางกลางระหวางแหลงผลิตและตลาด นอกเหนือจากกลยุทธดังกลาว การเลือก

ทําเล/ที่ต้ังในระดับจุลภาคยังตองคํานึงถึงความหลากหลายของยานพาหนะที่ใชในการขนสงสินคา 

อัตราคาจางแรงงานที่แตกตางกันระหวางในเมืองกับนอกเมือง ปริมาณของแรงงาน สาธารณูปโภค

ที่ครบครัน สิ่งแวดลอมที่ดี และศักยภาพเมื่อจะมีการขยายพื้นที่คลังสินคาเพิ่มในอนาคต (คํานาย 

อภิปญญาสกุล, 2553) 
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การจัดเก็บสินคา    

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา ขั้นตอนการจัดการคลังสินคาในเร่ืองของ

ระบบการเก็บและจาย โดยอาศัยวิธีการออกแบบในเร่ืองของแผนผังของคลังสินคา เพื่อจัดเก็บ

สินคาที่มีอยูโดยการพิจารณาการวางแผนการใชพื้นที่และแผนผังการเก็บสินคา เพื่อใหการใชพื้นที่

และอุปกรณการขนถายเกิดประโยชนในการใชงานมากที่สุด  ตลอดจนมีการสรางระบบรหัสเพื่อ

ระบุตําแหนงการจัดเก็บสินคา เพื่อใชในการอางถึงตําแหนงการจัดเก็บของสินคาหมวดตาง ๆ  และ

ในเร่ืองของการกําหนดตําแหนงของการจัดเก็บของสินคา (ปณิกา ไชยตะมาตร, 2543) 

Gagliardi, Renaud, & Ruiz (2007) ทําการจําลองสถานการณคลังสินคาแหงหน่ึง ซึ่งมี

ปริมาณสินคาหมุนเวียน 12 ลานหนวยตอป เพื่อชวยตัดสินใจวาจะทําอยางไรที่จะเก็บสินคาไวให

เพียงพอกับความตองการของลูกคาและจะเก็บสินคาเหลาน้ันไวที่ใด อีกทั้งจะตองจัดสรรพื้นที่มาก

นอยเพียงใด ซึ่งตองทําใหเกิดความสมดุลระหวางการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยที่ไม

ทําใหตนทุนการจัดการคลังสินคาสูงเกินไป พบวาผลเบื้องตนจากการจําลองสถานการณแสดงให

เห็นวาตนทุนการจัดการคลังสินคาจะลดลงไดถาจํานวนของสินคาคงคลังในบริเวณที่หยิบสินคา 

(Picking area) ลดลง 

 Zhou, Setavoraphan, & Chen (2005) ทําการจําลองสถานการณของกระบวนการ

ปฏิบัติงานในคลังสินคาของศูนยการกระจายสินคาแหงหน่ึง โดยการสรางแนวคิดเบื้องตนตาม

หลักการจําลองสถานการณขึ้นมา ซึ่งทั้งพฤติกรรมโครงสรางและกระบวนการหลักตางๆใน

คลังสินคา ไดถูกนํามาแสดงและวิเคราะหเพื่อใสเขาไปในแนวคิดเบื้องตนดังกลาว 

การจัดเก็บสินคายุคใหมกระบวนทัศนการดําเนินธุรกิจยุคใหมไดกําหนดบทบาทของ

คลังสินคา และศูนยกระจายสินคาเปนแนวหนาเพื่อบริการลูกคาสนับสนุนธุรกรรมการตลาด และ

การขายใหมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น ระบบการจัดเก็บที่ดีและมีประสิทธิภาพไมเพียงแตจะมีกระบวนการ

ที่รวดเร็ว และถูกตองเทาน้ัน แตยังตองมีอุปกรณเคร่ืองมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับธุรกิจน้ันๆ ดวย 

เชนการกําหนดแผนผังชั้นวางรวมถึงการออกแบบ และปริมาณการจัดเก็บสินคา ประเภทของการ

จัดเก็บสินคา แตละสวนจะตองมีความสัมพันธกันเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด และการปฏิบัติงานที่

สมบูรณขึ้น ถามีการจัดการที่ดีการจัดเก็บแตละพื้นที่จะไมมีผลกระทบและสินคาวัตถุดิบวางเปน

ระเบียบ (ฐาปนา บุญหลา, 2548) 

 

การเคลื่อนยาย   

ปจจัยในเร่ืองของลักษณะรูปแบบของการเคลื่อนไหวของสินคาที่มีการเขาและออก รวมทั้ง

ปจจัยเกี่ยวกับเร่ืองของพื้นที่เพื่อจัดสรรตําแหนงเพื่อจัดเก็บสินคาใหกับสินคา  รวมทั้งการออกแบบ

http://www.researchgate.net/researcher/70205302_Ming_Zhou/�
http://www.researchgate.net/researcher/70251886_Kitti_Setavoraphan/�
http://www.researchgate.net/researcher/70761182_Zhimin_Chen/�
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และพัฒนาโปรแกรมเพื่อชวยในการกําหนดตําแหนงการจัดเก็บ เพื่อที่จะจัดวางใหเปนหมวดหมู

สะดวกตอการนําออกมาและงายตอการตรวจสอบสินคาคงคลัง  ผลการดําเนินงานของการศึกษา

พบวา ในเร่ืองของความถูกตองของขอมูลและการดําเนินงาน สามารถมีการเคลื่อนยายสินคาใน

คลังสินคาไดถูกตองเพิ่มขึ้นและอัตราสวนความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาลดลง  ตลอดทั้งทํา

ใหเกิดความรวดเร็วในการเคลื่อนยายสินคามากยิ่งขึ้น (ปณิกา ไชยตะมาตร, 2543) 

Magableh et al.  (2005) ทําการจําลองสถานการณเครือขายการกระจายสินคาของโรงงาน

แหงหน่ึง ซึ่งมีลักษณะเปนการสงสินคาผานคลัง (Cross docking) ภายใตเงื่อนไขสิ่งแวดลอมแบบ

พลวัต (Dynamic) เพื่อทดสอบความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการสงผาน

สินคา อีกทั้งยังใชในการทดสอบผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของความตองการที่ผานเขา

มาในคลังสินคาแบบสงผานอีกดวย ซึ่งแบบจําลองดังกลาวสามารถนําไปใชวิเคราะหพฤติกรรม

ของคลังสินคาที่มีลักษณะเดียวกันได 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาและการสงมอบสินคาของบริษัท ปรามิด 

จํากัด ศึกษาปญหาและแกไขปญหาโดยใชหลักการการจัดการสินคาคงคลัง ผนวกกับการใชตัวชี้วัด

ในการประเมินผลงาน เพื่อนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานในคลังสินคาของ

บริษัท ปรามิด จํากัด โดยมีแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานในคลังสินคา หลังการศึกษา

พบวาการปฏิบัติงานภายในคลังสินคามีแนวโนมที่ดีขึ้น มีการจัดแบงหนาที่ของพนักงานแตละ

แผนกอยางชัดเจน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการคลังสินคา ซึ่งสามารถพิจารณา

ไดจากตัววัดประสิทธิผลคือมีการประเมินผลการทํางานในแตละวัน จากการปรับเปลี่ยนระบบการ

ทํางานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภายในคลังสินคาได เชนแผนกจัดสินคาและบรรจุ

สินคา วัดไดโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคม คิดเปนรอยละ 97 และแผนกจัดสงสินคาคิดเปนรอยละ 97 

และถาพนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ต้ังไว รวมทั้งมีการประเมินผลงานอยางตอเน่ือง การ

บริหารจัดการคลังสินคาจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นไดจากการสํารวจแบบสอบถามกอน

และหลังการแกไขต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม 2548 พบวาลูกคามีความพอใจในเร่ืองการ

ขนสงสินคาเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 36.51 เปน 66.50 (ศิริรัตน ลาภเอกอุดม, 2006) 

 

การโอนถายขอมูล  

คลังสินคามีผลกระทบตอการวัดประสิทธิภาพของเวลา ความยืดหยุนและคาใชจาย 

ผลกระทบเกี่ยวกับเวลาปกติที่เกี่ยวกับคลังสินคาที่ชวยใหองคกรธุรกิจเพื่อลดเวลานําขององคกร ผล

จากการน้ีคือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา คลังสินคาเปนที่เกี่ยวของยังมีความยืดหยุนในการ

จัดเก็บขอมูล  ต้ังแตของผลิตภัณฑที่ชวยใหองคกรไมเพียงแตเพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการ
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ดําเนินงานแตยังตอบสนองกับความตองการของลูกคา วิธีที่จะมีการจัดการคลังสินคาที่จะนําไปสู

การลดลงของคาใชจายและเวลา ผูวิจัยปองกันการใชระบบการจัดการคลังสินคาแบบบูรณาการเปน

วิธีการของการเพิ่มความรุนแรงและความเร็วของการไหลของขอมูล (Dubey, 2011)  

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญของหวงโซอุปทาน แตการยอมรับและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในหวงโซอุปทานยังมีอยูนอย  เทคโนโลยีมากมายคือตนทุนที่เพิ่มขึ้นและ

ซับซอนกวาที่คิด การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบุความถี่และตลาดอินเตอรเน็ท (Wang et 

al., 2007) นอกจากน้ีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชมีความซับซอน ในหวงโซอุปทานใช

ขอมูลการทํางานรวมกันและบูรณาการการใชขอมูลรวมกันคือกําลังใจ โดยความแตกตางของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศคือการถูกใชโดยบริษัทที่แตกตางกัน รูปแบบขอมูลที่แตกตางของซอฟแวร

และอ่ืนๆ การทํางานรวมกันตองการการบูรณาการ น้ันคือบริษัทสามารถดูและเปลี่ยนฐานขอมูลคู

คา ปรากฏการณที่พบบอยในทางปฏิบัติคือคอมพิวเตอรเกาถูกเขาไปในพิพิธภัณฑ แตซอฟตแวรเกา

ที่จะเขาสูการผลิตทุกคืน (Kanet, 1998) ในหลายๆคร้ังองคกรอัพเกรดฮารดแวรหลายคร้ัง แต

ซอฟตแวรพื้นฐานยังอยูเหมือนเดิม  

การออกแบบคลังสินคาสําหรับการประมวลผลคําสั่งและการปรับปรุงการจัดการวัสดุ 

พบวาเปาหมายของการวิจัยน้ี ไดรับการพัฒนากรอบแนวคิดการออกแบบที่สามารถใชเพื่อจัด

ระเบียบและปรับปรุงกิจกรรมการประมวลผลคําสั่ง ในคลังสินคาที่ปรับแตงสินคาและบริการเปน

สวนที่สําคัญของการดําเนินงาน บทน้ีที่มีการนําเสนอผลลัพธที่สําคัญที่สุดจากการศึกษาและสรุป

กิจกรรมการบริหารจัดการที่ไดรับขอเสนอแนะในระหวางการศึกษา (Blomqvist, 2010)   

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนจากการศึกษากอนหนา  (Narasimhan & 

Kim, 2001; Kim & Narasimhan, 2002) การวัดถูกเสนอโดยเทคโนโลยีสารสนเทศยอยเปน 3 ทาง 

(1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนทุกดาน (เชนแผนเครือขายและระบบการออกแบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีและระบบสารสนเทศสํานักงาน) (2) ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสรางมูลคา 

(เชนการวางแผนการผลิตและระบบการควบคุมกระบวนการ,ระบบการจัดการการขายและราคา,

การบริการลูกคาและระบบการจัดการลูกคา, และระบบการจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา), 

และ (3) ระบบสารสนเทศสําหรับการปฎิบัติการโลจิสติกส (เชน ระบบการจัดการขนสง, ระบบการ

พยากรณยอดขาย, ระบบการรับคําสั่งซื้ออัตโนมัติ, ระบบการจัดการทรัพยากร และระบบการเลือก

ทําเลที่ต้ังคลังสินคา) (Frazelle, 2001) การจัดการคลังสินคาระดับโลก เคร่ืองมือมาตรวัดสมรรถนะ

และวิธีการอันทันสมัยที่จะเพิ่มประสิทธิผล ความแมนยําและผลิตภาพโดยรวมของการปฏิบัติการ

ในคลังสินคาไดอยางเดนชัด ทั้งยังเปนแหลงคําตอบที่ใหความกระจางในเร่ืองตาง ๆ เชน ขอมูลโดย

ละเอียดของกิจกรรมในคลังสินคา ตัวชี้วัดและเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานคลังสินคา การเลือก

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+Frazelle%22�
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ระบบการรับ การจัดเก็บ การหยิบสินคา การวางผังคลังสินคา คลังสินคาแบบอัตโนมัติ การเลือก

ระบบการจัดการคลังสินคา (WMS) การออกแบบและการสรางทีมงานคลังสินคา 

 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยภายใน 

การสื่อสารภายในองคกร  

การสื่อสารขององคกร หมายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกของ

องคกร เพื่อใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การสื่อสารขององคกรมีหลายระดับ 

ไดแก ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร ดังน้ัน องคกรจึงจําเปนตองมีการสื่อสาร ใน

ปจจุบันทุกองคกรไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน ทํา

ใหองคกรตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งองคกรตองมีสายใยของการสื่อสารที่ทําหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หากองคกรตองการความไดเปรียบในเชิงแขงขัน จําเปนจะตองใชกลยุทธที่เกี่ยวของ

กับขั้นตอนของการสื่อสาร ขั้นตอนการไดขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยการสังเกตสภาพการแขงขัน

ภายนอก ศึกษาเงื่อนไขตาง ๆ วิเคราะหกลยุทธของคูแขงและเชื่อมโยงขอมูลขาวสารทั้งหมดใหอยู

ในสภาพพรอมที่จะถูกถายเทออกไป สวนเร่ืองวัฒนธรรมในทุกองคกรจะตองมีวัฒนธรรมของ

ตนเอง วัฒนธรรมที่แตกตางกันยอมมีการสื่อสารที่แตกตางกันดวย ตัวอยางเชน องคกรที่มี

วัฒนธรรมเนนทํางานหนักและลงทุนมาก ตองการทํางานเปนทีมและหวังผลระยะสั้น ให

ความสําคัญกับตัวบุคคลและลูกคา การสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคกรจะมีลักษณะที่ทุกคนมี

ความสัมพันธกัน ไมมีใครเปนผูบังคับบัญชา ดังน้ันการเลือกใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมของแตละองคกร จึงมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จขององคกรดวย เปาหมายของ

องคกรมี 3 ระดับ คือระดับสูงซึ่งสนใจในเร่ืองการพัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ

จัดทํากลยุทธขององคกร ระดับกลางจะเกี่ยวของกับการนํานโยบายและคําสั่งของฝายบริหาร

ระดับสูงไปปฏิบัติ และระดับลางจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและการบริการขององคกร ดังน้ัน

การที่องคกรมีระดับและเปาหมายขององคกรที่แตกตางกัน จึงจําเปนจะตองใชการสื่อสารที่แตกตาง

กัน ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 การสื่อสารท่ีแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา: ทองใบ สุดชารี, 2542) 

 

ขนาดขององคกรถามีขนาดเล็ก ผูบริหารสามารถสื่อสารไดโดยตรงกับผูอ่ืน ผูสงและผูรับ

ขอมูลขาวสารสามารถใชชองทางการสื่อสารอยางไมเปนทางการ แตเมื่อองคกรเจริญเติบโตขึ้น 

และผูบริหารมีความตองการขอมูลขาวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากขึ้น จําเปนตองใช

ชองทางการสื่อสารอยางเปนทางการ เน่ืองจากผูบริหารมีภาระหนาที่มาก จึงตองใชกฎเกณฑ 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนเคร่ืองมือของการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ ผูบริหารและ

บุคลากรในองคกรลวนมีความตองการสวนบุคคลที่จะสื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการสวนตน เชน ความเจริญกาวหนา ความตองการเปนอิสระ สวนคุณภาพของชีวิตใน

งาน บุคลากรทุกคนในองคกรตองการมีคุณภาพของชีวิตในงาน (Quality of work life) มีหลาย

แนวทางที่นํามาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เชน สิ่งยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

ของตน การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสื่อสารกับผูอ่ืนและการสงเสริมใหมีความสัมพันธระหวาง

บุคลากรอยางไมเปนทางการ กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการภายในองคกรจําเปนจะตองมีการ

สื่อสารดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก ลักษณะขององคกร วัฒนธรรมขององคกร ระดับและ

เปาหมายขององคกร ขนาดขององคกร ความตองการเปนอิสระของบุคลากร และคุณภาพของชีวิต

ในการทํางานของบุคลากร ดังน้ัน ผูบริหารในฐานะ ผูนําขององคกรและเปนศูนยกลางของการ

สื่อสารภายในองคกร จําเปนจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาเพื่อใหการสื่อสารภายใน

องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทขององคกร และนําพา องคกรไปสูเปาหมาย

ไดเปนผลสําเร็จ (ทองใบ สุดชารี, 2542) 

การสื่อสารไดกลายมาเปนปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญของการบริหารงาน เปนทั้ง

ปจจัยและทรัพยากรที่จะใชในการบริหารจัดการองคกร ถาหากไมมีการสื่อสารก็ไมสามารถที่จะ

ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ระดับปฏิบัติการ 

พัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและจัดทํากลยุทธ 

นํานโยบายและคําสั่งของฝายบริหารไปปฏิบัติ 

ผลิตและการบริการ 
 

ระดับขององคกร เปาหมายขององคกร 
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บริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเปนกลยุทธที่มีความสําคัญตอองคกรในการ

บริหาร ที่จะทําใหงานขององคกรดําเนินตอไปและชวยในการประสานงานของหนวยงาน ในแง

ของการบริหารองคกร การสื่อสารทําใหเกิดความหมาย ทําใหคนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกัน

ไดและทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันในฐานะที่เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานขององคกร การ

สื่อสารนําไปใชในกิจกรรมขององคกรหลายอยาง เชน การตัดสินใจ การสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน การสรางความเจริญและพัฒนาองคกร การควบคุมและประสานงาน ลักษณะของการสื่อสาร

ในองคกรอาจพิจารณาในฐานะที่เปนระบบรวม คือการใชการสื่อสารติดตามรายงานและวิเคราะห

ขอมูล การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งการติดตอกับองคกรอ่ืน ๆ 

ในฐานะที่เปนระบบยอยการสื่อสารเปนเคร่ืองมือสรางความสัมพันธในกลุมการฝกอบรม การสราง

บรรยากาศการทํางาน การควบคุมสั่งงานและการสรางความพอใจ ในฐานะที่เปนระบบเฉพาะ

บุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารในแงของพฤติกรรมทางการสื่อสารในเร่ืองตาง ๆ เชน การรวม

ประชุม การเขียนคูมือ การรางจดหมาย การทําสัญญา การพูดคุยในกลุมคนที่ทํางานดวยกันและการ

โตแยง (เสนาะ ติเยาว, 2538) 

องคกรเปนสถาบันที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆกันตามลักษณะของงาน แตก็มีลักษณะรวมกัน 

คือมีโครงสราง มีวัตถุประสงค มีการแบงงานกันทํา มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและจําเปนตอง

รูขอมูล การสื่อสารในองคกรจึงตองกระทําเพื่อหาขอมูลที่จะสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนได โดย

ตองเปนขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารและใชเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลภายในองคกรกับบุคคลและสถาบันอ่ืนที่อยูนอกองคกร ดังน้ันการสื่อสารจึงมี

บทบาทสําคัญที่ทําใหหนาที่ตาง ๆ ในองคกรดําเนินการตอเน่ืองกันและเสริมสรางความเขาใจอันดี

ระหวางหนาที่ตางๆภายในองคกร การสื่อสารกับการบริหารจัดการองคกรสรุปไดวา การสื่อสาร

เปนเคร่ืองมือหรือวิธีการประเภทหน่ึงที่ใชในกระบวนการบริหารจัดการในองคกร เพื่อสราง

สัมพันธภาพที่ดีตอกันภายในองคกร (พัชรี เชยจรรยา, 2541) การสื่อสารในองคกรจะมีลักษณะเปน

กระบวนการอยางหน่ึง ซึ่งเปนการผานขอมูล ขาวสารและความเขาใจ เพื่อที่จะใหผูใตบังคับบัญชา

หรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ โดยมีสวนประกอบคือ ผูสงขอมูลขาวสาร 

ผูรับขอมูลขาวสาร ชองทางการสื่อสาร สัญลักษณตาง ๆ อยางไรก็ตามในเมื่อการสื่อสารเปนระบบ

แลว คงจะชวยใหเขาใจการสื่อสารไดดียิ่งขึ้น ดวยเหตุน้ีกระบวนการสื่อสารควรประกอบดวย 

แหลงขอมูล ขาวสาร ผูสง ผูรับ การสื่อสารทําใหเกิดความรวดเร็วและเที่ยงตรง ในยุคปจจุบันใน

บริษัทหรือองคกรตางๆกําลังพัฒนาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารใหมีความกาวหนารวดเร็วทันสมัย ทั้งน้ีก็

เพื่อใหสิ่งน้ีมาชวยพัฒนางาน หากระบบการสื่อสารในองคกรมีประสิทธิภาพ ยังชวยสราง
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บรรยากาศการทํางานและมนุษยสัมพันธที่ดีใหเกิดในหมูคณะพนักงานและผูบริหารดวย (ระ

วีวรรณ ประกอบผล, 2540) 

 

คุณภาพทรัพยากรมนุษย  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยครอบคลุมถึงโครงการและกระบวนการเพิ่มฝมือและความรู

ของคนทั้งคุณภาพและปริมาณ ต้ังแตการศึกษาพื้นฐานไปจนถึงมัธยมและการฝกอบรมอาชีพ การ

ฝกอบรมในการทํางานจนถึงโครงการฟนฟูสุขภาพ สวัสดิการและอ่ืน ๆ (มัลลี เวชชาชีวะ, 2524)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการตอเน่ืองที่ทําใหคนมีความสมบูรณทั้งกําลังกาย กําลัง

ความคิด มีขีดความสามารถสูงขึ้นในทุกๆดาน อันจะยังประโยชนตอทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม

และประเทศชาติ โดยเปาหมายแทจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยูที่การใชทรัพยากรมนุษยที่

พัฒนาแลว ไปปฏิบัติงานหรือภารกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ (เนาวรัตน พลายนอย, 2527) แนวคิด

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยวาในยุคโลกาภิวัตนน้ี ทรัพยากรมนุษยเปนกุญแจไขสู

ความสําเร็จของชาติ ถาหากประเทศใดประเทศหน่ึงมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ คุณภาพและ

จริยธรรมสูง เชื่อวาคงกาวเขาไปแขงขันในโลกไรพรมแดนไดอยางไมยากเย็น มุมมองใหมในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย เพื่อใหธุรกิจสามารถนําไป

เปนรูปแบบเพื่อพัฒนาองคกรที่นําไปสูความสําเร็จได ทั้งองคกรและประเทศชาติ ทั้งในระดับ

จุลภาคและระดับมหาภาค (ดนัย เทียนพุฒ, 2542) 

การเชื่อมโยงอยางเปนทางการและการติดตอสื่อสารระหวางพนักงาน คุณภาพของฝาย

การตลาด พฤติกรรมความเปนผูนําในการจัดการระดับสูงและปริมาณของทรัพยากรที่หยอนภายใน

จะมีผลตอการยอมรับของนวัตกรรมเทคโนโลยี องคกรที่มีคุณภาพของทรัพยากรมนุษยสูงจะดีกวา 

เชนการศึกษาหรือฝกอบรมจะมีความสามารถสูงในการสรางสรรคนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

งานวิจัยน้ีจึงแสดงใหเห็นวานวัตกรรมในเทคโนโลยีโลจิสติกสเพื่อการบริการ ผูใหบริการจะไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยภายในขององคกร ไดแก คุณภาพของฝายการตลาด (Tornatzky & Fleischer, 

1990) 

ความสําคัญของการประเมินความเสี่ยงกอนการต้ังคากลยุทธลดความเสี่ยง กอนที่จะ

ออกแบบกลยุทธการบรรเทา ผูจัดการตองเขาใจธรรมชาติของเครือขายหวงโซอุปทานและกลยุทธ

การจัดหาพื้นฐานสําหรับองคกร แลวเนนความสําคัญในความรวมมือของหวงโซอุปทานซึ่งจะ

กระตุนการแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายหวงโซอุปทานและความคลองตัวของหวงโซอุปทาน 

รวมถึงการมองเห็นหวงโซอุปทานแบบมุมมองที่ชัดเจนของการไหลขึ้นไหลลง ความเร็วของหวง

โซอุปทานและความสัมพันธของระยะทางแบบ End-to-end ในหวงโซอุปทาน ยังชี้ใหเห็นถึง
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ความสําคัญของการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ผูคนตระหนักถึงความเสี่ยงของหวงโซอุปทานและ

การบริหารความเสี่ยงหวงโซอุปทาน เพื่อใหพนักงานทั้งหมดในองคกรรับรูความเสี่ยงหวงโซ

อุปทานในกิจกรรม (Christopher & Peck, 2004) 

กลยุทธการบริหารอุปทานความเสี่ยงที่คลายกัน ประการแรกกลายเปนกลยุทธเครือขาย

อุปทานที่รวมมือกัน เปนสิ่งสําคัญมากจากการมีสวนรวมของกุญแจเครือขายอุปทานที่มากขึ้น 

นําไปสูการออกแบบเครือขายอุปทานที่ดีกวา ประการที่สองการดําเนินกลยุทธเครือขายอุปทาน

ความเสี่ยงเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับองคกร การพัฒนาทักษะใหมสําหรับการจัดการความสัมพันธ

กับสมาชิกในเครือขายอุปทานอ่ืน ๆ เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูบริหารเพื่อใหพนักงานสามารถไดรับ

การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงเครือขายอุปทาน (Harland, Brenchley, & Walker, 2003) 

การพัฒนามนุษยในแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนที่ถือวามนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

(The concept development centered on man) พัฒนาการตองเกิดจากการกระทําของมนุษย 

ผลประโยชนของการพัฒนาจะตองเปนของมนุษย เมื่อมนุษยตระหนักถึงความตองการหรือความ

จําเปนของมนุษย มนุษยจะเปนผูกําหนดความมุงหมายของการพัฒนา โดยอาศัยความตองการของ

ตนเปนเคร่ืองนําทางและมนุษยจะเปนผูจัดการองคประกอบของการพัฒนาใหสําเร็จตามความมุง

หมายที่ตนต้ังขึ้น เชนการสรางสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบตางๆ ถึงแม

กิจกรรมน้ันเปนสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการพัฒนา แตมนุษยจะพัฒนาอยางโดดเด่ียวไมได 

มนุษยจะตองพัฒนาในสิ่งแวดลอมและสถานการณที่สงเสริมความเจริญกาวหนาของมนุษย ดังน้ัน

กระบวนการพัฒนามนุษยโดยยึดมนุษยเปนศูนยกลางจึงเปนการพัฒนาที่สมบูรณแบบ โดยตอง

พิจารณาทุกสวนขององคประกอบในการพัฒนาและทุกดานของชีวิตซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของมนุษย

(กาญจนา สันติพัฒนาชัย, 2541) 

ในรายงานการศึกษาวิจัยปญหาที่ผานมาของอุตสาหกรรม SMEs พบวา อุตสาหกรรม

ดังกลาวมีปญหาทั้งทางดานการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การผลิต การเงินและการตลาด 

(Leopairote, 1997; Benjamasuthin, 2001) โดยเฉพาะปญหาทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง

เปนปญหาหลักในการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ (Drafke & Kossen, 1998) เมื่อบุคลากรในองคกร

ขาดองคความรู ทักษะฝมือและทัศนคติ ตัวอยางเชน ผูบริหารไมไดรูเร่ืองการบริหารงานทําใหการ

บริหารงานผิดพลาด การตัดสินใจและการบริหารงานที่ผิดพลาดอาจทําใหธุรกิจลมละลายได หรือ

พนักงานไมไดถูกฝกอบรมเร่ืองทักษะความเชี่ยวชาญในการผลิตที่ดีพอ ทําใหเกิดการผลิตที่ลาชา 

เกิดการผิดพลาดในการผลิตและกอใหเกิดของเสียในกระบวนการผลิต อันจะทําใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้น 
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Evan & Lindsay (1996) กลาวถึงหลักการเบื้องตนของ TQM ไว 3 ประการ ไดแก (1) การ

ทําใหบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกคา (2) การดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และ (3) 

ความรวมมืออยางเต็มที่จากพนักงานทุกคนและทุกระดับ ซึ่งหลักการ TQM ไดถูกนํามาสรางเกณฑ

รางวัลคุณภาพ เพื่อใหโรงงานไดสามารถนํามาใชตรวจสอบความกาวหนาในระบบคุณภาพของ

องคกร และใชสําหรับเปนเกณฑเพื่อบรรลุถึงธุรกิจที่มุงสูความเปนเลิศ สําหรับประเทศไทยได

กําหนดเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand quality award: TQA) โดยมีหัวขอในการพิจารณา

หลัก ๆ 7 หัวขอ อันไดแก (1) ภาวะความเปนผูนํา (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ (3) การมุงเนนที่ลูกคา

และการตลาด (4) การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู (5) การมุงเนนที่ทรัพยากรบุคคล (6) การ

จัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธทางธุรกิจ (Fine theoretical physics institute [FTPI], 2004)         

ระบบการจัดการคุณภาพ ISO / TS 16949 มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่การจัดหาระบบ

การจัดการหวงโซอุปทาน เชน ความพึงพอใจของลูกคา การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (รวมถึงคุณภาพ, 

การบริการและราคา, ดัชนีสําคัญสําหรับระบบปรับปรุงอยางตอเน่ือง) การประเมินผลของผูรับเหมา

ชวง  (การวางแผนเวลาการจัดสงของผู รับเหมาชวง) และการสงมอบสินคา (International 

automotive task force [IATF], 2002) 

 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยภายนอก 

ความหมายของสภาพแวดลอมขององคกร  

สภาพแวดลอมขององคกรคือทุกสิ่งทุกอยางที่รายลอมอยูรอบๆองคกร ซึ่งมีอิทธิพล

โดยตรงและโดยออมตอการออกแบบและการดําเนินงานขององคกร และองคกรจําเปนที่จะตอง

รับมือกับสภาพแวดลอมเหลาน้ัน เพื่อความอยูรอดขององคกร (Daft, 2001) ทั้งน้ีองคกรแตละ

องคกรจะเผชิญหนากับสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและเปนสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะเปน

ของตนเอง ขึ้นอยูกับวาองคกรน้ันไดกําหนดอาณาเขตการดําเนินกิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธ

กับสภาพแวดลอมขององคกรไวอยางไร เชน องคกรจะผลิตหรือใหบริการอะไร และใครจะเปน

ผูใชบริการหรือผลผลิตเหลาน้ันขององคกร เปนตน (พิทยา บวรวัฒนา, 2541) การกําหนดอาณาเขต

ดังกลาวถือวาเปนขอบเขตเฉพาะ ซึ่งขอบเขตเฉพาะดังกลาวจะเปนตัวกําหนดอีกทีหน่ึงวา การที่

องคกรจะบรรลุเปาหมายตามที่องคกรตองการน้ัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธและตองพึงพาอาศัย

สภาพแวดลอมใดบาง  

โดยทั่วไปสภาพแวดลอมขององคกรแบงออกเปน 2 ประเภท คือสภาพแวดลอมทั่วไป 

(General environment) และสภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงาน (Specific or 

task environment) สภาพแวดลอมทั่วไปประกอบดวย ปจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะ
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ของสังคม กฎหมายและวัฒนธรรม เปนตน ปจจัยตางๆเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอองคกร แตเปน

ผลกระทบที่ไมมีผลโดยตรงกับการดําเนินงานขององคกร ในขณะที่สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงาน

หรือสภาพแวดลอมเฉพาะขององคกร ซึ่งประกอบดวยลูกคา ผูจัดหาปจจัยนําเขา คูแขงขัน สหภาพ

แรงงาน สมาคมวิชาชีพ สมาคมการคาและกลุมผลประโยชน เปนตน เปนสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบและเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน ความสามารถและความสําเร็จขององคกรใน 

การบรรลุ เป าหมา ยที่ องคกร ต้ังไว  ดั ง น้ันการที่ องคกรกํ าหนดอาณาเขตแล ะขอบเข ต 

เฉพาะในการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมไวอย างไร จึงถือไดว าองคกรไดกํ าหนด 

สภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงานที่องคกรจําเปนจะตองพึ่งพาอาศัยไปในตัว  

การเปลี่ยนอาณาเขตและขอบเขตเฉพาะขององคกร ยอมเปนการเปลี่ยนสภาพแวดลอมเฉพาะหรือ

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงานขององคกรน้ันโดยปริยาย (Robbins, 1990, p. 208) 

สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งองคกรไดดําเนินธุรกิจที่จะมีผลตอความสามารถในการสราง

นวัตกรรม (King & Anderson, 1995; Scupola, 2003) แนะนําวาสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก 

ความกดดันจากคูแขงและบทบาทของรัฐบาล  จะมีผลตอการยอมรับของการพาณิชยทาง

อินเทอรเน็ตจากองคกรขนาดกลางและเล็ก           

การศึกษาองคกรในอังกฤษและสกอตแลนดจํานวน 20 องคกร เพื่อศึกษาวาถาองคกรตอง

เผชิญหนากับสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน โครงสรางขององคกรและการบริหารองคกรจะมีความ

แตกตางกันอยางไร ขอคนพบของนักวิชาการคือโครงสรางขององคกรที่ เกิดขึ้นภายใต

สภาพแวดลอมที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะมีลักษณะที่แตกตางจากองคกรที่มี

สภาพแวดลอมคงที่และไมเปลี่ยนแปลง (Robbins, 1990, p. 210) องคกรจึงควรกําหนดโครงสราง

องคกรที่เหมาะสมกับลักษณะของสภาพแวดลอมขององคกร (พิทยา บวรวัฒนา, 2541, น.116) เรียก

โครงสรางขององคกรที่แตกตางกันน้ีวา โครงสรางองคกรแบบเคร่ืองจักรกล (Mechanistic 

structures) และโครงสรางองคกรแบบมีชีวิต (Organic structures) ตารางที่ 2.2 ไดสรุปความ

แตกตางของลักษณะสําคัญของโครงสรางองคกรแบบเคร่ืองจักรกลและแบบมีชีวิตตามแนวคิด  
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ตารางท่ี 2.2  ดัดแปลงมาจากรูปแบบขององคการแบบเคร่ืองจักรกลและองคการแบบมีชีวิต 

องคการแบบเคร่ืองจักรกล 

(Mechanistic organization) 

องคการแบบมีชีวิต 

(Organic organization) 

1. งานขององคการถูกแบงแยกออกตามความ

ชํานาญเฉพาะดาน  

2. งานแตละงานถูกกําหนดบทบาทหนาทีไว

เปนการเฉพาะ  

3. มีสายการบังคับบัญชาและการควบคุม

เปนไปตามระเบียบกฎเกณฑโดยเครงครัด  

4. ความรู อํานาจและการควบคุมถูกรวม

อํานาจไวทีสวนบนขององคการ  

5. ระบบการติดตอสื่อสารเปนไปในแนวดิง  
 

1. พนักงานสามารถทํางานไดเองโดยอาศัย

ความเชียวชาญของตนเอง  

2. งานแตละงานสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม  

3. มีลําดับชันสายการบังคับบัญชาไมมาก 

ระเบียบกฎเกณฑเพื่อควบคุมการทํางานมี

ไมมาก  

4. ความรู อํานาจ และการควบคุมถูกกระจาย

ไปยังสวนตาง ๆ ขององคการ  

5. ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร เ ป น ไ ป ต า ม

แนวนอน  

(ที่มา: Daft, 2001, p.144)  

 

ดังน้ันการศึกษาเร่ืองรัฐบาลในระยะหลังจึงไดเปลี่ยนจุดสนใจมาเปนการศึกษาการเมือง 

เน่ืองจากนักรัฐศาสตรเกิดความรูสึกวา การศึกษาเร่ืองรัฐบาลมีขอจํากัดตรงที่มีการเนนลักษณะทาง

กฎหมายและบทบาทของรัฐบาลทางดานการมีอํานาจสูงสุด การออกกฎหมาย ระเบียบและการใช

อํานาจในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมมากเกินไป โดยเพิ่มความสําคัญของบุคคลและ

กลุมบุคคลในสังคมในลักษณะที่สังคมอยูเหนือรัฐ มิใชรัฐอยูเหนือสังคม รัฐบาลจึงมีฐานะและ

บทบาทเพียงกําหนดกติกาและคอยทําหนาที่เปนกรรมการทามกลางการแขงขัน การตอรองและการ

แยงชิงอํานาจระหวางกลุมตาง ๆ ซึ่งดําเนินไปตามกติกาที่ทุกฝายยอมรับนับถือ การเมืองจึงเปนเร่ือง

เกี่ยวกับการกําหนด “ใครจะไดอะไร เมื่อใด อยางไร” ปญหาหลักที่เราพบเห็นก็คือ ในสังคมที่ยังไม

มีความเห็นพองตองกันเกี่ยวกับกติกาหรือกิจกรรมทางการเมืองวาจะดําเนินไปไดอยางมีระบบ 

ระเบียบ และสามารถลดความขัดแยงกันไดอยางไรน้ัน มักจะมีการตกลงตอรองกันอยางสันติ มี

ความรุนแรงหรือมีการขูวาจะใชกําลัง ชัยอนันต สมุทวณิช (2535, น. 5) เห็นวา การเมืองมี 2 ระดับ

หรือ 2 ขั้นตอน สังคมบางสังคมไดผานขั้นตอนหรือระดับแรกไปแลว อีกหลายสังคมยังอยูที่เดิม คือ

ขั้นตอนของการแขงขัน ความขัดแยง การตอสูด้ินรน เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจที่ทุกฝายยอมรับได เชน 

การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ การรัฐประหาร การกอการราย การกอวินาศกรรม 
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การลักพาตัวหรือสังหารผูนําทางการเมือง การเดินขบวนประทวงเพื่อกดดันใหมีการเปลี่ยนแปลง

ในกติกาหลักทางการเมือง ประเทศไทยยังวนเวียนอยูอยางที่ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช 

ไดกลาวไว เพียงแตระยะเวลาของการปฏิวัติเร่ิมหางมากขึ้นกวาในอดีต โดย 2 คร้ังลาสุดในเดือน

กุมภาพันธ ป พ.ศ. 2534 และเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2549 นอกจากน้ันยังคงมีการแยงอํานาจระหวาง

พรรคการเมือง จนนําไปสูความขัดแยง มีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนของนักการเมือง

มากกวาประโยชนของประชาชน เชนเดียวกับในอีกหลาย ๆ ประเทศ เชน ปากีสถาน อียิปต ลิเบีย 

ฟลิปปนส 

 

สภาพแวดลอมท่ีไมแนนอน  

Miles & Snow (1978) องคกรจะใหความสําคัญกับนวัตกรรมเมื่อองคกรตองเผชิญกับ

สภาพแวดลอมที่มีเสถียรภาพสูงขึ้นและความสับสนวุนวาย (Kimberly & Evanisko, 1981) สรุปได

วาความซับซอนดานสิ่งแวดลอมและความไมแนนอนจะมีผลตอการสรางสรรคนวัตกรรมของ

องคกร (Damanpour, 1991) สภาพแวดลอมที่มีความไมแนนอนสูงจะมีอิทธิพลในเชิงบวกตอ

ความสัมพันธระหวางโครงสรางองคกรและนวัตกรรมขององคกร   

ทิศทางตลาดเปนพื้นฐานสําหรับกลยุทธ (McDaniel & Kolari 1987; McKee, Varadarajan, 

& Pride, 1989) กลยุทธการกําหนดระหวางองคกรและสภาพแวดลอม (Varadarajan & Clark, 1994) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธการตลาด ขอมูลมีบทบาทเปนทรัพยากรไมมีตัวตนที่สําคัญสําหรับ

องคกร (Grant, 1996; Spender, 1996; Tippins & Sohi 2003) ในชวงการกําหนดกลยุทธ ผูจัดการ

ไดรับความเขาใจจากขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของและการพัฒนาตลาดที่เหมาะสมที่จะมีผลตออนาคต

ในหลักการสรางการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแกไขการเปลี่ยนแปลง

เหลาน้ัน  (Jarratt & Fayed, 2001) การวิเคราะหภายนอกที่เกิดขึ้นตลอดจนการกําหนดกลยุทธของ

ขาวเกี่ยวกับการตลาดเปนหลัก (Porter, 1980) ผูจัดการจะมองไปที่การซื้อขายในตลาดภายนอก เพื่อ

สรางความคิดที่มีประโยชนสําหรับการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม (Roos, Bainbridge, & Jacobsen, 

2001) 

ในงานวิจัยน้ีใชแนวคิด 2 ประการ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีอิทธิพลทางบวก

ตอผลการดําเนินงานทางการตลาด คือแนวคิดสภาพแวดลอมทางการตลาด และแนวคิดนวัตกรรม

ทางการตลาด ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยต้ังแตชวงป ค.ศ. 1980 ถึงป ค.ศ. 2011 พบวามีอิทธิพลตอ

ผลการดําเนินงานทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (1) แนวคิดสภาพแวดลอมทางการตลาด ใช

แนวความคิดของ Jaworski & Kohli (1993); Slater & Narver (1994) พบวามีนักวิจัยจํานวนมากได

นํามาศึกษาวิจัยถึงปจจุบัน ซึ่งแนวคิดน้ีประกอบดวย 3 ดานไดแก การเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
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เทคโนโลยี รวมถึงการแขงขันอยางรุนแรงในตลาด  (2) แนวคิดนวัตกรรมทางการตลาด ใช

แนวความคิดของ (Gundaz, Kemal, & Lutfihak, 2011) ซึ่งประกอบดวย นวัตกรรมเทคโนโลยี 

นวัตกรรมกระบวนการการจัดการและนวัตกรรมดานตลาด 

 

การสนับสนุนของภาครัฐบาล  

Zhu & Weyant (2003) แนวโนมความไมแนนอนของความตองการมีเพิ่มขึ้น แรงจูงใจของ

องคกรจะนําเทคโนโลยีใหมมาใช การสนับสนุนของรัฐบาลเปนอีกหน่ึงสิ่งที่สําคัญดานลักษณะ

ของสิ่งแวดลอมสําหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รัฐบาลสามารถควบคุมทั้งสงเสริมและกีดกันการ

ยอมรับของนวัตกรรม (Tornatzky & Fleischer, 1990; Lai et al., 2005) งานวิจัยน้ีจึงชี้ใหเห็นวา

นวัตกรรมในเทคโนโลยีโลจิสติกสสําหรับผูใหบริการโลจิสติกสจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย

ภายนอก รวมทั้งความไมแนนอนของสิ่งแวดลอมและการสนับสนุนของภาครัฐบาล  

Ho (2002) ภายใตรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ผูจัดการทั่วไปเปลี่ยนจากเนนความ

กังวลดานการผลิต เชน ประสิทธิภาพตนทุน มุนเนนบนความพึงพอใจและการควบคุมของผูใช 

ความยืดหยุนในการสงมอบบริการและการจัดการเครือขายกับสมาชิกภายในและภายนอก รูปแบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเนนนวัตกรรม องคกรการเรียนรูและผูประกอบการ เพื่อใหรัฐบาลสามารถที่

จะสรางตัวเอง ปฐมบทของเว็บไซตเมืองใหหลักฐานของรูปแบบวิธีการที่ดีที่เปลี่ยนในรัฐบาลเมือง 

ผลกระทบของนโยบายการจัดสรรงบประมาณภาครัฐตอการลงทุนภาคเอกชน ทั้งผลของ

การลดโอกาสการลงทุนและผลของการกระตุนการลงทุน โดยเกี่ยวกับโครงสรางรายจายและ

นโยบายของการจัดสรรงบประมาณรายจายของภาครัฐบาล ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี โครงสราง

รายจายของภาครัฐบาลในระยะที่ผานมานับต้ังแตป พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2544 พบวาในอดีตที่ผานมา

ประเทศไทยไดมีการขยายบทบาทของรัฐบาลเขาสูระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จะเห็นแนวโนมการใช

จายของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งน้ีระยะเวลาต้ังแตกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 5 การจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลตกอยูในฐานะที่ตองประหยัดมาตลอด อยางไร

ก็ตามการประหยัดก็เกิดขึ้นไมไดเน่ืองจากรายจายดานการชําระดอกเบี้ยและเงินตนเพิ่มสูงขึ้นมาก

ในแตละป ซึ่งเปนสวนของขอตกลงผูกพันสัญญาเอาไว เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ของรัฐบาลจะเห็นวารัฐบาลจัดสรรใหดานชําระหน้ีเงินกูมากที่สุด (สาธิตร คุณวิจิตร, 2546) 
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8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพโลจิสติกส 

ความยืดหยุนในการดําเนินงาน  

ความยืดหยุนสามารถใหความหมายแตกตางกันคือความยืดหยุนในการออกแบบและ

ปริมาณความยืดหยุน ความยืดหยุนในการออกแบบคือความสามารถในการทําการเปลี่ยนแปลงการ

ออกแบบอยางรวดเร็วหรือแนะนําผลิตภัณฑใหมไดอยางรวดเร็ว ปริมาณความยืดหยุนคือ

ความสามารถในการตอบสนองตอจังหวะในความตองการ ความยืดหยุนยังสามารถอางถึง

ประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจในการจัดการกับความไมแนนอน (Gerwin, 1987) ทั้งในดาน

นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการพัฒนากระบวนการ (Parthasarthy & Sethi, 1992) 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทานใหกรอบสําหรับการกําหนดประเภทของหวงโซ

อุปทานที่มีความเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ (Fisher, 1997) การตรวจสอบธรรมชาติความตองการ

ของผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบประเภทของผลิตภัณฑที่จะใชในหวงโซอุปทานวาเปนผลิตภัณฑ

พื้นฐานหรือผลิตภัณฑนวัตกรรม ผลิตภัณฑพื้นฐานจะมีความตองการที่มั่นคง วงจรชีวิตยาวแตมี

กําไรตํ่า สวนผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมจะมีความตองการไมแนนอน วงจรชีวิตสั้นแตมีอัตรากําไร

ที่สูง ผลิตภัณฑพื้นฐานตองมีหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพที่ชวยลดคาใชจาย  ในขณะที่

ผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมตองมีหวงโซอุปทานที่ตอบสนองตอการเพิ่มความเร็วและความ

ยืดหยุน  

ความยืดหยุนถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย เพื่อแสดงถึงความสามารถขององคกรในการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด (Li & Ogunmokum, 2000; Sanchez, 1995) ความยืดหยุน

ในการดําเนินงานโดยการจัดการความสามารถที่มีการขาดแคลนของสินคาคงคลังในองคกร การ

ตอบสนองตอความตองการลูกคาที่ผันผวนในระยะสั้น หรือปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตเน่ืองจาก

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Carlsson,1989; Suarez, Cusumano, & Fine, 1995) ดังน้ันความยืดหยุน

ในการดําเนินงานสามารถเปนหลักฐานการปฏิบัติงานและการตอบสนองตอการหยุดชะงักในระบบ

ขององคกร การทําความเขาใจขององคกรในดานน้ีที่มีตอสิ่งแวดลอมไดกลายเปนความสําคัญ

สําหรับองคกร (Daugherty, Stank, & Rogers, 1996) 

Frohlich & Westbrook (2001) การบูรณาการหวงโซอุปทานมี 3 สวน การบูรณาการภายใน 

การบูรณาการลูกคาและการบูรณาการซัพพลายเออร โดยการบูรณาการหวงโซอุปทาน แบงเปน

การบูรณาการหวงโซอุปทานของขอมูลและการสงมอบในแงของทิศทางการไหลยอนกลับและไป

ขางหนา สรุปไดวาระดับสูงสุดของการบูรณาการหวงโซอุปทานอยางมีความสัมพันธในระดับที่

สูงขึ้นของการดําเนินงาน (Frohlich & Westbrook, 2001) Braunscheidel & Suresh (2009) การบูร

ณาการหวงโซอุปทานแบงออกเปน 3 ทาง การบูรณาการภายในองคกร การบูรณาการภายนอก
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องคกรกับซัพพลายเออรและการบูรณาการภายนอกกับลูกคา  ปจจัยหลายอยางที่สงผลกระทบตอ

การบูรณาการหวงโซอุปทานภายใน เชน วัฒนธรรมองคกรและโครงสราง การสื่อสารอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการระหวางหนวยงานภายในองคกร การวางสิ่งอํานวยความสะดวกและการ

ประสานงานทีมงาน Pagell (2004)  

การปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรผานกิจกรรมโลจิสติกส องคกรจะตองพิจารณาทาง

การเงินและตัวชี้วัดที่ไมใชทางการเงินในระบบการจัดการประสิทธิภาพขององคกร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานที่จะถูกเลือกบางสวนของการบริหารที่สําคัญ

ในโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานที่มีคลังสินคา การควบคุมสินคาคงคลัง การจัดการ 

บรรจุภัณฑ คาใชจาย เวลา ความยืดหยุนและคุณภาพ จะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สําคัญสําหรับ

กิจกรรมโลจิสติกสที่เลือกและการจัดการหวงโซอุปทาน ประสิทธิภาพของการทํางานบริหาร

คลังสินคาสําหรับกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานสามารถวัดไดในแงของเวลา

และความยืดหยุนของระบบ การปฏิบัติงานของการบริหารสินคาคงคลังสําหรับกิจกรรมโลจิสติกส

และการจัดการหวงโซอุปทาน สามารถวัดไดในแงของเวลาและความยืดหยุนของระบบที่มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสําหรับกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน 

สามารถวัดไดในแงของเวลาและคุณภาพจากระบบ ประสิทธิภาพของการบริหารบรรจุภัณฑ

สําหรับกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานสามารถวัดไดในแงของเวลาและระบบที่มี

คุณภาพ ประสิทธิภาพของการบริหารการเลือกสําหรับกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดการหวงโซ

อุปทานสามารถวัดในแงของการบริหารเวลา ในปจจุบันการคาระหวางประเทศไดเขามามีบทบาท

สําคัญ สงผลใหธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตองกลับมาใหความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบการขนสงและโลจิสติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาในโซอุปทาน (Dubey, 2011) 

 

ความพึงพอใจในการใหบริการ  

(Hsu, 2005) กรอบแนวคิดสําหรับการสํารวจการยอนกลับของประสิทธิภาพโลจิสติกสใน

ตัวแปรเฉพาะตัว พบวาโลจิสติกสแบบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพสามารถทําใหเกิดประโยชน

โดยตรง คือความพึงพอใจของลูกคาที่ดีขึ้น ระดับสินคาคงคลังลดลงและการลดคาใชจายในการ

จัดเก็บและการกระจายสินคา ความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมากจากความรูสึกภายในของบุคคล 

เมื่อบุคคลมีความตองการหรือความคาดหวังในบางสิ่งบางอยาง เชนสินคาหรือบริการ ความ

ตองการหรือความคาดหวังน้ันจะเปนตัวไปกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการกระทําอยางใดอยาง
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หน่ึง เพื่อใหความตองการหรือความคาดหวังน้ันไดรับการตอบสนอง และเปนผลใหเกิดความพึง

พอใจ  

Maslow (1954) มนุษยเปนสัตวที่มีความตองการอยางไมสิ้นสุด ดังน้ันจึงเปนไปไมไดที่จะ

ทําใหความตองการของมนุษยแตละคนไดรับความพึงพอใจ เพราะมนุษยแตละคนมีลําดับชั้นของ

ความตองการแบงเปนขั้น ๆ กลาวคือเมื่อความตองการในระดับหน่ึงไดรับการตอบสนอง จะมีความ

ตองการอ่ืนในระดับที่สูงขึ้นตอไป ลําดับชั้นความตองการของมนุษย ไดแกความตองการทาง

รางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยูรอด ไดแก อาหาร นํ้า ยา 

รักษาโรค เสื้อผาเคร่ืองนุงหม และที่อยูอาศัย ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย 

(Security or safety needs) เปนความตองการที่จะใหตนเองไดรับความปลอดภัย ความมั่นคงและ

ปราศจากความเจ็บปวดเปนอิสระจากอันตรายตาง ๆ ความตองการดานความรัก หรือความผูกพัน 

(Affiliation or acceptance needs) ความตองการดานน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากบุคคลอยูในสังคม เมื่อความ

ตองการทางกายและความตองการความมั่นคงปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว บุคคลจึงจะมี

ความตองการทางดานมิตรภาพ ความรักและการเปนเจาของเกิดขึ้น ดานความตองการทางดานการ

มีชื่อเสียงและการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการในดานอํานาจ การมีชื่อเสียง เกียรติยศ 

สุดทายความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) เปนความตองการใน

ระดับสูงสุดของบุคคล ในขั้นน้ีบุคคลจะมีความรูสึกยอมรับตัวเองและปรารถนาในเร่ืองความ

สันโดษ 

ความพึงพอใจของลูกคาเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดในองคกรธุรกิจ ความพึงพอใจจะ

เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการใหบริการขององคกรธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการหรือความ

คาดหวังของผูรับบริการไดน่ันเอง ตัวอยางความตองการของผูรับบริการ ไดแก ความตองการความ

สะดวกสบาย ความตองการความรวดเร็ว ความตองการความถูกตอง ความตองการความทันสมัย 

เปนตน ความพึงพอใจในการบริการน้ันเปนสิ่งที่สรางไดยาก เน่ืองจากคุณภาพของการบริการน้ัน

ขึ้นอยูกับพนักงานผูใหบริการซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและตามสถานการณ ทําใหมีความ

แตกตางกับคุณภาพของสินคาที่เมื่อพัฒนาขึ้นมาแลวจะอยูน่ิงไมเปลี่ยนแปลง ดังน้ันจึงมีปจจัยหลาย

ประการที่มีสวนในการสรางความพึงพอใจในการบริการ เชน ความรูความสามารถของผูใหบริการ 

ความพรอมทางดานรางกายและอารมณในขณะใหบริการ ผูรับบริการแตละคนมีความตองการและ

ความคาดหวังสําหรับบริการแตกตางกันอยางไร และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อากาศ แสงแดด 

สถานที่ใหบริการ สถานภาพทางดานเศรษฐกิจ เปนตน จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา

องคกรธุรกิจซึ่งใหบริการลูกคาจะตองพยายามทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยการเรียนรูและ

เขาใจถึงความตองการของลูกคา โดยเร่ิมตนจากการระบุใหไดวาลูกคาของเราคือใคร พวกเขา
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ตองการอะไร ตลอดจนเขาใจถึงความคาดหวัดของลูกคา และการทําการตลาดภายในหมายถึงการ

จัดโปรแกรมและการฝกอบรมสัมมนาสําหรับบุคลากรในองคกร กอนจะชวยใหพนักงานมีทัศนคติ

และจิตใจที่พรอมจะใหบริการ ตลอดจนมีความรูความชํานาญและทักษะในการใชเคร่ืองมือตางๆ 

รวมถึงการจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การดูแล

พนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการและสภาพความเปนอยูทั่ว ๆ ไป รวมถึงผลตอบแทนและรางวัลจูงใจ

ตางๆใหอยูในระดับเหมาะสม เพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร อันจะ

สงผลตอการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจแกลูกคา และตองควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร 

(Total quality management : TQM) เปนการใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพในทุกระบบ

และทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เพื่อยกระดับองคกรใหไดมาตรฐาน ดังน้ัน TQM จึงเปนปจจัย

สําคัญอยางยิ่งซึ่งมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา (กุณฑลี ร่ืนรมย, สาวิกา อุณหนันท และเพลิน

ทิพย โกเมศโสภา, 2547) 

กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในสวน Call center กรณีศึกษา บริษัท PS ประกัน

ชีวิต จํากัด เน่ืองจากปจจุบันสภาพการแขงขัน การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขึ้นภายใน

องคกรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่สําคัญ ไดแกทักษะของพนักงานที่ไม

เพียงพอ การขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ความสามารถของหัวหนางาน อัตราการลาออกที่

สูงและการถายทอดความรู จากการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดเสนอ

กระบวนการแกไขแบงออกเปน 4 ดาน คือ การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคล การพัฒนา

หัวหนางาน การพัฒนาทักษะพนักงาน การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน อีกทั้งการนํา

เคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพมาใชในการควบคุมผลการปฏิบัติงาน เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุง

อยางตอเน่ือง จากการปรับกระบวนการและวิธีทํางาน สามารถคาดการณผลที่จะไดรับ โดยการ

ประเมินผลที่เกิดขึ้นในเชิงความสามารถในการทํารายไดที่เพิ่มขึ้น เชน การลดอัตราการขาดงานให

อยูในระดับรอยละ 5 ตอเดือน ทําใหบริษัทสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 6.5 

โดยรวมบริษัทสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นกวารอยละ 20 นอกจากน้ีการลดอัตราการลาออก โอกาสใน

การขายที่เพิ่มขึ้นจากการลดเวลาในการนําเสนอสินคาลง อันเปนผลมาจากทักษะการขายที่ดีขึ้น 

ขวัญกําลังใจที่ดีชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน (เอกชัย เดชอธิการ, 2007) 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานจะวัดความสามารถในองคกรภายในถึงเปาหมายบางอยางหรือ

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวกอนหนาน้ี ดังน้ันเปาหมายและวัตถุประสงคควรที่จะจัดต้ังขึ้นกอน

และมาตรการตัวชี้วัดที่ชวยใหการวัดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นขององคกรควรจะไดรับการจัดต้ัง ในกรณี

น้ีเปาหมายหรือวัตถุประสงคบางอยางปรากฏเปนปจจัยไปสูการเลือกมาตรการประสิทธิภาพ 

Carvalho et al. (2001) ปกปองการเชื่อมตอระหวางการวางแผนเชิงกลยุทธขององคกรและระบบ
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การวัด เพื่อที่จะรับประกันถึงความเหมาะสมจากกระบวนการโลจิสติกสและวัตถุประสงคที่เฉพาะ

ขององคกร งานวิจัยที่ผานมาถกเถียงกันบอยถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพควรจะไดรับจากกลยุทธ น่ัน

คือองคกรควรจะถูกนํามาใชเพื่อเสริมสรางความสําคัญของตัวแปรกลยุทธบางอยาง (Skinner, 1969; 

Fombrun & Wally, 1989; Zahra, 1993; Chandler & Hanks, 1994) 

 

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส  

Marien (1998) โปรแกรมโลจิสติกสที่ดีมีการจัดการแบบยอนกลับไดผลในการประหยัดใน

การดําเนินการสินคาคงคลัง การขนสงและคาใชจายในการกําจัดของเสีย รวมทั้งการปรับปรุงความ

พึงพอใจของลูกคา  การวัดประสิทธิภาพการทํางานของโลจิสติกสยอนกลับในแงของ 

"ความสัมพันธกับลูกคาที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม คาใชจายในการบรรจุการทํา

กําไรที่ดีขึ้น การฟนตัวของผลิตภัณฑ สินคาคงคลังที่ลดลง"  

ในขณะที่ผลกระทบจากการปฏิบัติการการผลิตของดอกเบี้ยในประสิทธิภาพตนทุนและ

ความยืดหยุนในการผลิต ไดรับการกลาวถึงในการศึกษาคร้ังกอน ความสัมพันธของการปฏิบัติที่

เฉพาะเจาะจงกับความสามารถเฉพาะไมคอยไดรับการทดสอบ การศึกษาโดย Flynn, Schroeder, & 

Flynn (1999) พบวาการปฏิบัติการที่มีคุณภาพมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพตนทุนและ

ความยืดหยุน อยางไรก็ตามสมาคมการปฏิบัติการที่มีความสามารถเหลาน้ี Dean & Snell (1996) 

พบวาการจัดการคุณภาพมีความสัมพันธทางบวกในเชิงกลยุทธที่มีความสําคัญกับความยืดหยุน

กระบวนการและความยืดหยุนของผลิตภัณฑ การจัดการคุณภาพโดยเนนความสัมพันธกับคาไมมี

นัยสําคัญ ผลิตภัณฑกระบวนการการพัฒนาเทคโนโลยีและการปฏิบัติการไมไดเกี่ยวของอยางมี

นัยสําคัญใด ๆ ของความยืดหยุนหรือการวัดตนทุนในการศึกษาคร้ังน้ัน หลักฐานอ่ืนๆสําหรับ

ความสัมพันธทางปฏิบัติการความสามารถเฉพาะที่ไดรับสวนใหญพอสมควร 

ผลการวิจัยในชวงหลายปไดชี้ใหเห็นสี่มิติที่สําคัญของแหลงกลยุทธ 1) บทบาทเชิงกลยุทธ

ของการจัดซื้อ 2) การประสานงานภายในที่มีประสิทธิภาพของการจัดซื้อกับแผนกอ่ืน ๆ 3) ใช

ขอมูลรวมกันกับซัพพลายเออรที่มีประสิทธิภาพและ 4) การพัฒนาผูจัดจําหนายและการจัดการ

ฐานขอมูลอุปทาน (Kocabasoglu & Suresh, 2006) 

 

การดําเนินงานโลจิสติกสดานเวลา   

โลจิสติกสเปนสวนหน่ึงของกลยุทธชองทางการจัดจําหนายที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของ

ประโยชนดานเวลาและสถานที่ ยังชวยเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา (Beinstock, Mentzer & Bird 

1997; Mentzer, Gomes, & Krapfel, 1989; Mentzer, Flint, & Hult, 2001) โลจิสติกส เพิ่ม
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ความสามารถขององคกรเพื่อสงมอบผลิตภัณฑในปริมาณที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสม สถานที่

และเวลาที่อยูในสภาพที่เหมาะสมกับขอมูลที่ถูกตอง (Coyle, Bardi, & Langley, 1992; Shapiro & 

Heskett, 1985; Stock & Lambert 1987) 

งานวิจัยที่ผานมาของโลจิสติกสเผยใหเห็นวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนหนาที่ของ

ทรัพยากรที่ถูกใช เปาหมายมีความสัมพันธกันจะประสบความสําเร็จและผลเปรียบเทียบกับคูแขง  

(Bobbit 2004; Langley & Holcomb, 1992; Mentzer & Konrad, 1991; Smith, 2000; Mentzer & 

Konrad,1991) ชี้ใหเห็นวามีประสิทธิภาพทั้งวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดรับความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดของวิธีการที่ดีขององคกรที่ใชทรัพยากรในการสรางสรรคผลลัพธ  ควรจะใช

เมื่อมีการวัดประสิทธิภาพ Langley & Holcomb (1992) อธิบายประสิทธิผลโลจิสติกสพบวาความ

ตองการของลูกคาในบางพื้นที่ก็มีผลสําคัญ เชน การรับประกันสินคา มีสินคาในสต็อก เติมเต็มดาน

เวลา ความสะดวกสบาย การบริการคาปลีก นวัตกรรมและจุดยืนในตลาด อธิบายประสิทธิภาพ

ความสามารถในการใหการผสมผลิตภัณฑ / บริการที่ตองการที่ระดับของตนทุนที่เปนที่ยอมรับของ

ลูกคา Halley & Guilhon (1997) อธิบายประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกสถึงการหมุนเวียน

ยอดขาย ความสามารถการทํากําไร ความพึงพอใจลูกคาและแรงจูงใจใหพนักงาน การเปรียบเทียบ

ผลลัพธคูแขง มิติของการดําเนินงานโลจิสติกสดานความแตกตาง "ความแตกตางที่ปรากฏอยูใน

ความสามารถของโลจิสติกสในการสรางมูลคาใหกับลูกคาผานเอกลักษณและความพิเศษของการ

บริการโลจิสติกส (Langley & Holcomb, 1992) 

 

ตารางท่ี 2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎี จํานวน ผูวิจัย 

การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

(Traffic transportation) 

13 สถาบันที่ชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ, 2553 ; กอง

นโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 

2555; ไชยยศ ไชยมั่นคง, 2544; Golden, 1998; Nielsen 

et al., 2003; สายใจ ชูวารี, 2006; Devaraj, Krajewski & 

Wei, 2007; คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2550; ภัทรรัต อัต

ไพบูลย, 2546; นฤเบศวร ทองแดง, 2553; Christopher, 

1992 ; Lau, 1999; Field, 1998 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

ทฤษฎี จํานวน ผูวิจัย 

การบริหารสินคาคงคลัง 

(Inventory management) 

 

17 นฤเบศวร ทองแดง, 2553 ; Burman, 1995; Lambert & 

Stock, 1999; Closs & Thompson, 1992; Beinstock, 

Mentzer & Monroe murphy Bird, 1997; Lummus & 

Vokurka, 1999; เกรียงศักด์ิ สิโยพุทธวงศ, 2541; นาถติ

มา พลโยธา, 2551; Tersine, 1985; Goldratt & Cox, 

1993; Tersine, 1985; พร พัชรนฤมล, 2539; พรชัย 

บุณยชีวิตานนท, 2539; นิรันดร ศิริเหลาไพศาล, 2543 ; 

กิติยาวดี โคกหงส, เขมิสรา อัศวพฤฒิพงศ และพรชนก 

วงศสนิท, 2552; Chien, Balakrishnan, Wong, 1989 

บรรจุภัณฑสินคา 

(Packaging) 

23 ปุน คงเจริญเกียรติ,สมพร คงเจริญเกียรติ,  2541; 

อมรรัตน สวัสดิทัต, 2534; สมพงษ เฟองอารมณ, 2550; 

ภุชงค โรจนแสงรัตน, 2540; กิติภรณ คุมทรัพย, 2540; 

กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, เตชา อัศวสิทธิถาวร, 2546; 

DeJoy, 1999; Fazio & Zanna, 1981; Dowlatshahi, 

1999; Saghir & Johnson, 2001; Twede & Parsons, 

1997; Johnson, 1998; Saghir & Johnson, 2001;  

Taylor, 2009; สวทช, 2552; พินิจ, 2551; ลัดดาวัลย 

กิตตินนท, 2546; คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2546; 

Schank & Abelson, 1977; Wogalter, Barlow, & 

Murphy, 1995; Thompson & Spencer, 1966; Thorley, 

Hellier & Edworthy, 2001; แนวโนมบรรจุภัณฑ: เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการคา, 2546 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

ทฤษฎี จํานวน ผูวิจัย 

การจัดการคลังสินคา 

(Warehouse management) 

20 สมโรตม โกมลวนิ, 2533; เอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม, 

2552; คํานาย อภิปญญาสกุล, 2553; ปณิกา ไชยตะ

มาตร, 2543; Gagliardi, Renaud, & Ruiz, 2007;  Zhou,  

Kitti Setavoraphan, & Chen, 2005; ฐาปนา บุญหลา , 

2548; ปณิกา ไชยตะมาตร, 2543; Magableh et al., 

2005; ศิริรัตน ลาภเอกอุดม, 2006; Kaplan, 1983;  

Prince, 1998; Dubey, 2011; Wang, Heng, & Chau 

2007; Kanet, 1998; Blomqvist 2010; Narasimhan & 

Kim, 2001; Kim & Narasimhan, 2002;  Frazelle, 2001 

ปจจัยภายใน 

(Internal factor) 

16 ทองใบ สุดชารี, 2542; เสนาะ ติเยาว, 2538; พัชรี เชย

จรรยา, 2541; ระวีวรรณ ประกอบผล, 2540; มัลลี เวช

ชาชีวะ, 2524; เนาวรัตน พลายนอย, 2527; ดนัย เทียน

พุฒ, 2542; Tornatzky & Fleischer, 1990 ;  Christopher 

& Peck, 2004; Harland, Brenchley & Walker, 2003; 

กาญจนา สันติพัฒนาชื่อ, 2541; Leopairote, 1997; 

Roongrote Benjamasuthin, 2001; Drafke & Kossen, 

1998; Evan & Lindsay, 1996; FTPI, 2004; IATF, 

2002 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

ทฤษฎี จํานวน ผูวิจัย 

ปจจัยภายนอก 

(External factor) 

29 Daft, 2001; พิทยา บวรวัฒนา, 2541; Robbins, 1990; 

King & Anderson, 1995;  Scupola, 2003; Robbins, 

1990; พิทยา บวรวัฒนา, 2541; Daft, 2001; ชัยอนันต 

สมุทวณิช, 2535; Miles & Snow, 1978; Kimberly & 

Evanisko, 1981; Damanpour, 1991; McDaniel & 

Kolari, 1987; McKee, Varadarajan, & Pride, 1989; 

Varadarajan & Clark, 1994; Grant, 1996; Spender,  

1996; Tippins & Sohi, 2003; Jarratt & Fayed, 2001; 

Porter’s, 1980; Roos, Bainbridge, & Jacobsen,  2001 ; 

Jaworski & Kohli, 1993; Slater & Narver, 1994; 

Gunday, et al., 2011;  Zhu & Weyant, 2003;  

Tornatzky & Fleischer, 1990; Lai et al., 2005; Ho, 

2002; สาธิตร คุณวิจิตร, 2546 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

ทฤษฎี จํานวน ผูวิจัย 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

(Logistics efficiency) 

44 Miller & Roth, 1994; Gerwin, 1987; Parthasarthy & 

Sethi, 1992; Fisher, 1997; Li & Ogunmokum, 2000; 

Sanchez, 1995; Carlsson, 1989; Suarez, Cusumanoม 

& Fine, 1995; Daugherty, Stank, & Rogers, 1996; 

Frohlich & Westbrook, 2001; Braunscheidel & 

Suresh, 2009; Pagell, 2004; Dubey, 2011; Shu-Lu 

Hsu, 2005; Guintini & Andel, 1995;  Andel, 1997; 

Maslow, 1954; กุณฑลี ร่ืนรมย, สาวิกา อุณหนันท, 

และเพลินทิพย โกเมศโสภา, 2547; เอกชัย เดชอธิการ, 

2007; Kellen, 1992; Carvalho et al, 2001; Skinner, 

1969; Fombrun & Wally, 1989; Zahra,  1993; 

Chandler & Hanks, 1994; Marien, 1998; Daugherty, 

Stank, & Rogers, 2001; Daugherty et al., 2002; 

Daugherty et al., 2005; Flynn, Schroeder, & Flynn, 

1999; Dean & Snell, 1996; Kocabasoglu & Suresh,  

2006; Perreault & Russ, 1974; Beinstock, Mentzer & 

Bird, 1 9 9 ; Mentzer, Gomes, & Krapfel, 1 9 8 9 ; 

Mentzer, Flint, & Hult, 200; Coyle, Bardi & Langley, 

1992; Shapiro & Heskett, 1985; Stock & Lambert, 

1987; Bobbit, 2004; Mentzer & Konrad, 1991; Smith, 

2000; Langley & Holcomb, 1992; Halley & Guilhon, 

1997;  

 

9. สรุป 

จากแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย

ในคร้ังน้ี ทําใหเห็นความสําคัญของโลจิสติกสดานการจัดจําหนายในประเทศไทยสําหรับการใช

กิจกรรมโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการภารกิจขนสง การควบคุมสินคาคงคลัง 

บรรจุภัณฑสินคา การจัดการคลังสินคา ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญของโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย 
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และปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งถาดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพจะสามารถลดตนทุนให

องคกร เพิ่มสวนแบงทางการตลาด มีความสามารถในการทํากําไร ประหยัดเวลา และยังสามารถ

สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค จนเกิดพฤติกรรมความภักดีตอองคกรและตราสินคา อันจะ

นําไปสูความความตองการซื้อซ้ําและแนะนําบอกตอใหกับผูบริโภคองคกรอ่ืน ๆ อีกดวย และนํา

รูปแบบกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิผลเพื่อทําใหผูจัดจําหนายเกิดประโยชน

สูงสุด 

 

 

 



  

บทที่บทที่  33  

วิธีการดําเนินงานวิจัยวิธีการดําเนินงานวิจัย  

 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) แบบผสมผสาน

โดยแบงไดเปน 2 สวนดวยกัน สวนที่1คือ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ที่มุงศึกษาถึงขอมูลองคกร ไดแก ตําแหนงงานในปจจุบัน จํานวน

พนักงานในองคกร จํานวนปที่กอต้ังองคกร ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสและระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส  วิเคราะหโดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสํารวจตัวแปรในการศึกษา โดยวิธีการลงพื้นที่เพื่อเก็บ

ขอมูลจากผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตที่มาจากทั่วประเทศไทย และสวนที่ 2 การวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth interview) จากบุคคลที่

เกี่ยวของในแวดวงผูแทนจําหนายคาสงนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย การบันทึกขอมูลจะ

ใชสมุดบันทึกสนามทั่วไป  ซึ่งผูวิจัยจะนําติดตัวไปเสมอ  เพื่อบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  

จากการสังเกตเห็นปรากฏการณและการจดบันทึก ในขณะปฏิบัติการเก็บขอมูลน้ีจะบันทึกยอเฉพาะ

ใจความสําคัญที่สามารถทําใหจดจําเน้ือเร่ือง และสามารถนํามาเขียนขยายความไดภายหลัง  

ประกอบกับการบันทึกเสียง และภาพถายเปนระยะ ๆ เคร่ืองมือเหลาน้ีเมื่อนําผลจากการบันทึกมา

ประกอบกันจะทําใหสามารถเขียนขอมูลครบถวนสมบูรณและนาเชื่อถือมากที่สุด เพื่อสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งจะใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาโลจิ

สติกสของประเทศไทย ปจจัยขีดความสามารถในการดําเนินงานโลจิสติกสและปจจัยแหง

ความสําเ ร็จใดที่จะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายสําหรับผูผลิต

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก

ตัวอยางที่กําหนด โดยตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) จากการนําเสนอแบบสอบถาม

ทดสอบจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคการวิจัย ซึ่งยอมรับคา IOC (Index of item objective congruence) ที่ระดับมากกวา 0.5 

จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Pre-test) จํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของดัชนีกับกลุมตัวอยางโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธอัลฟา (Cronbach’s alpha) 

ยอมรับคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.7 จึงถือวาเชื่อถือได เมื่อทดสอบคาความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่นผานตามเกณฑมาตรฐาน จึงนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมเปาหมายเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
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1. แบบแผนงานวิจัย    

การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนต

ในประเทศไทย ผูวิจัยไดใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จุดประสงคเพื่อ

สํารวจปจจัยองคกรของผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย เพื่อศึกษาระดับ

ความสํ าคัญ ความพึงพอใจ และขีดความสามารถการดํา เนินงานโลจิสติกสที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย เพื่อ

พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพและลดตนทุนเพื่อทําใหผูผลิตเกิดประโยชนสูงสุด ผูวิจัย

ไดกําหนดกรอบแนวความคิด จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานโลจิสติกสดานการจัดจําหนายของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศ

ไทย แนวคิดเกี่ยวกับผูแทนจําหนาย สถานการณโลจิสติกสและกลยุทธ  โลจิสติกสดานการจัด

จําหนาย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวจึงนํากรอบแนวความคิดดังกลาวนําไปเปนแนวทางใน

การศึกษาคร้ังน้ี  โดยผูวิจัยจะไดเขาไปศึกษาเก็บขอมูลตางๆในพื้นที่เปาหมาย ในการเก็บขอมูลจะ

เก็บขอมูลหลักจากแหลงขอมูลอยางนอย 3 แหลงขอมูลขึ้นไป (Triangulation) มาประกอบกันหรือ

เปรียบเทียบเพื่อยืนยันความถูกตอง ความนาเชื่อถือและศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองโลจิ

สติกส รวมไปถึงขอมูลที่สําคัญของระบบโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่น

ยานยนตในประเทศไทย โดยจะมีการศึกษาจนครบประเด็นที่ไดกําหนดไวในกรอบแนวความคิด 

ในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีน้ัน การสรางตัวแบบสมการโครงสรางจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 

คํานึงถึงความสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 6 ประการ คือ 

1. เพื่อบรรยายลักษณะของรูปแบบความสัมพันธของปรากฏการณหรือตัวแปรที่ตองการ

ศึกษาโดยใชตัวแบบที่งายและประหยัด  

2. เพื่อใหไดตัวแบบใชเปนฐานสําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม

ประชากรหลายกลุม  

3. เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธตามทฤษฎีที่มีอยูเดิม ทั้งน้ีการปฏิเสธแนวคิด

ทฤษฎีเดิมนําไปสูการพัฒนาหรือปรับปรุงทฤษฎีใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น  

4. เพื่อบรรยายและทําความเขาใจคุณสมบัติของตัวแบบเพื่อที่จะสามารถสรุปอางอิงไปสู

ประชากรไดอยางถูกตองภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกตางกัน  

5. เพื่อพยากรณปรากฏการณ  

6. เพื่อทําความเขาใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตรของปรากฏการณที่ศึกษา 
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โดยตัวแบบสมการโครงสรางเชิงทฤษฎีแสดงถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบเสนตรงน้ัน 

ประกอบดวยตัวแบบสําคัญ 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบการวัด (Measurement model) และตัวแบบ

สมการโครงสราง (Structural equation model) โดยตัวแบบการวัด แบงออกเปนตัวแบบสําหรับวัด

ตัวแปรภายนอก และตัวแบบสําหรับวัดตัวแปรภายใน เปนตัวแบบแสดงความสัมพันธโครงสราง

ระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต ทําใหไดคาสถิติที่ชวยใหทราบคาพารามิเตอรที่แทจริงและ

คาตัวแปรที่วัดไดจะบอกคาความคลาดเคลื่อนของการวัดในแตละตัวแปร สวนตัวแบบสมการ

โครงสราง มีวิธีวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ คือ การวิเคราะหอิทธิพล (Path analysis) เปนการวิเคราะห

หาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน (Cooper & 

Schindler, 2006; นงลักษณ วิรัชชัย, 2548) สําหรับสมมติฐานวิจัยน้ันมักเขียนเปนขอความบรรยาย

รูปแบบอิทธิพลในตัวแบบเปนภาพรวม สถิติวิเคราะหจําเปนตองใชสถิติวิเคราะหที่สามารถ

วิเคราะหประมาณคาพารามิ เตอรในตัวแบบสมการถดถอยทั้ งสองสมการไปพรอมกัน 

(Simultaneous equation model) และมีการทดสอบความสอดคลองของตัวแบบ (Model goodness of 

fit test) ซึ่งตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะในการวิเคราะหขอมูล เชน โปรแกรม AMOS 

Version 20 เปนตน 
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การออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยตัวแบบสมการโครงสราง ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1: แนวการออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยตัวแบบสมการโครงสรางโดย ปรับปรุงจากแนวคิด

ของ นงลักษณ วิรัชชัย (2548); สุภมาส อังศุโชติ (2551) 

 

คําถามการวิย 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ตัวแบบสมการโครงสรางเชิงสมมติฐาน 

 

กําหนดขอมูลเฉพาะของตัวแบบ 

 

การระบุความเปนไดคาเดียว 

 

ปรับตัวแบบ 

 

การประมาณคาพารามิเตอร 

 

ขอมูลเชิงประจักษ 

 

เมทริกซความแปรปรวนรวม 

Computed Covariance 

 

เมทริกซความแปรปรวนรวม 

Sample Covariance 

 

สอดคลอง 

 

ไมสอดคลอง 

 การแปลความหมายตัวแบบ 

 

การตรวจสอบ

ความสอดคลอง 

 

ทฤษฎี/องคความรูใหม 
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2. ขอบเขตการวิจัย 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังน้ี 

 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาในปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส ไดแก 

การจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการคลังสินคา 

ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการคนหาและนําเสนอ

โมเดล  กลยุทธการสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยาน

ยนตในประเทศไทย 

 

2. ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง  

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการวิจัยแบบผสมผสาน โดยไดแบงเปน 2 สวนดวยกัน ไดแก 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังน้ี 

2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีแบงออกเปน

ผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย จากการสัมภาษณ คุณสมชาติ งามโอฬารเลิศ 

ผูจัดการฝายการจัดจําหนายนํ้ามันหลอลื่นวามีมากกวา 1,000 ราย โดยการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยได

คัดเลือกกลุมตัวอยางจากองคกรผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย จํานวน 810 

องคกร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling)  จากองคกรที่ประกอบการอยูใน

ประเทศไทย โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 810 ตัวอยาง  

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก องคกรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเกี่ยวของกับการ

จําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย โดยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviewing) โดย

กลุมตัวอยางในการศึกษา องคกรละ 1 ตัวอยาง จํานวน 5 องคกร 

 

3. ขอบเขตดานสถานท่ี  

สถานที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ งานประชุมผลงานผูประกอบการผูแทน

จําหนายประจําป งานเลี้ยงขอบคุณผูแทนจําหนายของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่น กิจกรรมดานการตลาด

ตาง ๆที่ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นจัดขึ้น โดยผูวิจัยจะลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
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การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2555 ตลอดจน

มาถึงการเก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ใชเวลา

เก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน แลวจึงมาประมวลผล จนมาเสร็จสิ้น 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวม

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 1 ป 

 

3. ประชากรและตัวอยาง  

วิธีการเชิงปริมาณ  

- ประชากร  

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือผูแทนจําหนาย

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ซึ่งมีการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 170 

องคกร (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555) แตจากการสัมภาษณ คุณสมชาติ งามโอฬาร

เลิศ ผูจัดการฝายการจัดจําหนายนํ้ามันหลอลื่น เปนผูเชี่ยวชาญที่อยูในแวดวงการจัดจําหนาย

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตพบวาในความเปนจริงแลวมีผูแทนจําหนายมากถึง 1,000 องคกรทั่วประเทศ

ไทย 

 

- ขนาดตัวอยาง  

กรอบของการสุมตัวอยางในการศึกษาน้ีไดแก องคกรผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่น

ยานยนตในประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยาง ตามเทคนิคการใชสถิติวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสราง (SEM-Structural equation modeling) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางเปนจํานวน 15-20 เทา ของจํานวนตัวแปรที่ใชสําหรับการกําหนดตัวอยางในโปรแกรม 

AMOS (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2547) ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ี มีจํานวน 54 ขอคําถาม และกําหนด

ระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95 โดยอนุญาตใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 5 จึงมีกลุม

ขนาดตัวอยางเทากับ 810 ตัวอยาง  

 

วิธีการเชิงคุณภาพ  

- ประชากรและตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศ

ไทย โดยใชวิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth interviewing) 
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การสุมตัวอยาง  

ในการศึกษาในคร้ังน้ี  ใชวิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 

วิธีการเชิงปริมาณ  

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) จากองคกรที่ประกอบการอยูใน

ประเทศไทย ในงานประชุมผลงานผูประกอบการผูแทนจําหนายประจําป งานเลี้ยงขอบคุณผูแทน

จําหนายของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่น กิจกรรมดานการตลาดตางๆที่ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นจัดขึ้น 

รวมกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีทั้งหมด 810 ตัวอยาง 

คร้ังที่ 1 คาสตรอลจัดงาน “ตอกย้ําผูนํานวัตกรรมนํ้ามันหลอลื่น” เปดตัว คาสตรอลเอจ 

5W30  ในงานบางกอก อินเตอรเนชัลแนล มอเตอร โชว คร้ังที่ 34 ณ ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมือง

ทองธานี วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2556  

- วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูแทนจําหนายเขารวมงาน 300 คน เก็บได 100 ตัวอยาง  

- วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูแทนจําหนายเขารวมงาน 400 คน เก็บได 120 ตัวอยาง 

คร้ังที่ 2 เชลลจัดงานแถลงขาวเปดตัวผลิตภัณฑใหมนํ้ามันเคร่ืองและนํ้ามันเกียรสําหรับ

รถจักรยานยนตออโตเมติก 4 จังหวะ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนยการคาเกตเวย เอกมัย วันที่ 28 

มีนาคม พ.ศ.2556 ผูแทนจําหนายเขารวมงาน 500 คน เก็บได 290 ตัวอยาง 

คร้ังที่ 3 งานสัมมนาผูแทนจําหนายผลิตภัณฑหลอลื่นปตท. ประจําป พ.ศ. 2556 โรงแรม

ดุสิต รีสอรท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ วันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูแทนจําหนายเขารวมงาน 

500 คน เก็บได 300 ตัวอยาง 

 

วิธีการเชิงคุณภาพ  

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเปนการเลือกตัวอยางใหเหมาะสมกับ

งานวิจัย โดยทําการสุมตัวอยางผูแทนจําหนายคาสงนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยในแตละ

สถานที่ต้ังเฉพาะเจาขององคกรหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนตัวแทนขององคกร องคกรละ 1 

ตัวอยาง จํานวน 5 องคกร  

1. บริษัท สากลปโตรเลียม (1987) จํากัด 

2. บริษัท อ้ึงประภากร เทรดด้ิง จํากัด 

3. บริษัท รัตนสมบูรณ ออโตพารท จํากัด 

4. บริษัท พี ที ออยลเซ็นเตอร จํากัด 

5. บริษัท เค.อาร.ออโตโมทีฟ จํากัด 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jobth.com%2Fdetailcom.php%3Fgid%3D0000125873DFZIH&ei=JOHmUcWhGYnBrAf0-oGYCQ&usg=AFQjCNG6ydplEDbbQlHvvff4lwW3RgGAQA&sig2=ulK5z7C_cvSMDWxh4SVjLg�


71 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In  

depth interviewing) และใชการบันทึกภาพถาย ณ สถานที่จริง เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยแบงเปนวิธีการที่ใชในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

วิธีการเชิงปริมาณ  

ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการ

วิจัย เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลองคกรของผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต ไดแก จํานวนปที่กอต้ัง

องคกร จํานวนพนักงานในองคกร ตําแหนงงานในปจจุบัน เปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

สวนท่ี 2 การดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต ไดแก การจัดการ

ภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการคลังสินคา ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก เปนคําถามปลายปด เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาความสําคัญและความพึง

พอใจ เปนคําถามมาตราสวนแบบ Likert scale ชนิด 5 ระดับ 

สวนท่ี 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต ไดแก ความยืดหยุนใน

การดําเนินงาน ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพตนทุน การดําเนินงานดานเวลา เปนคําถามมาตราสวน

ประมาณคาระดับประสิทธิภาพ เปนคําถามมาตราสวนแบบ Likert scale ชนิด 5 ระดับ 
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ตารางท่ี 3.1 โครงสรางแบบสอบถามผูแทนจําหนาย 

วัตถุประสงค ขอคําถาม จํานวนขอ ขอท่ี ระดับมาตรวัด 
ลักษณะการ

ตอบ 

เพ่ือสํารวจขอมูล

อ ง ค ก ร ผู แ ท น

จําหนาย 

สวนท่ี 1 

ขอมูลองคกรผูแทนจําหนาย 

1.1 จํ า น ว น ป ที่ ท า น ก อ ตั้ ง

องคกร 

1.2 จํานวนพนักงานในองคกร 

1.3 ตําแหนงงานในปจจุบัน 

3 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

แบงกลุมอันดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ต ร ว จ ส อ บ

รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

เ พ่ื อ สํ า ร ว จ ตั ว

แป รสําคั ญแ ล ะ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ของกิจกรรมโลจิ

สติกสดานการจัด

จําหนาย  

 

สวนท่ี 2  

การดําเนินงานโลจิสติกส 

2.1 การจัดการภารกิจขนสง

สินคา 

2.2 การบริหารสินคาคงคลัง 

2.3 บรรจุภัณฑสินคา 

2.4 การจัดการคลังสินคา 

2.5 ปจจัยภายใน 

2.6 ปจจัยภายนอก 

23 ขอ  

 

4-10 

 

11-13 

14-15 

16-18 

19-22 

23-26 

แบบชวง ระดับความสําคัญ

ความพึงพอใจ     

5 ระดับ 

เพ่ือคนหาระดบั

ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสของผูแทน

จําหนาย 

สวนท่ี 3 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

3.1 ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ใ น ก า ร

ดําเนินงาน 

3.2 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร

ใหบริการ 

3.3 ประสิทธิภาพตนทุนโลจิ

สติกส 

3.4 การดําเนินงานดานเวลา 

28 ขอ  

 

27-31 

 

32-47 

 

48-51 

 

52-54 

แบบชวง ระดับ

ประสิทธิภาพ      

5 ระดับ 

รวมท้ังส้ิน 54 ขอ 1-54  
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5. เกณฑการใหคะแนน 

โดยแบบสอบถามในสวนที่มีขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท 

(Likert scale) ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะการตอบระดับความคิดเห็น 3 แบบ ไดแก ระดับ

ความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ และระดับประสิทธิภาพ ไดกําหนดคาคะแนนและความหมาย 

ดังน้ี (สรชัย พิศาลบุตร, 2550) 

- ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด 

- ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก 

- ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 

- ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย 

- ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 

 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

ผูวิจัยไดจัดเกณฑแปลผลแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวย

ปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด จากน้ันนํามาหาระดับเฉลี่ย โดยกําหนดความหมาย 

ดังน้ี (สรชัย พิศาลบุตร, 2550)  

ระดับคะแนนเฉลี่ย                    แปลผล 

 1.00-1.80 หมายถึง  ระดับความเห็นดวยสําคัญนอยที่สุด 

 1.81-2.60 หมายถึง  ระดับความเห็นดวยสําคัญนอย 

 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความเห็นดวยสําคัญปานกลาง 

 3.41-4.20 หมายถึง  ระดับความเห็นดวยสําคัญมาก 

 4.21-5.00 หมายถึง  ระดับความเห็นดวยสําคัญมากที่สุด 

 

6. การพัฒนาแบบสอบถาม  

ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) การวิจัยโดยมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม   

2. พิจารณาขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษา กรอบแนวความคิด และวัตถุประสงคการวิจัย 

3. นํารางแบบสอบถาม ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและปรับปรุงพัฒนา

แบบสอบถาม  ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย นําแบบสอบถามฉบับรางพรอมแบบ

ประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
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วัตถุประสงคการวิจัยและความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

ตามเทคนิค IOC (Index of item objective congruence) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา อยูระหวาง 0.6 

ถึง 1.0 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานที่ยอมรับไดที่ระดับมากกวา 0.5 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2551, น. 

240-247) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง  

4. นําเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม)  ที่ปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pre-test) 

จํานวน 30 ชุด กับผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบวา

คําถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม มีความยาก

งายเพียงใด แลวจึงไดนําแบบสอบถามมาลงรหัสขอมูล จากน้ันจึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS PC Windows version 20 ในการหาความเชื่อมั่น

โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์  Cronbach’s alpha โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

coefficient) เปนเกณฑการยอมรับไววา  คามากกวาและเทากับ 0.7 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามมี

ความนาเชื่อถือสูง เมื่อทดสอบคาความเที่ยงตรงและคาความนาเชื่อถือผานตามเกณฑมาตรฐาน  

เพื่อใหไดเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเที่ยงตรงของเน้ือหาและความถูกตองสมบูรณ 

ซึ่งมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. นําขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรมาวิเคราะหผลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวจึงนําเสนอผลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2. นําขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในงานวิจัย ไดแก การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

(Transportation) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory management) บรรจุภัณฑสินคา (Packaging) 

การจัดการคลังสินคา (Warehouse management) ปจจัยภายใน (Internal factors) ปจจัยภายนอก 

(External factors) และประสิทธิภาพโลจิสติกส (Logistic efficiency) เพื่อมาวิเคราะหเสนทาง  (Path 

analysis) ของสมการโครงสราง เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ดังกลาวที่มีอิทธิพลทางตรง 

และทางออมตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตใน

ประเทศไทย 

3. นําผลการวิเคราะหขอมูลในขอ 1 และ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการ

จัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 
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วิธีการเชิงคุณภาพ  

เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept 

interview) กับบุคคลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา โดยแบงออกเปนผูแทนจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนต รวมทั้งหมด 5 ทาน  

โดยวางกรอบประเด็นสําคัญในแตละหัวขอของการสัมภาษณเชิงลึกตามแนวทางที่ใชใน

การศึกษา  เพื่อนําขอมูลมายืนยันสนับสนุนขอคนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณเพราะขอมูลที่ไดจาก

บุคคลที่สัมภาษณเชิงลึกเปนขอมูลที่มีความเหมาะสมในการเขาถึงขอคนพบที่ตอบสนอง

วัตถุประสงคได (Pipe et al., 2005) และในระหวางการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงและภาพ

เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยัน โดยมีโครงสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก ดังตารางที่ 3.2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.2 โครงสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก  

สวนท่ี ขอคําถาม จํานวนขอ 

1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 3 

2 ขอคําถามเชิงลึกเก่ียวกับประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

น้ํามันหลอล่ืนยานยนตในประเทศไทย 

 

ปจจัยทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสของประเทศไทย 

- ตนทุนพลังงานและยานพาหนะ 

- ตนทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ 

- ตนทุนสินคาคงคลังและคลังสินคา 

- ทรัพยากรมนุษยและนโยบายของรัฐบาล 

4 

ขีดความสามารถโลจิสติกสการจัดจําหนายน้ํามันหลอล่ืนยานยนต 

- ระบบขนสงสินคา 

- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

- เทคโนโลยีเครื่องจักรมาทดแทนพนักงาน 

- การส่ือสารภายในและทรัพยากรมนุษย 

4 

ปจจัยแหงความสําเร็จใดที่จะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสสําหรับผูจําหนาย

น้ํามันหลอล่ืนยานยนต 

- การบริหารงานภายในองคกร 

- คุณภาพทรัพยากรมนุษย 

- ปจจัยสภาพแวดลอม 

- นโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล 

4 

รวม  15 
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7. วิธีการเก็บขอมูล   

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี  

ข้ันท่ี 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In 

depth interviewing) โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการ

จัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 

ข้ันท่ี 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลเชิงประจักษเน่ืองจากเปนการ

แจกจายแบบสอบถามใหกับผูตอบโดยตรง วิธีการดังกลาวมีนักวิจัยนิยมใชแพรหลาย (Story et al., 

2003) ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและแจกแบบสอบถามกับผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ใน

งานประชุมและสัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  

2. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมจากผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศ

ไทย จากกลุมตัวอยางจํานวน 810 องคกร โดยผูวิจัยจะเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูแทน

จําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตที่ เดินทางมาตามงานประชุมและสัมมนาทางธุรกิจในแวดวง

นํ้ามันหลอลื่นที่มาจากจังหวัดตางๆทั่วประเทศไทย ซึ่งจะมีจัดขึ้นปละหลาย ๆ คร้ัง 

3. ติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง  นํากลับมาเพื่อทําการ

ตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ  

4. นําขอมูลที่ไดรับมาลงรหัส โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical  package 

for social sciences) Version 20  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  และ

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชโปรแกรม AMOS Version 20 

 

อัตราการตอบกลับ 

จากการที่ผูวิจัยไดเลือกเทคนิคการวิเคราะหเสนทางของสมการโครงสรางในการทดสอบ

สมมติฐาน ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรอิสระจํานวน 6  ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร รวมเปน 7 ตัวแปร 

และมีจํานวนขอคําถาม 54 ขอ ในการวิเคราะหดวยเทคนิควิธีดังกลาว ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 

810 ชุด ในการวิเคราะห (Hair et al., 1998) หลังจากที่ไดสงแบบสอบถามไปแลว ไดรับ

แบบสอบถามกลับมาจํานวน 810 ฉบับ ภายในระยะเวลาที่ผูวิจัยไดกําหนดไวอัตราการตอบกลับรอย

ละ 100 
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การตรวจสอบขอมูลท่ีสูญหาย 

เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยไดทําการลงรหัสขอมูลเพื่อความสมบูรณของผลการ

วิเคราะหและถูกตองตามหลักสถิติ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลที่สูญหาย จากการตรวจสอบไม

พบวามีขอมูลสูญหาย ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติในขั้นตอนตอไป 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูลตามขอตกลงเบื้องตนของสถิติ 

ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญประการแรกของการวิเคราะหเสนทางที่ตัวแปรมีความสัมพันธ

ตามรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน คือลักษณะของขอมูลตองกระจายแบบโคงปกติ 

เน่ืองจากขอมูลที่มีการกระจายไมเปนโคงปกติจะสงผลตอวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวย ผูวิจัย

จึงไดทําการตรวจสอบคาความเบ (Skewness) และคาความโดง (Kurtosis) โดยวิธีทดสอบความ

กลมกลืนดวย ไค-สแควร (Chi-square goodness of fit test) เน่ืองจากคาความเบและความโดงแสดง

ถึงลักษณะการกระจายของขอมูล ถาคาความเบและความโดงที่คํานวณไดเปน 0 แสดงวาขอมูลมี

การแจกแจงปกติ ซึ่งผลการทดสอบพบวา ตัวแปรทุกตัวมีคาในโคงเปนปกติทุกตัวแปร สามารถ

ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood: ML) ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสม  

 

การปรับแบบจําลอง 

ผลจากการประมาณคาพารามิเตอรและทําการทดสอบความสอดคลอง พบวาแบบจําลอง 

สมมุติฐานการวิจัยไมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ตองมีการปรับเสนทางใหมตามคําแนะนําของ

โปรแกรม และไดทําการเพิ่มเสนทางในขณะที่ทําการปรับแกแบบจําลองตามคําแนะนําของ

โปรแกรม การปรับเสนทางจะพิจารณาจากคาดัชนีดัดแปรแบบจําลอง (Modification indices) 

ควบคูไปกับการพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางทฤษฎี โปรแกรมจะไมแนะนําใหมีการปรับ

เสนทางในสมการโครงสรางระหวางตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน จะมีการปรับ

เสนทางซึ่งเปนตัวแปรสังเกตได การเพิ่มเสนทางตามคําแนะนําของโปรแกรมจะเพิ่มในเสนทางที่มี

คาดัชนีดัดแปรแบบจําลองมากที่สุด และยังไมตัดเสนทางที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออกกอน 

เน่ืองจากผูวิจัยพบวา เมื่อทําการเพิ่มเสนทางตามคําแนะนําของคาดัชนีดัดแปรแบบจําลองจะทําให

คาสัมประสิทธิ์เสนทางและคานัยสําคัญทางสถิติของแตละเสนทางจะเปลี่ยนแปลงไป ดวยการ

พิจารณาวาคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม สามารถตรวจสอบคา 

t ไดจากการแสดงผลของโปรแกรม ซึ่งกําหนดใหคา t ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มีคาต้ังแต 

±1.96 การตัดเสนทางจะดําเนินการเมื่อโปรแกรมไมแนะนําใหเพิ่มเสนทางอีก จึงทําการตัดเสนทาง

ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออกแลวเพิ่มเสนทางใหมตามคําแนะนําของโปรแกรม ซึ่งจะทําใหคาไค-
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สแควรและคาองศาอิสระลดลง ผูวิจัยดําเนินการในลักษณะน้ีควบคูไปกับการตรวจสอบคา

สัมประสิทธิ์เสนทางใหมีนัยสําคัญทางสถิติทุกเสนทาง คาสถิติวัดระดับความกลมกลืนทุกคา

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดพรอมกับพิจารณาคาสวนแตกตางระหวางแบบจําลองกับขอมูลเชิง

ประจักษที่มีคามากที่สุด (Largest standardized residual) ใหเศษเหลือของความคลาดเคลื่อนในรูป

คะแนนมาตรฐานไมเกิน 2.00 ถาเกิน 2.00 ตองปรับแบบจําลองใหม และผลการทดสอบความ

กลมกลืนรวมทั้งหมด (Overall fit) ระหวางแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ ถาคาสถิติตางๆยังไมเปนไปตามเกณฑก็ปรับตอไปจนไดแบบจําลองที่มีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษอยางแทจริง 

 

8. การวิเคราะหขอมูล  

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยใชการทดสอบ

ทางสถิติ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนสถิติที่ใชในการสรุปหรือ

บรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่สนใจ ซึ่งคาสถิติที่ไดจากกลุมตัวอยางไมสามารถนําไปอางอิงถึง

ประชากรที่ศึกษาการสํารวจตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก การจัดการภารกิจขนสง

สินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการคลังสินคา ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

และประสิทธิภาพการดําเนินงานโลจิสติกส โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อทํา

การชวยสรุปลักษณะที่สําคัญของขอมูล ดวยคาทางสถิติที่ใชคือ คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ยเลข

คณิต (Arithmetic mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจาก

กลุมตัวอยางเพื่ออางอิงไปยังประชากรที่ศึกษาใชสถิติ Z-test ในการพิสูจนสมมติฐานที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS/PC+ Version 20 และ AMOS  Version 20 

ใชในการวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) และการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (Structural 

equation modeling : SEM) เพื่อทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุและผล 

(Causal relationship) ในการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาสถิติที่ใชทดสอบการยอมรับของ

โมเดลตามเกณฑมาตรฐานดังน้ี   

2.1 คาไคสแควร (Chi-square : 𝑥2 ) เปนการประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยการทดสอบความแปรปรวนระหวางเมทริกซความแปรปรวนรวมของ

ประชากรกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของการประมาณคา (Bollen, 1993, p. 263) ไดแก การ

ทดสอบคา Degree of freedom (df) และคา Probability (p) (Hoyle, 1995) ซึ่งเปนคาที่ใชตัดสิน
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ระดับความเหมาะสมของโมเดลสมมติฐาน โดยจะเปนการทดสอบสมมติฐานแบบ Alternative 

hypothesis (มีความแตกตางระหวาง Ê และ S) แทนการทดสอบแบบ Null hypothesis (ไมมีความ

แตกตางระหวาง Ê และ S)  น่ันคือถาคา 𝑥2 ที่ทดสอบไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(คา p-value มีคา

มากกวา 0.05) แลวจะสามารถสรุปไดวาขอมูลที่เก็บไดไมมีความแตกตางกัน (ปฏิเสธสมมุติฐาน

แบบ Alternative hypothesis  และยอมรับวาไมมีความแตกตางระหวาง Ê และ S) โดยจะตองได

คาที่ไมมีนัยสําคัญ P-value > 0.05 แสดงวาขอมูลที่เก็บไดน้ันเปนขอมูลที่ใชกับโมเดลสมมติฐานได

เปนอยางดี (Kline, 2005) 

2.2 ดัชนีบงบอกความกลมกลืน (Fit index) เปนดัชนีที่บงบอกถึงความกลมกลืนของ

ขอมูลเชิงประจักษกับโมเดลที่กําหนดขึ้นไดแก ดัชนีจีเอฟไอ (GFI : Goodness of  fit index) ดัชนีเอ

จีเอฟไอ (AGFI : Adjust goodness of fit index) ดัชนีเอ็นเอฟไอ (NFI : Normal fit index) และดัชนี

ไอเอฟไอ (IFI : Incremental fit index) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถาคาที่ไดสูงกวา 0.90 ถือวา 

โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Arbuckle, 1995, p.  529) โดยคาที่เขาใกล 1 สูง จะ

บงบอกวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลสูงดวย (Bollen, 1993, p.  270) และดัชนีวัดระดับความ

สอดคลองเปรียบเทียบ (CFI : Comparative fit index) จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และดัชนี CFI ที่เขา

ใกล 1 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

2.3 ดัชนีอารเอมเอสอีเอ (RMSEA : Root mean square error of approximation) เปน

ดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้นเน่ืองจากการทดสอบไคสแควร คาสถิติขึ้นอยูกับกลุมตัวอยาง (N) ตอชั้นแหง

ความเปนอิสระ (df) ถาจํานวนพารามิเตอรเพิ่มขึ้น คาไคสแควรก็จะทําใหการทดสอบมีแนวโนมไม

มีนัยสําคัญ คาอารเอมเอสอีเอ (RMSEA) เปนดัชนีบงบอกความกลมกลืนของโมเดลกับเมทริกซ

ความแปรปรวนรวมของประชากร โดยควรมีคาตํ่ากวา 0.05 (Brown & Cudeek, 1993, pp. 141-162) 

แตมีควรเกิน 0.8 ซึ่งเปนคาที่พอจะยอมรับ และถาคาอารเอมเอสอีเอ (RMSEA) มีคาเทากับ 0 แสดง

วาโมเดลมีความกลมกลืนอยางแทจริง (Exact fit) (Arbuckle, 1995, p. 523) 

2.4 คาอารเอมอาร (RMR : Root mean square residual) เปนดัชนีที่วัดคาเฉลี่ยสวนที่

เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรของ

ประชากรกับการประเมินคา โดยมีคาระหวาง 0 – 100 (เสรี ชัดแยม, 2546, น. 28-30) และควรมีคา

ตํ่ากวา 0.05 (Brown & Cudeek, 1993, pp. 141-162) แตไมควรเกิน 0.08 ซึ่งเปนคาที่พอจะยอมรับ

ได ซึ่งดัชนีจะใชไดดีเมื่อตัวแปรสังเกตทั้งหมดเปนตัวมาตรฐาน (Standard variables) โดยที่คาใกล

ศูนยมากแสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen, 1993, pp. 257-258) 
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9. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) คือ เทคนิคการวิจัยที่พยายามจะบรรยายเน้ือหาของ

ขอความหรือเอกสาร โดยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ ใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบและ

เนนความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎี การบรรยายน้ีจะเนนเน้ือหาตามที่ปรากฏ 

ไมเนนการตีความหรือการหาความหมายที่ซอนไวเบื้องหลัง ทั้งน้ีผูวิจัยตองไมมีอคติหรือใส

ความคิดความรูสึก (Mayring, 2001; Williamson & Long, 2005) 

 

10. ข้ันตอนในการวิเคราะหเน้ือหา  

1. ผูวิจัยจะตองต้ังกฎเกณฑขึ้นสําหรับคัดเลือกเอกสารและหัวขอที่จะทําการวิเคราะห 

2. ผูวิจัยจะตองวางเคาโครงของขอมูล โดยการทํารายชื่อหรือขอความที่จะถูกนํามา

วิเคราะหแลวแบงไวเปนประเภท (Categories) 

3. ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลอมประกอบของขอมูลเอกสาร

ที่นํามาวิเคราะห เชน ใครเปนผูเขียน เขียนใหใครอาน ชวงเวลาที่เขียนเปนอยางไร เพื่อใหการ

วิเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเน้ือหาโดยไมโยงไปสู

ลักษณะของเอกสาร ผูสงสารและผูรับ 

4. การวิเคราะหเน้ือหาจะทําตามเน้ือหาที่ปรากฏ (Manifest content) ในเอกสารมากกวา

กระทํากับเน้ือหาที่ซอนอยู (Latent content) การวัดความถี่ของคําหรือขอความในเอกสารเปนการ

วัดความถี่ของคําหรือขอความที่ปรากฏอยู แตผูวิจัยไมตีความคําหรือขอความเหลาน้ัน การตีความ

จะทําเฉพาะตอนที่สรุปเทาน้ัน 

5. การวัดความถี่ของการใช หรือการใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ แลวใหไดคําตอบที่มี

ความหมายสัญลักษณกับสิ่งที่ตองการคนหา ซึ่งวิธีการน้ีอาจจะไดรับคําตอบที่ชัดเจนแตไร

ความหมาย  

 

11. สรุป 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่น

ยานยนตในประเทศไทย ซึ่งแบงการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในสวน

ของการวิจัยเชิงปริมาณ มีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางของงานวิจัย

ประกอบไปดวยกลุมผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต รวมกลุมตัวอยาง 810 ตัวอยาง ในการ

ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 

ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดวยวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
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validity) พิจารณาตรวจสอบตามเทคนิค IOC (Item objective congruent) โดยมีจํานวนขอคําถามที่

เห็นดวยตามวัตถุประสงคทั้งหมด 54 ขอ ซึ่งผลการตรวจสอบพบวา อยูระหวาง 0.6 ถึง 1.0 ซึ่งผาน

เกณฑมาตรฐานที่ยอมรับไดที่มากกวา 0.5 และตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยการนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม

ตัวอยางที่ตองการศึกษา  จํานวน 30 ชุด  ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Alpha coefficient) ของครอ

นบาค (Cronbach) ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาอยูที่ 0.86 จึงถือวาแบบสอบถามเชื่อถือได สําหรับ

งานวิจัยคร้ังน้ีสถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

ความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentages) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential statistics) จะทําการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) วิเคราะหอิทธิพลระหวางตัวแปร 

(Path analysis) ประมวลผลโดยใช Z-test เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC Version 20 และ AMOS Version 20 เพื่อวิเคราะหสมการเชิง

โครงสราง (Structural equation modeling : SEM) จากน้ันทําการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล

การวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑมาตรฐาน P-Value > 0.05, GFI ≥  0.9, AGFI ≥ 0.9, CFI 

≥ 0.94, RMR < 0.1 และ RMSEA < 0.07,Chi Square < 3 (Kline, 1998) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงานโลจิสติกสและประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย สําหรับนําไปสรางกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิ

สติกสดานการจัดจําหนาย เพื่อสรางประสิทธิภาพใหกับองคกรตอไป 



 

 

 

บทที ่บทที ่44  

ผลการศึกษาผลการศึกษา  

 

งานวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยาน

ยนตในประเทศไทย” เปนการศึกษาเพื่อ 1) สํารวจตัวแปรสําคัญตอกิจกรรมโลจิสติกสดานการจัด

จํานาย การจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการ

คลังสินคา ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 2) ศึกษาความสามารถโลจิสติกสดาน

การจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 3) 

วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลที่เกี่ยวของระหวางกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 4) วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยและ  

5) เพื่อนําเสนอรูปแบบกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิผลและลดตนทุนเพื่อทําให

ผูจําหนายเกิดประโยชนสูงสุด การวิจัยน้ีเปนการศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย โดยมีการแบงขอบเขตการวิจัยเฉพาะผูแทน

จําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสามารถกิจกรรมโลจิสติกส

ดานการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงผลตอการดําเนินงานโลจิสติกสขององคกรและการ

ตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ 

ประกอบดวย การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ความเหมาะสมและตรวจสอบความ

สอดคลองของแบบจําลองการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ  

การวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดสัญลักษณไว เพื่อความสะดวกในการนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลและความเขาใจที่ตรงกันในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล โปรดดู ตารางที่ 4.1 ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนคาสถิติ 

สัญลักษณ ความหมาย 

Mean คาเฉลี่ยเลขคณิต 

S.D. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Max คาสูงสุด 

Min คาตํ่าสุด 

Sk คาความเบ 

Ku คาความโดง 

χ2 คาดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทไค-สแควร 

df คาองศาอิสระ (Degree of freedom) 

p ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

χ2/df คาไค-สแควรตอคาองศาอิสระ 

GFI คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of fit index) 

AGFI คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว  

CFI คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ 

PGFI คาดัชนีความสอดคลองแบบประหยัด 

RMSEA คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 

CN คาขนาดตัวอยางวิกฤติ 

b คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor loading) 

t คาสถิติ t (T value) 

SE คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 

R2 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (Coefficient of determination) 

e ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได 

 สัมประสิทธิ์ถดถอยจากตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล 

 ความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได 

 

 

 



84 

 

การใหคะแนนดังกลาวผูวิจัยไดใชอธิบายตัวแปรตาง ๆ และเพื่อใหงายตอการอธิบายและ

สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณแทนตัวแปรตาง ๆ ดังน้ี 

ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา  แทนดวย       X1  

 ดานการบริหารสินคาคงคลัง  แทนดวย       X2 

 ดานบรรจุภัณฑสินคา   แทนดวย      X3 

 ดานการจัดการคลังสินคา   แทนดวย      X4 

 ดานปจจัยภายใน    แทนดวย      X5 

 ดานปจจัยภายนอก                             แทนดวย       X6 

 ดานประสิทธิภาพโลจิสติกส  แทนดวย Y 

สําหรับการวิเคราะหสภาพลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหา

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละจากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของกลุมตัวอยาง

จํานวน 810 องคการ  

ตอนที่ 1 ขอมูลองคการผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

ตอนที่ 2 การดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลองคกรผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

 

ตาราง 4.2 จํานวนรอยละของระยะเวลาในการกอต้ังองคกร 

จํานวนปท่ีกอตั้งองคกร จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 1 ป 77 9.5 

1-3 ป 164 20.2 

3-5 ป 202 24.9 

5-7 ป 35 4.3 

7-9 ป 302 37.3 

มากกวา 10 ป 30 3.7 

รวม 810 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยสวนใหญ

กอต้ังองคกรมาเปนระยะเวลา 7-9 ป  

 

ตาราง 4.3 จํานวนรอยละของจํานวนของพนักงานในองคกร 

จํานวนพนักงานในองคกร จํานวน รอยละ 

1-10 คน 69 8.5 

11-20 คน 232 28.6 

21-30 คน 300 37.0 

31 คนขึ้นไป 209 25.8 

รวม 810 100.0 

 

จากตาราง 4.3 พบวา ผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยสวนใหญมี

จํานวนของพนักงานในองคกร   21-30 คน 

 

ตาราง 4.4 จํานวนรอยละของตําแหนงงานในปจจุบัน 

ตําแหนงงานในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ผูจัดการฝายขาย 110 13.6 

ผูจัดการทั่วไป 176 21.7 

เจาของบริษัท 302 37.3 

อ่ืน ๆ (เชน ผูจัดการฝายคลังสินคา) 222 27.4 

รวม 810 100.0 

   

จากตาราง 4.4 พบวา ตําแหนงงานในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนง

เปนเจาของบริษัท 

 

ตอนท่ี 2 การดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

การดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต จะแบงออกเปน 2 สวนคือ

ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่น
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ยานยนตไดแก การจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการ

คลังสินคา ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังน้ี 

 

ตาราง 4.5 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ปานกลาง 3.17 0.47 การจัดการภารกิจขนสงสินคา 2.85 0.61 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.94 0.68 การบริหารสินคาคงคลัง 2.41 0.57 นอย 

ปานกลาง 2.69 0.64 บรรจุภัณฑสินคา 2.98 0.65 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.91 0.73 การจัดการคลังสินคา 2.77 0.52 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.57 0.42 ปจจัยภายใน 3.29 0.48 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.83 0.50 ปจจัยภายนอก 2.81 0.43 ปานกลาง 

 

จากตาราง 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ

ของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตพบวา 

ดานระดับความสําคัญของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตมี

ระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลางคือการจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง 

การจัดการคลังสินคา ปจจัยภายนอก บรรจุภัณฑสินคา ปจจัยภายใน ตามลําดับ 

ดานระดับความพึงพอใจของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตมี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางคือปจจัยภายใน บรรจุภัณฑสินคา การจัดการภารกิจ

ขนสงสินคา ปจจัยภายนอก การจัดการคลังสินคา และอยูในระดับนอยคือการบริหารสินคาคงคลัง 

ตามลําดับ 
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ตาราง 4.6 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

   การจัดการภารกิจขนสงสินคา    

ปานกลาง 3.48  0.67 ผูผลิตสงสินคา เปนชวงบริเวณ

กวางครอบคลุมผูแทนจําหนาย 

(ขอบเขตการจําหนายและจัดสง

สินคาไดทั่วประเทศไทย) 

2.82 0.80 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 2.95 0.78 ผูผลิตมีการจัดการเสนทางการ

ขนสงสินคา  (มีการวางแผน

เสนทางกอนการเดินทาง) 

2.92 0.89 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 3.01 0.81 ผูผลิตมีประสิทธิภาพการใชงาน

ยานพาหนะ (รถบรรทุกไดมาก) 

3.06 0.82 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 3.10 0.75 ผูผลิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการ

ขนสงกับผูแทนจําหนาย (มีการ

แจงวัน,เวลา,สินคาที่สง) 

2.91 0.82 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 3.03 0.87 ผูผลิตมีการติดตอประสานงานการ

จัดสงเปนอยางดีกับผูแทนจําหนาย 

(พนักงานสุภาพ, รวดเร็ว) 

2.46 0.71 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 3.30 0.60 ผูผลิตมีความพรอมของอุปกรณ

และเคร่ืองมือในการใหบริการ

ข น ส ง สิ นค า  ( ร ถ เ ข็ น , ถุ ง มื อ ,

รองเทาหุมสน) 

3.04 0.76 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 3.26 0.59 พนักงานมีความรวดเร็วในการขน

ถายสินคา (คลองตัว, ชํานาญ) 

2.75 0.88 ปาน

กลาง 

ปานกลาง 3.17 0.72 ภาพรวมของ การจัดการภารกิจ

ขนสงสินคา  

2.85 0.61 ปาน

กลาง 
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จากตาราง 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ

ของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

พบวา 

ดานระดับความสําคัญของการจัดการภารกิจขนสงสินคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

5 อันดับแรก ประกอบดวย ผูผลิตสงสินคาเปนชวงบริเวณกวางครอบคลุมผูแทนจําหนาย ผูผลิตมี

ความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา พนักงานมีความรวดเร็วในการ

ขนถายสินคา ผูผลิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการขนสงกับผูแทนจําหนาย ผูผลิตมีการติดตอ

ประสานงานการจัดสงเปนอยางดีกับผูแทนจําหนาย  

ดานระดับความพึงพอใจของการจัดการภารกิจขนสงสินคาในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง 5 อันดับแรก ประกอบดวย ผูผลิตมีประสิทธิภาพการใชงานยานพาหนะ ผูผลิตมีความพรอม

ของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา ผูผลิตมีการจัดการเสนทางการขนสงสินคา 

ผูผลิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการขนสงกับผูแทนจําหนาย ผูผลิตสงสินคาเปนชวงบริเวณกวาง

ครอบคลุมผูแทนจําหนาย 

 

ตาราง 4.7 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: การบริหารสินคาคงคลงั 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

   การบริหารสินคาคงคลัง    

ปานกลาง 2.82 0.80 ผู ผ ลิ ต ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ก า ร

หมุ น เ วีย นสิ นค า ไ ด (ผู แท น

จําหนายไดรับสินคาสม่ําเสมอ) 

2.10 0.75 นอย 

ปานกลาง 2.92 0.89 ผู ผ ลิตมี ระ ดับสิ นค า ค งค ลั ง

แสดงใหกับผู แทนจําหน า ย

ไดรับรู (แสดงเอกสาร, ระบบ

ออนไลน) 

2.83 0.87 ปานกลาง 
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ตาราง 4.7 (ตอ) 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ปานกลาง 3.06 0.82 ผูผลิตมีการใชเว็บไซทขอมูล

สินคาคงคลังรวมกันกับผูแทน

จําหนาย (สามารถตรวจสอบ

สินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซท

ได) 

2.30 1.10 นอย 

ปานกลาง 2.94 0.68 การบริหารสินคาคงคลัง รวม 2.41 0.57 นอย 

 

จากตาราง 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ

ของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: การบริหารสินคาคงคลัง พบวา 

ดานระดับความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลังในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย ผูผลิตมีการใชเว็บไซทขอมูลสินคาคงคลังรวมกันกับผูแทนจําหนาย ผูผลิตมีระดับ

สินคาคงคลังแสดงใหกับผูจําหนายไดรับรู ผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียนสินคาได 

ดานระดับความพึงพอใจของการบริหารสินคาคงคลังในภาพรวมอยูในระดับนอย  

ประกอบดวย ผูผลิตมีระดับสินคาคงคลังแสดงใหกับผูแทนจําหนายไดรับรู ผูผลิตมีการใชเว็บไซท

ขอมูลสินคาคงคลังรวมกันกับผูแทนจําหนาย ผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียนสินคาได  
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ตาราง 4.8 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: บรรจุภัณฑสินคา 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

   บรรจุภัณฑสินคา    

ปานกลาง 2.92 0.82 บรรจุภัณฑมีความสะดวกใน

การใชของผูบริโภค(การเปด-

ปดขนาดบรรจุ การพกพา) 

2.95 0.78 ปานกลาง 

นอย 2.46 0.71 บรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยาง

ชัดเจน (วิธีใช ,คําเตือน,

คุณสมบัติตางๆ) 

3.01 0.81 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.69 0.64 ภาพรวมของบรรจุภัณฑสินคา  2.98 0.65 ปานกลาง 

 

จากตาราง 4.8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ

ของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: บรรจุภัณฑสินคา พบวา 

ดานระดับความสําคัญของบรรจุภัณฑสินค าในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย บรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใช บรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน  

ดานระดับความพึงพอใจของบรรจุภัณฑสินคาในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย บรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน บรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใชของ

ผูบริโภค  
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ตาราง 4.9 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: การจัดการคลังสินคา 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

   การจัดการคลังสินคา    

ปานกลาง 3.04 0.76 ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคา

รายวัน / การจัดการพื้นที่ (มี

ความสะดวกในการขนถาย

สินคา, สินคาไมเสียหาย) 

1.87 0.76 นอย 

ปานกลาง 2.75 0.88 ผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยาย

ผลิตภัณฑประจําวัน (สินคา

ใหม,ไมตกคาง) 

3.37 1.08 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.95 0.88 ผู ผ ลิ ต มี ก า ร แ ส ด ง ข อ มู ล

คลังสินคารวมกันกับผูแทน

จําหนาย (สถานที่ของคลัง,

วิธีการเคลื่อนยายสินคาในคลัง) 

3.07 0.78 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.91 0.73 ภาพรวมการจัดการคลังสินคา  2.77 0.52 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 4.9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ

ของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: การจัดการคลังสินคา พบวา 

 ดานระดับความสําคัญของการจัดการคลังสินคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน/การจัดการพื้นที่ ผูผลิตมีการแสดงขอมูล

คลังสินคารวมกันกับผูแทนจําหนาย ผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยายผลิตภัณฑประจําวัน 

 ดานระดับความพึงพอใจของการจัดการคลังสินคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย ผูผลิตมีการวางแผนยายผลิตภัณฑประจําวัน ผูผลิตมีการแสดงขอมูลคลังสินคา

รวมกันกับผูแทนจําหนาย ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน/การจัดการพื้นที่  
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ตาราง 4.10 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: ปจจัยภายใน 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

   ปจจัยภายใน    

ปานกลาง 3.06 0.79 ผูผลิตมีการกําหนดการประชุม

ระหวางหนวยงานตาง  ๆ  เปน

ประจํา (เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ) 

2.90 0.83 ปานกลาง 

ปานกลาง 3.19 0.73 ผูผลิตมีการจัดการสื่อสารภายใน

เกี่ยวกับเปาหมายและจัดลําดับ

ความสําคัญอยูเสมอ (พนักงานมี

การสื่อสารที่ดีตอกันและทํางาน

ตามเปาหมายรวมกัน) 

2.81 0.78 ปานกลาง 

นอย 1.94 0.87 ผูผลิตแกปญหาตาง ๆ ดวยการ

ทํางานเปนทีม (ทุกฝายรวมกัน

แกไขปญหา) 

3.64 0.83 มาก 

นอย 2.08 0.38 ผูผลิตส ง เสริมมูลค า เพิ่มของ

พ นั ก ง า น แ ต ล ะ ค น  ( มี ก า ร

ฝกอบรมพนักงาน) 

3.72 0.73 มาก 

นอย 2.57 0.42 ภาพรวมของปจจัยภายใน  3.27 0.48 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 4.10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึง

พอใจของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: ปจจัยภายในพบวา 

 ดานระดับความสําคัญของปจจัยภายในในภาพรวมอยูในระดับนอย ประกอบดวย ผูผลิตมี

การจัดการสื่อสารภายในเกี่ยวกับเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญอยูเสมอ ผูผลิตมีการประชุม

ระหวางหนวยงานตาง ๆ เปนประจํา ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของพนักงานแตละคน ผูผลิต

แกปญหาตาง ๆ ดวยการทํางานเปนทีม 
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 ดานระดับความพึงพอใจของปจจัยภายในในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย 

ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของพนักงานแตละคน ผูผลิตแกปญหาตาง ๆ ดวยการทํางานเปนทีม ผูผลิต

มีการกําหนดการประชุมระหวางหนวยงานตาง ๆ เปนประจํา ผูผลิตมีการจัดการสื่อสารภายใน

เกี่ยวกับเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญอยูเสมอ 

 

ตาราง 4.11 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของการ

ดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: ปจจัยภายนอก 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

   ปจจัยภายนอก    

ปานกลาง 3.14 0.76 ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็ว

เมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญจากโล

จิสติกสตาง ๆ (การแขงขันดาน

การจูงใจ, สงเสริมการขาย) 

2.85 0.76 ปานกลาง 

ปานกลาง 3.06 0.88 บุคลากรของผูผลิตมีสวนรวม

ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจ (พนักงานใหความรวมมือ

เชน แจงขาวสารในตลาดหรือ

ขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง) 

2.71 0.81 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.74 0.82 การสนับสนุนของภาครัฐบาล

ดานการเงินมีผลตอตนทุนโลจิ

สติกส เชน (การจัดการดานภาษี

การควบคุมตนทุนพลังงาน) 

2.58 0.75 ปานกลาง 
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ตาราง 4.11 (ตอ) 

ระดับ

ความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. 

การดําเนินงานโลจิสติกสของ

ผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 
คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

นอย 2.38 0.82 การสนับสนุนของภาครัฐบาล

ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี มี ผ ล ต อ

นวัตกรรมโลจิสติกส เชน (การ

สงเสริมอุตสาหกรรม, การเปด

เขตการคาเสรี) 

2.83 0.87 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.83 0.50 ภาพรวมของปจจัยภายนอก  2.81 0.43 ปานกลาง 

 

จากตาราง 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญและระดับความพึง

พอใจของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต: ปจจัยภายนอก พบวา 

ดานระดับความสําคัญของปจจัยภายนอกในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย 

ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญจากโลจิสติกสตาง ๆ บุคลากรของผูผลิตมี

สวนรวมในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การสนับสนุนของ

ภาครัฐบาลดานการเงินมีผลตอตนทุนโลจิสติกส การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมีผล

ตอนวัตกรรมโลจิสติกส 

ดานระดับความพึงพอใจของปจจัยภายนอกในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย 

ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญจากโลจิสติกสตาง ๆ การสนับสนุนของ

ภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมีผลตอนวัตกรรมโลจิสติกส บุคลากรของผูผลิตมีสวนรวมในการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการเงิน

มีผลตอตนทุนโลจิสติกส 

 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

 ประสิทธิภาพโลจิสติกสแบงออกเปน 4 ดานไดแก ความยืดหยุนในการดําเนินงาน ความ

พึงพอใจในการใหบริการ ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสและการดําเนินงานดานเวลา 
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ตาราง 4.12 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิสติกส 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ความยืดหยุนในการดําเนินงาน 3.51 0.38 มาก 

ความพึงพอใจในการใหบริการ  3.64 0.53 มาก 

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส 3.37 0.53 ปานกลาง 

การดําเนินงานดานเวลา  3.39 0.51 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 4.12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิ

สติกส พบวาอยูในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในการใหบริการและความยืดหยุนในการ

ดําเนินงาน และอยูในระดับปานกลาง คือการดําเนินงานดานเวลาและประสิทธิภาพตนทุนโลจิ

สติกส  

 

ตาราง 4.13 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิสติกส: ความ

ยืดหยุนในการดําเนินงาน 

ความยืดหยุนในการดําเนินงาน คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ผูผลิตไมกําหนดขอจํากัดหรือปริมาณการ

สั่งซื้อที่มากในแตละคร้ัง 

3.95 0.88 มาก 

ผูผลิตสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ความตองการการจัดสงสินคาได 

3.87 0.76 มาก 

ผูผลิตสามารถเรงคําสั่งซื้อฉุกเฉินได 2.85 0.94 ปานกลาง 

ผูผลิตใหขอมูลในการตอบสนองตอผูบริโภค

จากคําถามหรือการรองเรียนตาง ๆ (มีฝาย

ลูกคาสัมพันธและฝายเทคนิคผลิตภัณฑคอย

ใหบริการ) 

2.98 0.82 ปานกลาง 

ผูผลิตและผูแทนจําหนายสามารถปรับเปลี่ยน

ความสัมพันธในสภาพแวดลอมของตลาดที่

เปลี่ยนไป 

3.63 0.64 มาก 

ภาพรวมของความยืดหยุนในการดําเนินงาน  3.51 0.38 มาก 
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 จากตาราง 4.13 พบวา ระดับประสิทธิภาพของความยืดหยุนในการดําเนินงานในภาพรวม

อยูในระดับมาก ประกอบดวย ผูผลิตไมกําหนดขอจํากัดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่มากในแตละคร้ัง 

ผูผลิตสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการการจัดสงสินคาได ผูผลิตและผูแทน

จําหนายสามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธในสภาพแวดลอมของตลาดที่เปลี่ยนไป ผูผลิตใหขอมูล

ในการตอบสนองตอผูบริโภคจากคําถามหรือการรองเรียนตาง ๆ ผูผลิตสามารถเรงคําสั่งซื้อฉุกเฉิน

ได 

 

ตาราง 4.14 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิสติกส: ความ

พึงพอใจในการใหบริการ 

ความพึงพอใจในการใหบริการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ผูผลิตตอบสนองดวยความมุงมั่นเพื่อใหบริการ 3.37 0.64 ปานกลาง 

การใหบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด 3.07 0.78 ปานกลาง 

ไมมีความยุงยากในขั้นตอนของการใชบริการ 3.06 0.79 ปานกลาง 

ผูผลิตใหบริการหลังการขายตอผูแทนจําหนายไดดี 3.19 0.73 ปานกลาง 

ผูผลิตใหบริการแจงขอมูลปริมาณสินคาที่แมนยํา 3.95 0.89 มาก 

ผูผลิตตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว 

3.23 0.62 ปานกลาง 

ผูแทนจําหนายสามารถติดตอพนักงานของผูผลิตเพื่อ

แกไขปญหาสินคาและบริการได 

3.43 0.62 ปานกลาง 

ผูแทนจําหนายแบงปนขอมูลความตองการตอผูผลิต

ไดอยูเสมอ 

3.96 0.81 มาก 

สินคาที่จัดสงถึงปลายทางครบถวนตามจํานวนที่สั่ง 4.04 0.90 มาก 

ผูผลิตมีสินคาอยางตอเน่ืองในคลังเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ 4.11 0.78 มาก 

พนักงานสงสินคามีความสุภาพเรียบรอยในการ

ใหบริการ 

4.05 0.83 มาก 

บรรจุภัณฑมีคุณภาพและมีความทนทาน 3.94 0.73 มาก 

บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยในการใชงาน 4.17 0.76 มาก 

บรรจุภัณฑมีความสะดวกเหมาะสมในการขนสง 3.90 0.87 มาก 
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ตาราง 4.14 (ตอ) 

ความพึงพอใจในการใหบริการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ผูผลิตรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 4.10 0.89 มาก 

ผูผลิตมีความสามารถในการจัดการทดแทนสินคาที่

ชํารุด (การชดเชยสินคาครบถวน, รวดเร็ว) 

2.71 0.81 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในการใหบริการรวม 3.64 0.53 มาก 

 

จากตาราง 4.14 พบวา ระดับประสิทธิภาพของความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม

อยูในระดับมาก 5 อันดับ ประกอบดวย บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูผลิตมีสินคา

อยางตอเน่ืองในคลังเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ ผูผลิตรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พนักงานสงสินคา

มีความสุภาพเรียบรอยในการใหบริการ สินคาที่จัดสงถึงปลายทางครบถวนตามจํานวนที่สั่ง 

 

ตาราง 4.15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิสติกส: 

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส 

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุน

พลังงานการขนสงสินคาที่ ตํ่า  (การขนสง

ประหยัดเชื้อเพลิงไดดี) 

3.10 0.75 ปานกลาง 

ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนการ

ขนสงสินคาที่ตํ่า (การบรรทุกสินคาตอเที่ยว

คุมคา) 

3.83 0.87 มาก 

ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนสินคา

คงคลังที่ เหมาะสม  (มีระดับสินคาคงคลัง

ลดลง) 

3.30 0.61 ปานกลาง 

ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุน

คลังสินคาที่ตํ่า (มีคลังสินคาที่พอดีกับการใช

งาน) 

3.26 0.59 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสรวม 3.37 0.53 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.15 พบวา ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสในภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนการขนสงสินคาที่

ตํ่า ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนสินคาคงคลังที่เหมาะสม ผูผลิตสามารถบริหารจัดการ

ใหมีตนทุนคลังสินคาที่ตํ่า ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนพลังงานการขนสงสินคาที่ตํ่า 

 

ตาราง 4.16 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิสติกส: การ

ดําเนินงานดานเวลา 

การดําเนินงานดานเวลา คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ผูผลิตมีความรวดเร็วในการใหบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 

3.50 0.83 มาก 

ผูผลิตมีชวงเวลาระหวางการสั่งซื้อสินคาและ

ไดรับสินคารวดเร็ว 

3.61 0.78 มาก 

ผูผลิตสงมอบสินคาใหผูแทนจําหนายตรง

เวลาที่นัดหมาย 

3.06 0.88 ปานกลาง 

การดําเนินงานดานเวลารวม 3.39 0.51 ปานกลาง 

 

จากตาราง 4.16 พบวา ระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานเวลาในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ประกอบดวย ผูผลิตมีชวงเวลาระหวางการสั่งซื้อสินคาและไดรับสินคารวดเร็ว 

ผูผลิตมีความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร ผูผลิตสงมอบสินคาใหผูแทนจําหนายตรง

เวลาที่นัดหมาย  

 

การทดสอบตัวแบบจําลองสมมติฐาน 

 การทดสอบตัวแบบจําลองสมมติฐาน เปนการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัว

แปรดวยโปรแกรม AMOS 20 (Analysis of moment structures) โดยตัวแปรที่อยูทายลูกศรเปนตัว

แปรเชิงสาเหตุหรือเปนตัวแปรที่ทําใหตัวแปรที่อยูหัวลูกศรเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือกลาวอีกนัย

หน่ึงคือ ตัวแปรที่อยูทายลูกศรมีอิทธิพลโดยตรงตอตัวแปรที่อยูหัวลูกศร คาสถิติที่ใชวัดความ

สอดคลองระหวางตัวแบบที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังน้ี (Byrne, 2001, 

pp. 57-97; Kelloway: 1998, pp. 23-40) 



99 

 

1. คาไค-สแควร (Chi square statistic: 𝑥2) ซึ่งเปนคาที่ใชตัดสินระดับความเหมาะสม

ของโมเดลสมมุติฐาน โดยเปนการทดสอบแบบ Alternative hypothesis แทนการทดสอบแบบ Null 

hypothesis หากตัวแบบที่สรางขึ้นมีคาความนาจะเปนที่คํานวณได (คา P) มากกวาหรือเทากับ 0.05 

แสดงวาตัวแบบที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และจะสรุปไดวาขอมูลที่เก็บมา

ไดไมมีความแตกตางกันหรืออาจกลาววาไมมีความแตกตาง (หรือมีความแตกตางนอยมาก) 

ระหวางคาในตาราง Implied variances และ Covariance ดังน้ัน ขอมูลที่เก็บมาเพื่อทดสอบใน

งานวิจัยน้ีเหมาะสมกับโมเดลสมมุติฐานที่กําหนด และมีความเกี่ยวของกับ คา Modification indices 

ที่จะถูกปรับคาใหดีขึ้นเมื่อมีการเพิ่มเสนความสัมพันธระหวางตัวแปรกับปจจัยแฝง 

2. สัดสวนคาไค-สแควรคาชั้นแหงความเปนอิสระ (𝑥2/df) ตัวแบบที่มีคามากกวา 2.0 

แสดงวาตัวแบบไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) มีคาระหวาง 0-1 หากคา

ของ GFI เขาใกล 1 มากเทาใด (ควรมากกวา 0.90) แสดงวาตัวแบบที่ใชในการทดสอบมีความ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมาก 

4. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted goodness of fit index: AGFI) 

เปนดัชนีความกลมกลืนที่นํามาปรับแกโดยคํานึงองศาอิสระ จํานวนตัวแปร และขนาดของกลุม

ตัวอยาง มีคาระหวาง 0-1 หากคาของ AGFI เขาใกล 1 มากเทาใด (ควรมากกวา 0.90) แสดงวาตัว

แบบที่ใชในการทดสอบมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมาก 

5. ดัชนีเปรียบเทียบความกลมกลืน (Comparative fit index: CFI) เปนดัชนีเปรียบเทียบ

ความกลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษระหวางตัวแบบสมมติฐาน (Hypothesized model) กับตัวแบบ

อิสระ (Independence model) มีคา ระหวาง 0-1 หากคาของ CFI เขาใกล 1 มากเทาใด (ควรมากกวา 

0.90) แสดงวา ตัวแบบสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

6. ดัชนีความกลมกลืนแบบประหยัด (Parsimony goodness of fit index: PGF1) เปนดัชนี

ที่แสดงถึงความกลมกลืนและความซับซอนของตัวแบบที่ใหคาดัชนีตํ่ากวาคาสถิติพื้นฐานตัวอ่ืน ๆ 

(Normed indices) มีคาระหวาง 0-1 คา PGFI ไมมีคามาตรฐานที่ชี้วาคาสูงเทาใดที่แสดงวาตัวแบบมี

ความกลมกลืนแบบประหยัด แตหากคาของ PGFI เขาใกล 1 มากเทาใด (ควรมากกวา 0.50) แสดง

วาตัวแบบ ที่ใชในการทดสอบมีความกลมกลืนแบบประหยัดกับขอมูลเชิงประจักษมาก 

7. คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (Root mean square error of 

approximation: RMSEA) เปนคาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงตามองศาอิสระ โดยคา RMSEA นอยกวา

หรือเทากับ 0.05 แสดงวาตัวแบบที่ใชในการทดสอบมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมาก 

(Close fit) หากคา RMSEA มีคาใกลเคียงหรือไมเกิน 0.08 ถือวาตัวแบบที่ใชในการทดสอบมีความ
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กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษที่อยูในระดับยอมรับได แตถาสูงมากวาน้ี ถือวาตัวแบบที่ใชในการ

ทดสอบไมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

8. คาอัตราสวนวิกฤติ (Critical ratios: CR) เปนคาประมาณของพารามิเตอรคา ระหวาง -

1.96-1.96 แสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 ดังน้ัน ผู วิจัยจึงใชเกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวแบบสมการ

โครงสรางเชิงสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดดังแสดงในตารางที่  4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 คาสถิติเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางเชิงสมมติฐานกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

สถิติท่ีใชวัดความสอดคลอง เง่ือนไข/ระดับการยอมรับ 

1. คาไค-สแควร (x2) คา x2 มีคา P-value สูงกวา 0.05 

2. คาไค-สแควร (x2)/df คา x2 มีคาไมควรเกิน 3.00 

3. คา GF1, AGFI, CFI, PGFI มีคาต้ังแต 0.90 - 1.00 

4. คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 
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ภาพท่ี 4.1: ตัวแบบสมการโครงสรางของประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย กอนปรับตัวแบบการวิจัย 

 

ตารางท่ี 4.18  คาสถิติความสอดคลองของตัวแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษกอนปรับตัวแบบ

การวิจัย 

คาดัชนี เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา 

p- value of χ2 > 0.05 0.01 ไมผานเกณฑ 

χ2/df < 3.00 1269.8/172 = 7.38 ไมผานเกณฑ 

GFI > 0.90 0.84 ไมผานเกณฑ 

AGFI > 0.90 0.92 ผานเกณฑ 

CFI, > 0.90 0.79 ไมผานเกณฑ 

PGFI > 0.90 0.88 ไมผานเกณฑ 

RMSEA <0.05 0.091 ไมผานเกณฑ 

  

จากผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.2 พบวา วาคาสถิติมีคาไค-สแควร 

มีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 1269.8, df = 172, P = 0.01) แสดงวา ตัวแบบสมการโครงสราง ของ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ที่
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ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจากคาไค-สแควรเปนคาที่มีขนาดความไว

ตอกลุมตัวอยาง ยิ่งกลุมตัวอยางมีขนาดใหญมากก็จะสงผลใหคาไค-สแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ง

ที่ความเปนจริงแลว ตัวแบบการวิจัยน้ันสอดคลองเปนอยางดีกับขอมูล ดังน้ันวิธีแกปญหาดังกลาว 

ควรมีการพิจารณาคาสถิติไค-สแควรตอคาองศาอิสระ (χ2)/df จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวามีคา

เทากับ 7.38 และเมื่อพิจารณาคา GFI, AGFI, CFI, PGFI และ RMSEA  มีคาเทากับ 0.84, 0.92, 0.79, 

0.88 และ 0.091 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญยังไมผานเกณฑที่กําหนดไว ชี้ใหเห็นวาตัวแบบการวิจัย ยัง

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามเงื่อนไข/ระดับการยอมรับนอย  

ดังน้ันผูวิจัยจึงดําเนินการปรับตัวแบบการวิจัยตอไป ซึ่งการปรับโครงสรางของตัวแบบ (Re 

specified model) ที่โดยทั่วไปในคร้ังแรกน้ันมักมีคาสถิติที่ยังไมยอมรับในการวิเคราะหคร้ังแรก 

จนกวาจะมีการปรับดวยวิธีการที่ถูกตอง สําหรับวิธีการปรับที่จะทําใหคาสถิติที่ดีขึ้นที่สําคัญมี 3 วิธี 

คือการลดจํานวนตัวแปร (Data reduction) การรวมตัวแปร (Item parceling) แลวสรางเปนตัวแปร

แฝงใหมและวิธีการเชื่อมลูกศร 2 หัวระหวางคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามที่ Modification 

indices (MI) แนะนําใหปรับ ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีทําโดยพิจารณาความเปนไปไดในเชิงทฤษฎีและ

อาศัยดัชนีปรับโมเดล (Model modification indices: MMI) เปนการปรับคาที่โปรแกรมเสนอแนะ

หรือคาที่มากที่สุดกอน ซึ่งเปนคาสถิติเฉพาะของพารามิเตอรแตละตัวมีคาเทากับคาไค-สแควรที่

ลดลง เมื่อกําหนดใหพารามิเตอรเปนอิสระหรือมีการผอนคลาย ขอกําหนดเงื่อนไขบังคับของ

พารามิเตอรน้ันไดดวยการกําหนดความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตไดและความ

คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันได ขอมูลที่ไดน้ันนําไปใชในการปรับตัวแบบการวิจัยจนมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและไดคาสถิติตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยจึงปรับตัวแบบการวิจัย

โดยกําหนดใหความคลาดเคลื่อน (Error) ของตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธกัน ผลจากการปรับ

โมเดลทําใหไดตัวแบบการวิจัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและได

คาสถิติตามเกณฑที่กําหนด ดังแสดง ในภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.19 

 

 

 

 



103 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2: ตัวแบบสมการโครงสรางของประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย หลังปรับตัวแบบการวิจัย 

 

ตารางท่ี 4.19 คาสถิติความสอดคลองของตัวแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับตัวแบบ

การวิจัย   

คาดัชนี เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา 

p- value of χ2 > 0.05 0.07 ผานเกณฑ 

χ2/df < 3.00 309.38/137 = 2.25 ผานเกณฑ 

GFI > 0.90 0.97 ผานเกณฑ 

AGFI > 0.90 0.96 ผานเกณฑ 

CFI > 0.90 0.99 ผานเกณฑ 

PGFI > 0.90 0.94 ผานเกณฑ 

RMSEA <0.05 0.048 ผานเกณฑ 
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จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลองตัวแบบสมการโครงสรางการวัด

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายสําหรับผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย

กับขอมูลเชิงประจักษ หลังปรับตัวแบบการวิจัย มีคาไค-สแควร (χ2) เทากับ 309.38 มีคาองศาอิสระ 

(df) เทากับ 137 มีคา นัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เทากับ 0.00 น้ันหมายถึง คาไค-สแควรมี

นัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไข/ระดับการยอมรับได สวนคาดัชนีวัดระดับความ

สอดคลอง (GFI) เทากับ 0.97 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96 

มีดัชนีวัดระดับความสอดคลอง เปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.99 มีคา คาดัชนีความสอดคลองแบบ

ประหยัด (PGFI) เทากับ 0.94 มีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) 

เทากับ 0.048 ดวย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐาน 

 การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง ของสมการโครงสราง ดังน้ันกอนที่

จะทําการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูล วาสอดคลองกับ

ขอกําหนดในการใชเทคนิควิธีวิเคราะหหลายตัวแปร (Multivariate analysis) หรือไม โดย

ตรวจสอบขอมูลที่สูญหาย (Missing data) ซึ่งผลการทดสอบ พบวา ไมมีขอมูลที่สูญหาย  ดังน้ัน 

ผูวิจัยไดตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหเสนทาง คือ (1) การตรวจสอบการแจกแจง

แบบปกติ (Normal distribution) และ (2) การตรวจสอบการแปรปรวนที่สม่ําเสมอ (Constant 

variance) และคาที่ออกนอกกลุม ซึ่งเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางเศษที่เหลือ (Standardized 

residuals) กับคาพยากรณ ผลการตรวจสอบพบวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติและความ

แปรปรวนที่สม่ําเสมอของคาเศษที่เหลือ กอนที่จะทําการวิเคราะหเสนทางตอไป  

 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมีสมการที่แบบจําลองงานวิจัยจํานวน 3 สมการ ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบความเปนเสนตรงอยางมากทุกแบบจําลองของสมการ โดยเร่ิมจากสมการ

ที่ 1 ถึง 3  ซึ่งไดศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร คือ การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

(Transportation) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory management) บรรจุภัณฑสินคา (Packaging) 

การจัดการคลังสินคา (Warehouse management) ซึ่งมีผลตอตัวแปรคั่นกลางทีละตัวแปร น่ันคือ 

ปจจัยภายใน (Internal factors) ปจจัยภายนอก (External factors) ศึกษาผลกระทบของตัวแปรอิสระ

ดังกลาวขางตน ที่มีตอประสิทธิภาพโลจิสติกส (Logistic efficiency) ซึ่งความสัมพันธดังกลาว 

สามารถเขียนเปนสมการแบบจําลองโดยมีรูปแบบ ดังน้ี 
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X5 = β̂ 1 X1  + β̂ 2 X2  + β̂ 3 X3 + β̂ 4 X4 

   + 1̂ε                               ...(1) 

X6 =  β̂ 5 X1  + β̂ 6 X2 + β̂ 7 X3 + β̂ 8 X4 

  + 2ε̂                                                                   ...(2) 

Y = β̂ 9 X1  + β̂ 10 X2 + β̂ 11 X3 + β̂ 12 X4 

  + β̂ 13 X5 + β̂ 14 X6 + 3ε̂                                             ...(3) 

 

จากสมการที่ 1 ถึงสมการที่ 3 เรียกวา สมการโครงสราง (Structural equation modeling-

SEM) หรือสมการที่ระบุลักษณะแบบแผนหรือโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปร (สุชาติ 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545, น. 119) จากสมการโครงสรางดังกลาว ผูวิจัยตองการทดสอบวา เสนทางตาง 

ๆ ของสมการโครงสรางที่กําหนดขึ้นตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดังกลาวถูกตองสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษหรือไม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทางของโมเดลสมการโครงสรางจาก

โปรแกรมสําเร็จรูป AMOS Version 20 (Byrne, 2010, p.  3) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังน้ี 

โดยให Error 1 แทน ความคลาดเคลื่อนในการวัดของสมการที่ 1 

Error 2 แทน ความคลาดเคลื่อนในการวัดของสมการที่ 2 

Error 3 แทน ความคลาดเคลื่อนในการวัดของสมการที่ 3 

โดยที่ X5, X6 และ Y เรียกวา ตัวแปรแฝงภายในที่สังเกตได (Observed, Endogenous 

variables)  

X1, X2, X3 และ X4 เรียกวา ตัวแปรแฝงภายนอกที่สังเกตได (Observed, Exogenous 

variables) และ 

Error 1, Error 2, Error 3 เรียกวา ตัวแปรแฝงภายนอกที่ไมสามารถวัดคาได (Unobserved, 

Exogenous variables) หลังจากน้ันจึงนําตัวแปรดังกลาวขางตน มาสรางตัวแบบหรือโมเดลโดยใช

โปรแกรม AMOS Version 20 และพบวา มีตัวแปรอิสระทุกตัวที่สงผลตอ ตัวแปรตามอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แผนภาพเสนทางใหมของสมการโครงสราง และวิเคราะหโดยใช

โปรแกรม AMOS Version 20 ผลของการวิเคราะหหาคา β̂  ในแตละองคประกอบ   
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X5 =  0.45 (X1) + 0.53  (X2) + 0.26  (X3) + 6ε̂     ...(4) 

ผลการวิเคราะหจากสมการที่ 4 พบวา ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการบริหาร

สินคาคงคลัง ดานบรรจุภัณฑสินคา มีความสัมพันธตอดานปจจัยภายในไปในทางบวก หรือไปใน

ทิศทางเดียวกัน แสดงวา ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการบริหารสินคาคงคลัง ดานบรรจุ

ภัณฑสินคา มีผลตอปจจัยภายใน เพิ่มขึ้น/ลดลงเชนกัน  

  

X6 =  0.41  (X4) + 7ε̂                      ...(5) 

ผลการวิเคราะหจากสมการที่ 5 พบวา ดานการจัดการคลังสินคา มีอิทธิพลตอดานปจจัย

ภายนอก ในทางบวก หรือไปในทิศทางเดียวกัน แสดงวา ดานการจัดการคลังสินคา มีผลตอดาน

ปจจัยภายนอก เพิ่มขึ้น/ลดลงเชนกัน  

 

  Y = 0.79 (X1) + 0.63 (X2) + 0.26 (X3) + 0.29 (X4) + 0.34 (X5) 

  + 0.61 (X6) + 10ε̂                                         ...(6) 

ผลการวิเคราะหจากสมการที่ 6 พบวา ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการบริหาร

สินคาคงคลัง ดานบรรจุภัณฑสินคา ดานการจัดการคลังสินคา ดานปจจัยภายใน ดานปจจัยภายนอก

มีความสัมพันธดานประสิทธิภาพโลจิสติกสในทางบวกหรือไปในทิศทางเดียวกัน แสดงวาดานการ

จัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการบริหารสินคาคงคลัง ดานบรรจุภัณฑสินคา ดานการจัดการ

คลังสินคา ดานปจจัยภายใน ดานปจจัยภายนอก มีผลตอดานประสิทธิภาพโลจิสติกส เพิ่มขึ้น/ลดลง

เชนกัน 

จากผลการวิเคราะหของสมการที่ 6 ดังกลาวขางตน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหในภาพรวมในการ

ทดสอบสมมุติฐานทั้ง 6 ขอ ที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น วาเปนไปตามสมมุติฐานหรือไม ซึ่งจากการนําเสนอ

มาแลวทั้งหมดน้ัน สมมุติฐานผานทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.20 คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized regression weights:β̂ ) 

หรือคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path coefficient) ของสมการโครงสรางโดยใชโปรแกรม AMOS 

version 20 

   
คาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยปรับมาตรฐาน (Standardized 

regression weights: β̂ ) หรือคาสัมประสิทธิ์เสนทาง ของสมการโครงสราง 

X5 <--- X1 0.45 

X5 <--- X2 0.53 

X5 <--- X3 0.26 

X6 <--- X4 0.41 

Y <--- X1 0.79 

Y <--- X2 0.63 

Y <--- X3 0.23 

Y <--- X4 0.29 

Y <--- X5 0.34 

Y <--- X6 0.61 
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ตารางท่ี 4.21 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient- xyr ) ระหวางปจจัยตาง ๆ (X1, X2, X3, X4, X5, X6) กับ ตัวแปรตาม (Y) 

X1 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

1.00       

-       

X2 
0.278 1.00      

(0.00*) -      

X3 
0.431 0.347 1.00     

(0.00*) (0.00*) -     

X4 
0.583 0.602 0.711 1.00    

(0.00*) (0.00*) (0.00*) -    

X5 
0.509 0.298 0.550 0.542 1.00   

(0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) -   

X6 
0.711 0.730 0.724 0.391 0.406 1.00  

(0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) -  

Y 
0.486 0.716 0.535 0.547 0.622 0.523 1.00 

(0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) - 

คา P-value (two-tailed test) ที่มี * แสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.21 น้ันแสดงใหเห็นวาตัวแปรทุกตัวไมมีความสัมพันธกัน มากกวา 0.8 

ดังน้ันจึงไมมีปญหาในเร่ืองของ ความซ้ําซอนกัน 

 สําหรับ ตารางที่  4.22 น้ันสรุปคาอิทธิพลทางตรงและทางออม ของปจจัยตางๆ ตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.22 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient: rXY) อิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยตาง ๆ ตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 

อิทธิพลของตัวแปร 

(ปจจัยตาง ๆ) 

ความสัมพันธ 

รวม (rXY) 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล 

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม รวม 

X1 0.486 0.79 0.15 0.94 

X2 0.716 0.63 0.18 0.81 

X3 0.535 0.26 0.18 0.44 

X4 0.547 0.29 0.07 0.36 

X5 0.622 0.34 - 0.34 

X6 0.523 0.61 - 0.61 

 

จากตารางที่ 4.22 ผูวิจัยไดเรียงความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวมจากมากไปหานอย พบวา 

ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยาน

ยนตในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 

อันดับ 1 ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.9 

อันดับ 2 ดานการบริหารสินคาคงคลัง ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.8 

อันดับ 3 ดานการปจจัยภายนอก ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.6 

อันดับ 4 ดานบรรจุภัณฑสินคา ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.44 

อันดับ 5 ดานการจัดการคลังสินคา ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.36 

อับดับ 6 ดานปจจัยภายใน ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม เทากับ 0.34  

 

จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดน้ัน ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของงานวิจัย สรุปไดตาม

สมการที่ 7  

Y = 0.94 (X1) + 0.81(X2) + 0.44 (X3) + 0.36 (X4) + 0.34 (X5) 

  +0.61 (X6)        ...(7) 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและนําผลของขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสของประเทศไทย ขีดความสามารถโลจิสติกสการจัดจําหนาย

นํ้ามันหลอลื่นยานยนต รวมทั้ง ปจจัยแหงความสําเร็จที่จะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสสําหรับ

ผูจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต มาสรุปในแตละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกส

ไดอยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี   

สําหรับปจจัยที่เปนอุปสรรคในระบบโลจิสติกสในประเทศไทยน้ัน ไดแก ตนทุน

พลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยรัฐบาลไมสามารถควบคุมได จึงทําใหตนทุนโลจิสติกสสูง 

โดยเฉพาะคาขนสงสินคา แมจะมีพลังงานทดแทน แตก็มีปญหาอยูหลายดาน ทั้งน้ีรัฐบาลไมไดให

การสนับสนุนมากพอ จึงทําใหผูประกอบการตองเผชิญหนากับปญหา และหลายแหงก็ปดตัวลงไป 

ขีดความสามารถโลจิสติกสดานการจัดจําหนายยังพัฒนาไปไดอีกไกล เชน ระบบขนสงสินคา การ

สรางการขนสงแบบระบบราง ซึ่งในประเทศไทยมีนอยมาก ขอดีน้ันคือ ตนทุนตํ่า ความปลอดภัย

สูง ลดจํานวนพนักงาน มีความตรงเวลา ปจจัยแหงความสําเร็จ ขึ้นอยูกับหลายฝาย ปจจัยแรก คือ 

รัฐบาลตองใหการสนับสนุนระบบขนสงสินคา ควบคุมราคาพลังงาน ลดภาษี รวมถึงนําเขาองค

ความรูดานเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การเสริมสมรรถนะในการขนสง ทั้งน้ีรัฐบาลควรนําเทคโนโลยี

ตางๆมาเผยแพรใหผูประกอบการรับรู  

การประสานอยางรวดเร็ว การวางแผนการจัดสงไดดี ทําใหสินคาถึงผูแทนจําหนาย

ตรงตามสถานที่และตรงเวลา รวมไปถึงเร่ืองของการบริหารงานหรือควบคุมการทํางาน การแจงวัน

เวลาในการสงสินคาจะการลดความสูญเสียทางธุรกิจ การพัฒนาโซอุปทาน ตองใหเกิดความ

สอดคลองกันในการปฏิบัติงาน ตองมีการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานการจัดการดานโลจิ

สติกส อยางตอเน่ือง หากพบความไมพรอมในการขนสงจะตองแกไขปญหาโดยทันที ซึ่งปญหา

สําคัญมักแตกตางกัน แตทุกอยางจะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของโซอุปทานลดลง ดังน้ัน

กระบวนการแกไขจึงตองทําในหลายๆดานพรอมกัน เพื่อใหการดําเนินงานภายใตโซอุปทานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

การวิเคราะหตนทุนตามประเภทของลูกคา ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย เชน 

แปรผันตามปริมาณ การขนสง นํ้าหนัก ระยะทางจุดตนทางและปลายทาง ตนทุนผันแปรตาม 

วิธีการและรูปแบบการขนสง ปริมาณ นํ้าหนัก และระยะทางในการขนสง ความเสี่ยงตางๆ  

พนักงาน อุปกรณ และการประกันภัย ทั้งหมดตองมีการบริหารจัดการที่ดี จึงจะเกิดการทํางานที่

บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
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การทําธุรกิจทุกอยาง ถาจะใหไดกําไรสูงสุด ประสิทธิภาพตองสูงสุดดวย และตัวชี้วัด

อันหน่ึงคือ ตนทุนรวมทั้งหมด การกําหนดผูจัดสง ตนทุนการขนสง ตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมการ

ขนสงและบริการ ยังผันแปรกับวิธีการขนสง นํ้าหนักบรรทุก ซึ่งจะสามารถพิจารณาไดจากการแบง

ตามประเภทตางๆ เชน ตามลูกคา ตามผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหเกิดตนทุนที่แตกตางกัน ธุรกิจน้ีมีความ

ละเอียดออนและซับซอน ปจจัยที่สรางความเสียหาย สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาตองปรับปรุงการ

ทํางานกันอยูตลอด 

 

2. ดานการบริหารสินคาคงคลัง  สําหรับปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสได

อยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

การที่ฝายสินคาคงคลังมีการเก็บสินคาไมถูกที่ ทําใหเวลาตองการสินคาจะหาไมเจอ 

บางคร้ังก็หยิบสินคาผิด หรือลูกคาไดทําการแจงยกเลิกไปแลว แตทางคลังสินคาไมยอมนําสินคา

เคลื่อนออกจากคลังสินคา ทําใหเกิดความสับสนหยิบสินคาผิดไปสงถึงลูกคา การตรวจสอบสต็อก

ของสินคาที่มีอยูในคลังสินคาไมถูกตอง ก็เปนสาเหตุของการจัดสงลาชา การที่สงสินคาที่ขาด

คุณภาพเน่ืองจากไมมีระบบการตรวจสอบสินคากอนการทําการจัดสง การเคลื่อนยายไมมีสิ่งอํานวย

ความสะดวก กระบวนการไหลของสินคาติดขัด ซึ่งทุกวันน้ีถึงแมทุกฝายรูดี แตยังทํางานกัน

ผิดพลาดเหมือนเดิม ดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคล การใหคุณใหโทษ จึงเปนสวนสําคัญอยาง

มากเชนกัน การเก็บรักษาสินคาคงคลังมีคาใชจายหลายสวนที่บางทีคนภายนอกมักมองไมออก ทั้ง

ที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน หรือแมแตคาเสียโอกาส สินคาที่อยูในคลังตองมีการดูแลเปนอยางดี มี

การควบคุมทั้งจํานวนและคุณภาพ หรือแมแตการทําลายสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เพราะหากเก็บเอาไว

ก็จะเสียพื้นที่ไปเปลาๆ รวมทั้งตนทุนรวมสินคาคงคลังที่สูงขึ้น และจํานวนสินคาคงคลังที่มีมาก

เกินไป ทําใหผูประกอบการตองเผชิญหนากับปญหาเงินทุนและดอกเบี้ย 

การหมุนเวียนสินคาคงคลัง ตองมีการจัดวางสินคาใหถูกตอง โดยสินคาไหนขายบอยก็

นําสินคาน้ันไวดานหนาๆประตูของคลังสินคา เพื่อจะไดไมตองเคลื่อนยายไกล และการนําสินคา

ขึ้นรถขนสง ตองนําสินคาที่เกากวาขึ้นไปกอน จะไดระบายของที่ผลิตมากอนออกไปกอน จะไดไม

เกิดปญหาสินคาเกาตกคางอยูในคลังสินคา โดยการจัดวางสินคาในขณะเขาเก็บในคลังสินคา ตอง

นําสินคาที่ผลิตมาใหมไวดานใน และนําเอาสินคาที่มีอยูกอนมาไวดานนอก เพื่อที่จะนําสินคาที่เกา

กวาไปขึ้นรถขนสงไดงาย และตองมีการทําสตอกสินคา โดยมีรายละเอียดบอกจํานวนสินคาใน

ปจจุบัน จํานวนขั้นตํ่าของสินคาเพื่อที่จะประสานงานกับฝายผลิตใหนําเขามาเพิ่มเมื่อสินคาเหลือ

นอย เพื่อไมใหสินคาขาดชวง 
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การแสดงระดับสินคาคงคลังใหผูแทนจําหนายไดรับรู เปนประโยชนตอผูแทน

จําหนายเปนอยางมาก เน่ืองจากผูแทนจําหนายจะไดทราบถึงสินคาในคลังของผูผลิตวาสินคามี

จํานวนเทาใดในปจจุบัน เพราะหากทราบวาสินคาขาดตัวไหน ก็จะสามารถรับมือกับคําสั่งซื้อที่เขา

มาหาผูแทนจําหนายได และถาทราบจํานวนสินคาคงคลัง จะทําใหผูแทนจําหนายสั่งสินคาไดตาม

ความพอใจดวย 

 

3. ดานบรรจุภัณฑสินคา  สําหรับปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสไดอยางไร 

ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

เร่ืองบรรจุภัณฑเปนเร่ืองที่สําคัญมาก ปจจุบันวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑมีตนทุนที่

สูงขึ้นอยางตอเน่ือง รัฐบาลตองมีการควบคุมราคาวัตถุดิบตาง ๆ คาแรง คาขนสง สวนตาง ๆ เหลาน้ี

มีผลตอตนทุนบรรจุภัณฑ มีผลทําใหตนทุนสินคาสูงขึ้นตาม รัฐบาลยังควรสนับสนุนองคความรู

ดานเทคโนโลยีตาง ๆ เชน นวัตกรรมบรรจุภัณฑ เคร่ืองจักรที่ใชผลิตบรรจุภัณฑ รวมถึงวัตถุดิบที่

หาเองไดในประเทศ ไมตองนําเขามาจากตาง ๆ ประเทศ อาจทําใหตนทุนบรรจุภัณฑลดลง และควร

จะพัฒนาวัตถุดิบทดแทนราคาถูก และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย 

บรรจุภัณฑของสินคาเปนการปกปองตัวสินคา และถามีการออกแบบที่ดี จะทําใหการ

จัดเก็บสะดวกและงายขึ้น รวมถึงการขนสงดวย การออกแบบตัวบรรจุภัณฑที่ดีจะชวยเพิ่มความ

สะดวกสบายในการเคลื่อนยายและการจัดเก็บสินคา โดยการออกแบบน้ันคงตองมีความเหมาะสม

กับอุปกรณการขนยายและคลังสินคาดวย ในเร่ืองน้ีจะเขาไปเกี่ยวของกับการจัดสินคาขึ้นรถ จํานวน

คาจางและแรงงาน ความสะดวกในการรับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพได โดยเฉพาะผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอลื่นจากโรงกลั่น ตอจากน้ันทําการบรรจุลงบรรจุภัณฑขนาดตาง ๆ เมื่อบรรจุแลวจะตอง

ทําการตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ัง เพื่อใหเกิดความถูกตองมากที่สุดกอนสงถึงมือลูกคา จะเห็นไดวา

จํานวนขั้นตอนที่มากเชนน้ี ถาการออกแบบบรรจุภัณฑไมดีแลว ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไมไดเลย” 

 

4. ดานการจัดการคลังสินคา  โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสได

อยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

ทั้งกระบวนการทํางานทั้งหมด มีผลตอประสิทธิภาพทั้งน้ัน ไมวาจะเปน การกระจาย

ตัวของสินคา เปนการพัฒนาและดําเนินงานระบบการเคลื่อนยายผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 

สถานที่หรือทําเลที่ต้ัง การเก็บรักษา การจัดหมวดหมู การแบงแยก และการเตรียมเพื่อการขนสง 

ที่ต้ังคลังของสินคาและการบริหารคลังสินคา ระยะทาง การจราจร และกฎระเบียบภาครัฐในแตละ

ภูมิประเทศ การจัดการสินคาคงคลังที่มีประสิทธิผล การทํางานดวยความยืดหยุนในการตอบสนอง
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ตอความตองการของลูกคาในทุกธุรกิจของการบริการ ความพึงพอใจของลูกคาสูงสุด เปนเปาหมาย

สําคัญที่ตองบรรลุใหได 

การจัดการอุปกรณในการขนยายสินคาขึ้นลง บรรจุผลิตภัณฑ เชน กลอง พาเลต เชือก

ผูก ซึ่งมีก็ผลตอประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบผลิตภัณฑที่จะถูกความกระทบกระเทือนไดงาย การ

ถูกขโมย ระเบิด การทําประกันสินคาเพื่อลดความเสี่ยง สวนตนทุนในการดูแลสินคา ความเสี่ยง

ตางๆ พนักงาน อุปกรณ สถานที่ต้ังคลังสินคา ระบบบริหารคลังสินคา การดูแลรักษาคลังสินคา 

และการประกันภัย ทั้งหมดตองมีการบริหารจัดการที่ดี จึงจะเกิดการทํางานที่บูรณาการและมี

ประสิทธิภาพ” 

ซึ่งในเร่ืองประสิทธิภาพน้ันจะวัดไดจากคาใชจายทั้งหมด เมื่อเทียบกับปริมาณสินคาที่

เก็บและขนออก เงินลงทุนที่จายไป คาดอกเบี้ย คาเสียโอกาส การดูแลสินคา พื้นที่จัดเก็บและความ

เสี่ยงในการถือครองสินคา รวมทั้งคาใชจายคงที่อ่ืนๆอีก เชน คานํ้า คาไฟ ธุรการ คาใชจาย

สํานักงาน ดังน้ัน ความมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางนอยนาจะเปนการใชงานคลังสินคาใหมากที่สุด 

เกิดความคุมคาในการลงทุน เพราะถาคิดแลว เชาดีกวา ก็อยาไปเสียเวลาสราง  

ประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคา หลักการมีงายนิดเดียว คือ ใชงานมาก ๆ สินคาเขา-

ออกมาก ๆ ไมมีความผิดพลาด ลูกคาพอใจ คาใชจายพนักงาน ต้ังแตยาม คนขับรถขนสินคาใน

โกดัง คาอุปกรณ และอ่ืน ๆอีกมาก รวมทั้งคาประกันภัย โดยมากคนทั่วไปมักคิดวาไมเห็นนาจะมี

อะไร ถาคิดตามหลักแลว มีมาก ลงทุนคร้ังแรกสูงมาก อัตราคืนทุนตํ่า ถาไมอยูในธุรกิจน้ี ไมมีทาง

ลงทุนสรางคลังสินคา แตผลที่ไดตามมาคือความเชื่อถือของลูกคา และการควบคุมคุณภาพและ

ความเสี่ยงเน่ืองจากของเสียหาย ดูแลงายกวาการไปเชา เพราะบางคลังสินคาเหลาน้ัน บางแหงไม

เปนระเบียบ ชาเสียเวลา อีกอยางไมวาเราจะเสียคาเชาไปกี่ป มันก็ไมไดเปนของเรา ถาคิดวาเอาคา

เชามาสรางของตัวเองแลว อีกหนอยคาที่ดินที่สรางก็ขึ้นดวย แบบน้ีถึงจะนาลงทุน 

 

5. ดานปจจัยภายใน  โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสไดอยางไร ผูวิจัย

ไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

การวางโครงสรางขององคกรที่เหมาะสม ดานบุคลากร การจัดคนเขาทํางานที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดดี วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือที่ทันสมัย จํานวนพนักงาน มีผลตอประสิทธิภาพในดานโลจิ

สติกสทั้งสิ้น ปจจัยสําคัญในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมีอยูหลายปจจัย ไมวาจะเปนกลยุทธ 

โครงสราง ระบบ บุคลากรมีความสามารถ คานิยมและการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ตองมีการ

ฝกอบรมเพิ่มประสบการณมีการสนับสนุนที่ จํา เปน  เพราะมีสวนสําคัญใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 
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ความจริงแลว การจะทําใหเกิดประสิทธิภาพน้ัน เกิดไดจากปจจัยหลายๆอยาง สิ่ง

สําคัญคือ ตองมีความรู ประสบการณ ทักษะทางดานน้ีโดยตรง ไมอยางน้ันจะไมสามารถบริหาร

จัดการไดดีเลย องคประกอบมาก เร่ืองการควบคุมคนก็ลําบาก ลาออกกันบอย รับคนใหมมาถาเปน

งานรูเสนทางดี คาจางมักแพงและเลือกงานมาก หรือถารับคนใหมมาฝก งานก็ชา หรือบางทีไปเกิด

อุบัติเหตุ คนใหม ๆ มักทําใหเกิดเร่ืองเสียหายมาก และที่สําคัญ พอเปนแลวมักจะลาออกไปหางาน

ที่อ่ืนทํา บริหารคนในสมันน้ีเปนเร่ืองที่ยากมาก สวนเร่ืองอ่ืน บางทีเปนสิ่งที่เราควบคุมไมไดอยู

แลว ไมวาจะเปนคูแขง รัฐบาล หรือแมแตตํารวจ บางทีก็มากเร่ือง การทํากิจการขนสง มักมีปญหา

เขามาตลอดเวลา ตองมีการควบคุมอยางใกลชิด ลูกนองบางคนหาทางโกงบริษัทตลอดเวลา ความมี

ประสิทธิภาพตองเนนที่การบริหารคนกอนเปนลําดับแรก 

ในเร่ืองของพฤติกรรมพนักงาน ในสวนน้ี ผูประกอบการเองตองใสใจและฝกอบรม

พนักงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยูเสมอ ในทุก ๆ ตําแหนง เชน พนักงานเอกสาร พนักงานขับ

รถ พนักงานคลังสินคา ผูประกอบการจะตองฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน 

เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพโลจิสติกสเพิ่มขึ้น เพื่อลดตนทุนขององคกรและสามารถแขงขันกับ

คูแขงในตลาดได 

ผูประกอบการตองคํานึงถึงการใหกําลังใจแกพนักงาน ทําใหมีความสามัคคี สรางความ

ภูมิใจและความต้ังใจในหมูพนักงาน พรอมทั้งประชุมเพื่อชี้แนะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อบรม

มรรยาทในการบริการ สรางความมั่นใจใหแกพนักงานในองคกร ทําใหพนักงานในองคกรทํางาน

เปนทีม แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ ในสวนพนักงานจะตองมี

กําลังใจ มีวิสัยทัศน และทรรศนะคติที่ดีในการทํางาน ภูมิใจในองคกรตนเอง และต้ังใจที่จะพัฒนา

หนาที่ ทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกร 

 

6. ดานปจจัยภายนอก โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสไดอยางไร 

ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

แนนอนอยูแลววาเราไมไดทําธุรกิจน้ีอยูรายเดียวเดียว คูแขงก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

คาใชจายในการปฏิบัติการก็มากขึ้น คานํ้ามันและแกสมีแตแพงขึ้น และการตอบสนองจาก

พันธมิตรการคา เด๋ียวน้ีไมแนนอนเหมือนกอน ตองมีกลยุทธและแผนการดําเนินงาน การทํางาน

ตองมีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบและตอรองราคา และเงื่อนไขการชําระเงินที่ลูกคารับได 

ไมอยางน้ันจะไมมีใครมาทําการคาดวย ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพน้ัน ในธุรกิจขนสงซึ่งรถ

ที่ขนมีคาใชจายจากคาพลังงานเปนหลัก ดังน้ัน นโยบายของรัฐบาลในดานการใชพลังงานทางเลือก 

โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใชในการขนสง จากนํ้ามันดีเซลหรือเบนซิน เปนไบโอดีเซลหรือกาซ 



115 

 

CNG ซึ่งการใชกาซ CNG ที่จะทําใหประหยัดกวาการใชนํ้ามันประมาณ 60-70% ซึ่งบริษัทสวนมาก

ตัดสินใจติดต้ังระบบ NGV ทั้งหมด เพราะถูกกวาและรัฐบาลสนับสนุน แตการติดต้ังระบบ NGV 

ใชงบประมาณที่คอนขางสูง และตองคํานึงถึงเสนทางในการขนสงที่ผานวามีปมเติมหรือไม แตก็

เปนผลตอบแทนการลงทุนคุมคามาก 

รัฐบาลตองใหการสนับสนุนระบบขนสงสินคา ควบคุมราคาพลังงาน ลดภาษี รวมถึง

นําเขาองคความรูดานเทคโนโลยีตางๆ ขีดความสามารถโลจิสติกสดานการจัดจําหนายยังพัฒนาไป

ไดอีกไกล เชน ระบบขนสงสินคา การสรางการขนสงแบบระบบราง ซึ่งในประเทศไทยมีนอยมาก 

ขอดีน้ันคือ ตนทุนตํ่า ความปลอดภัยสูง ลดจํานวนพนักงาน มีความตรงเวลา 

 

7. ดานประสิทธิภาพโลจิสติกส ประกอบดวย 

ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิ

สติกสไดอยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

การใชเทคนิคการจัดการที่ไดรับการปรับปรุงใหม ๆ ทําใหการจัดการสินคาคงคลัง ใน

ปจจุบันที่มีแนวโนมที่จะมีความซับซอนมากขึ้น มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น แตการจะ

นําการจัดการสินคาคงคลังแบบทันสมัย การลดปริมาณสินคาคงคลังและเพื่อลดคาใชจาย เพื่อจะทํา

ใหตนทุนรวมมีคาตํ่าที่สุด พนักงานทุกคนตองมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะเพียงพอ ความถูกตอง 

ความรับผิดชอบและความแมนยํา มีสวนสําคัญมากในงานประเภทน้ี ประสิทธิภาพในเร่ืองความ

ยืดหยุนน้ัน ตองทํางานที่ตองการใหไดรับผลประโยชนสูงสุด ทําใหประหยัดเงิน เวลา และทุกคนมี

ความพอใจ บริการที่ถูกตอง รวดเร็ว คุมคา และใชทรัพยากรนอยที่สุด ในขณะที่ตองการผลงาน

มากที่สุด ใชบุคลากรนอย มีความแนนอน ความรวดเร็ว กระบวนการบริหาร การทํางานที่ถูกตอง

ไดมาตรฐาน เกิดผลกําไร ทันเวลา การบริการเปนที่พอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ 

ความยืดหยุนในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จะตองดูทั้งระบบที่อยูในการดูแลของ

เรา มองเปนสวนไมได เชนทุกเร่ืองดีหมด แตสงสินคาถึงที่หมายชาตลอด มันก็ไมมีความหมาย

อะไร การบริหารจัดการเปนกิจกรรม ราคาที่เราเก็บมักถูกกําหนดจากระดับการใหบริการลูกคา อีก

อยางตองมองในเร่ืองของกระบวนการและขอมูลในการสั่งซื้อ การกระจายหรือสงคําสั่งซื้อ การ

ติดตอสื่อสาร การพยากรณความตองการ ระบบสารสนเทศที่ใชในการบันทึกและการประมวล

คําสั่งซื้อ ตลอดจนการจัดซื้อ คาใชจายในการขนสงสินคาเขาโรงงาน ปริมาณสินคาหรือความถี่ใน

การสั่งซื้อ คาเสื่อมราคาของอาคาร ระบบภาษี คาเสื่อมราคา คาซอมแซม คาประกัน ทุกอยางมีผล

ทั้งสิ้น 
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ดานความพึงพอใจในการใหบริการ  โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิ

สติกส ไดอยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

กระบวนการตางๆของโลจิสติกสน้ัน มันก็เปนมาตรฐานอยูแลว ยังไงก็ตองมีการ

จัดการดานคลังสินคา การขนยาย การบรรจุหีบหอ  การจัดตารางผลิตภัณฑ การจัดการดานขอมูล 

เปนงานดานบริการ การเคลื่อนยายจากตนทางไปยังผูบริโภคปลายทางใหทันเวลา ตองมีการสราง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การแลกเปลี่ยนขอมูล การติดซอฟตแวรที่ทันสมัย เพื่อชวยในการ

บริหารจัดการ เพื่อใหสงสินคาไดรวดเร็ว มีการไหลของสินคา สรางการสรางมูลคาเพิ่ม การลด

ตนทุนการดําเนินการเกี่ยวกับสินคา การดูแลและขนสงสินคา ผลที่ไดจะสรางความมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพที่เหนือกวา มีการตอบสนองความตองการของลูกคาที่ดีกวา ถาสรางความพึงพอใจกับลูกคา

ไดก็จะเกิดความยั่งยืนของธุรกิจตามมา 

จุดสําคัญของโลจิสติกส ที่จะเปนตัวตัดสินวาจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

หรือไมอยูที่ความนาเชื่อถือและมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากกวาคูแขงขัน ทุกวันน้ีหวงโซอุปทาน

กับคูคาจะมีความยาวขึ้น มีตนทุนสูงขึ้น และมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น การบริหารโลจิสติกสที่ยอด

เยี่ยมจึงสรางโอกาสในการแขงขันอยางเต็มที่ รวมทั้งความอยูรอดดวย การสรางความจงรักภักดีกับ

ลูกคาตองทําอะไรที่มากกวาในอดีต นอกจากการสงมอบสินคาแลว ในเร่ืองของขอมูลและการ

บริการใหกับลูกคาในดานอ่ืนๆ การบริการหลังการขายที่ดี มีหนวยงานใหมีความสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคาอยางตอเน่ือง นอกจากจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพแลว ยังสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอีก

ดวย 

ผูผลิตทุกรายมีจุดประสงคอยางเดียว คือการสงสินคาตามความตองการของลูกคาใหดี

ที่สุด ใชเวลานอยที่สุด โดยคิดคาบริการถูกที่สุด ถาทําไดถือวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บางคร้ังงานในสํานักงาน การทําธุรกรรมตางๆที่ไมมีประสิทธิภาพ อาจทําใหการบริหารจัดการ

ต้ังแตตนนํ้าหรือแหลงวัตถุดิบไปจนถึงปลายนํ้าหรือมือผูบริโภคไมดีไปดวย การติดตอสื่อสารที่

ตองเกี่ยวของกับหลายๆที่ เพิ่มความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน บางคร้ังทําใหการดําเนินงานขาด

ความตอเน่ือง การเชื่อมโยงและการไหลของขอมูล เพื่อทําใหเกิดการไหลของกระบวนการที่ดี

หยุดชะงัก ซึ่งการติดตอสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกรที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหงานมี

ประสิทธิภาพดวย 

ดานประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส  โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิ

สติกสไดอยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

ในขณะน้ีการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน เปนเร่ืองของการใชความรู

ประยุกตในดานการจัดการ ตลอดจนการใหความรูและการกระจายความรู ต้ังแตผูบริหารจนถึง
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ผูปฏิบัติงาน เพราะเปนองคประกอบสําคัญซึ่งสนับสนุนกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสูง จะชวยลด

ตนทุนของโลจิสติกสทั้งระบบได การออกแบบดานชองทางการกระจายสินคา การสรางระดับการ

บริการใหลูกคาสูงสุด ลดตนทุนการดําเนินงานรวมของทั้งโซอุปทานใหตํ่าที่สุด เพื่อใหเกิดความ

ไดเปรียบเชิงแขงขัน การวางแผนและควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็เปนสิ่งที่สําคัญ การ

ประเมินสถานการณปจจุบันและการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดเวลา การคิดถึงความเสี่ยงและ

ผลประโยชนสงูสุดในธุรกิจน้ี เพราะจะทําใหอยูไดอยางยั่งยืน 

การทํางานไมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพได ถาขาดเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ดี 

อุปกรณที่มีอยูในการปฏิบัติงานแตละชิ้นตองมีความเหมาะสมกับงานจริงในแตละกิจกรรม 

นอกจากน้ันตองมีการซอมบํารุงใหใชงานไดดีอยูตลอดเวลา ในธุรกิจน้ีทุกขั้นตอนตองใชเคร่ืองทุน

แรงเปนสวนมาก นอกจากน้ันประเภทวัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ กลองกระดาษ

ลูกฟูก ใบควบคุมสินคา ใบแบบฟอรมตางๆ เทปกาว รถเข็นของ แทนวางของสําหรับลากเก็บ ทุก

อยางตองมีครบและพรอมตลอดเวลา ถาสิ่งเหลาน้ีเรียบรอยแลวก็จะเปนขั้นตอนการบริหารการ

ขนสงเขาและออก การจัดการยานพาหนะ การจัดการคลังสินคา การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ การ

จัดซื้อจัดหา วางแผนการบรรจุหีบหอและการบริการลูกคา และตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด

ประโยชนสูงสุด จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดมาก 

ประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดจนถึงการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดกับ

ลูกคา โดยปกติจะตองประกอบดวย การสงมอบสินคาตรงตามจํานวนความตองการและความ

ถูกตองของ ปริมาณการสงมอบสินคาตรงตามคําสั่งซื้อ สงมอบสินคาตรงตามสถานที่และเวลา การ

รักษาสภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑในอยูในสภาพสมบูรณ ระวังอยาใหเกิดอุบัติเหตุในการ

ขนสง และตนทุนตองตํ่าที่สุดดวย ซึ่งการทํางานจะมีกระบวนการดังน้ี ฝายประสานงานขายจะคอย

ตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังแตละรายการที่ศูนยกระจายสินคาในแตละวัน เพื่อนํามาเปรียบเทียบ

กับรายการสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อ และแจงรายการสินคาที่ตองโอนยายเขาจัดเก็บที่ศูนยกระจายสินคา

ใหหนวยงานวางแผนการจัดสงสินคาทราบ หลังจากไดรับรายการสินคาแลว เจาหนาที่วางแผนการ

จัดสงสินคาจะทําการวางแผนโอนยายสินคาไปจัดเก็บที่ศูนยกระจายสินคา และสงแผนการจัดสง

สินคาใหฝายตางๆที่เกี่ยวของ จากน้ันรถขนสงจะนําสินคาที่คลังสินคาของโรงงานผลิตไปจัดสงให

ที่ศูนยกระจายสินคาตามแผนการจัดสงสินคา โดยเมื่อรถขนสงไปถึงศูนยกระจายสินคา เจาหนาที่

คลังสินคาจะดําเนินการขนถายสินคาเขาจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บสินคา เพื่อรอการกระจายจัดสงให

ตัวแทนจําหนายตอไปเมื่อถึงวันกําหนดสงสินคา เมื่อลูกคาแจงความจํานงในการรับสินคาผานมา

ทางฝายขาย โดยการประสานงานรวมกับฝายประสานงานขาย เพื่อจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขาย 

และสงรายการสินคาที่จะตองจัดสงใหลูกคาผานทางอีเมลลมาใหหนวยงานวางแผนการจัดสงสินคา
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ทราบ หลังจากเจาหนาที่วางแผนการจัดสงสินคาไดรับรายการสินคาที่จะตองจัดสงแลว จะทําการ

วางแผนการจัดสงสินคาและแจงฝายตางๆที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการจัดสงสินคา เมื่อถึงวัน

กําหนดสงสินคา รถขนสงจะเขารับสินคาที่ศูนยกระจายสินคาแลวจัดสงใหตัวแทนจําหนายตาม

แผนการจัดสงสินคา  ถึงแมจะปรับปรุงขั้นตอนตางๆที่เชื่อวามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและทุกฝาย

พอใจ แตถึงยังไงการพัฒนาก็คงตองทําตอไป 

ผลประกอบการจะดีหรือไมขึ้นอยูกับการควบคุมตนทุน เพราะราคาขายมักถูกบีบจาก

ลูกคาและราคาคาขนสงตามราคาตลาดทั่วไป ต้ังราคาเองไมได  ในดานของตนทุนน้ันจะมีหลาย

สวนที่ประกอบกัน เชนงานมากหรือนอยก็จะมีคาใชจายคงที่อยูแลวจํานวนหน่ึงที่ตองจายแนๆอยู

แลว ดังน้ันในแตละเดือนตองหางานมาใหมากที่สุดเทาที่จะทํากันได เพราะน่ันจะเปนผล

ประกอบการที่ไดกําไรมากสุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดน่ันเอง การบริหารจัดการในองคประกอบ

ทุกอยางที่เกี่ยวของจะขึ้นอยูกับลักษณะและประเภทของลูกคา ผลิตภัณฑไมตางกัน  มักแปรผันตาม

ปริมาณ การขนสง นํ้าหนัก ระยะทาง จุดตนทางและปลายทาง วิธีการและรูปแบบการขนสงอีกดวย 

หรือแมแตของทุกอยางเหมือนกันแตเปลี่ยนเวลา ทุกอยางก็ไมเหมือนกัน 

การทําธุรกิจทุกอยาง ถาจะใหไดกําไรสูงสุด ประสิทธิภาพตองสูงสุดดวยและตัวชี้วัด

อันหน่ึงคือ ตนทุนรวมทั้งหมด ตนทุนการขนสง ตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนสงและบริการยัง

ผันแปรกับวิธีการขนสง ซึ่งจะสามารถพิจารณาไดจากการแบงตามประเภทตางๆ เชน ตามลูกคา 

ตามผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหเกิดตนทุนที่แตกตางกัน ตนทุนคลังสินคา ตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายใน

คลังสินคาและการจัดเก็บสินคา การเลือกสถานที่ต้ัง เชน โรงงาน คลังสินคา ซึ่งจะแปรผันตามชนิด 

และปริมาณของสินคา ตนทุนการตอบสนองลูกคา จะประกอบดวยตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ

การบริการและการรักษาไวซึ่งลูกคา ตัวอยางเชน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการ การจัดเตรียม 

การบริการลูกคา การออกเอกสารกํากับสินคาและบริการ การจัดการคลังสินคา การกระจายสินคา 

เปนตน แตทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับประเภทและลักษณะของธุรกิจและอุตสาหกรรมวามีกิจกรรมใดเขามา

เกี่ยวของบาง ซึ่งมีความแตกตางกัน สงผลใหในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมากิจกรรมการบริการกอน

และหลังการขายภายในโซอุปทาน กลายเปนองคประกอบหลักที่สําคัญสําหรับหลายๆองคกร ยิ่งไป

กวาน้ันสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไมวาจะเปน การบริการจัดสงสินคา การบริการสายดวนสําหรับลูกคา 

และการแบงทีมงานการใหบริการลูกคาตามความตองการ ที่แมวาเปนสวนนอยของตนทุนการ

ตอบสนองลูกคา แตอาจจะเปนการใชจายสําหรับลูกคาบางรายมีอัตราที่แตกตางจากลูกคารายอ่ืนๆ 

ซึ่งสงผลใหลูกคาแตละรายมีตนทุนในการตอบสนองที่แตกตางกัน ในหลายๆกรณีแลว ตนทุน

ตางๆเหลาน้ีจะถูกพิจารณาอยูภายใตขีดจํากัดของคาใชจายที่ไดกําหนดไว แตในความหมายจริงๆ

แลวคือเปนตนทุนทั้งหมดในการบริการลูกคา เน่ืองจากการบริการลูกคามีการเติบโตมากขึ้นที่มี
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ความหลากหลายและซับซอน ซึ่งสัมพันธกับระดับการบริการที่แตกตางกันสําหรับลูกคา ซึ่ง

กลายเปนสิ่งจําเปนตอการบริการที่มีความแตกตางน้ี ทําใหสรางความสําคัญมากขึ้นที่จะไป

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งหมดของตนทุน ฝายบริหารจัดการทุกวันน้ีไมไดทําเร่ืองอ่ืนเปนหลัก แต

ทําการควบคุมในดานน้ีอยางเดียวใหมีประสิทธิภาพ ธุรกิจน้ีมีความละเอียดออนและซับซอน ปจจัย

ที่สรางความเสียหาย สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาตองปรับปรุงการทํางานกันอยูตลอด 

ดานการดําเนินงานดานเวลา โดยในปจจัยน้ีจะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสได

อยางไร ผูวิจัยไดสรุปคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

เร่ืองน้ีเปนการดําเนินการเพื่อที่จะเคลื่อนยายสินคาจากแหลงกําหนดสินคาไปยังลูกคา

ผูใชสินคาอยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ตํ่าที่สุด และมีความสม่ําเสมอมากที่สุด ความสามารถสราง

ความมั่นใจในดานเวลาและสถานที่ดวยตนทุนที่ไดเปรียบคูแขง และเปนปจจัยพื้นฐานของ

ความสามารถในการแขงขันในตลาดของบริษัท ตองแนใจวาสินคาจะถูกสงไปที่จุดหมายปลายทาง

ที่กําหนด ถึงลูกคาปลายทาง การรวมและแยกสินคา การบรรทุกขนสง การบรรจุหีบหอ การใช

อุปกรณติดตามตําแหนงรถบรรทุก และการใชอุปกรณติดตามตําแหนงสินคาแบบรายชิ้น ทุกอยาง

จะเปนการวัดผลงานดวยประสิทธิผลของการดําเนินงานดานเวลาทั้งสิ้น 

ตองมีระบบการเชื่อมประสานงาน การขนยาย การขนสง ลําเลียงสินคาอยางมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว การเคลื่อนยายสินคาต้ังแตอุตสาหกรรมตนนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลาย

นํ้า ตองมีการตอเชื่อมโยงโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะชวยลด

ระยะเวลาคาใชจาย เปนผลใหตนทุนลดตํ่าลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรางความ

ไดเปรียบเพิ่มกําไร เพิ่มความรวดเร็วและความวองไวใหกับธุรกิจ เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการตางๆของหวงโซอุปทาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการสงมอบ

สินคา ทําใหการตลาดและการผลิตเปนแบบ Just in time มีผลตอการสงมอบวัตถุดิบและบริการตาง 

ๆ ไดอยางทันเวลา 

 

 

 

                              



  

บทที ่บทที ่55  

สรุปสรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะอภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 

งานวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยาน

ยนตในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจตัวแปรสําคัญตอกิจกรรมโลจิสติกสดานการจัด

จํานาย การจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลัง บรรจุภัณฑสินคา การจัดการ

คลังสินคา ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 2) ศึกษาความสามารถโลจิสติกสดาน

การจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 3) 

วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลที่เกี่ยวของระหวางกิจกรรมโลจิสติกสและการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 4) วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยและ  

5) เพื่อนําเสนอรูปแบบกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิผลและลดตนทุนเพื่อทําให

ผูจําหนายเกิดประโยชนสูงสุดการวิจัยน้ีเปนการศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยโดยมีการแบงขอบเขตการวิจัยเฉพาะผูแทน

จําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสามารถกิจกรรมโลจิสติกส

ดานการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงผลตอการดําเนินงานโลจิสติกสขององคกร โดยการ

คนควาขอมูลจากงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยเชิงสํารวจ โดย

กลุมเปาหมาย คือ ผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย การวัดผลคร้ังเดียว เพื่อหา

ความสัมพันธในการนําไปสูการวัดประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่

เหมาะสมโดยตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย ตัวแปรดังน้ี การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

(Transportation) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory management) บรรจุภัณฑสินคา (Packaging) 

การจัดการคลังสินคา (Warehouse management) ปจจัยภายใน (Internal factors)ปจจัยภายนอก 

(External factors) และประสิทธิภาพโลจิสติกส (Logistic efficiency) สถิติที่ใช คือ สถิติรอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ันผลการศึกษาคร้ังน้ีจากสาเหตุความสําคัญของปญหาโลจิ

สติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยน้ีผูวิจัยจึงไดศึกษาแนว

ทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยนํากิจกรรมโลจิสติกสดานการจัดจําหนายที่มีผลกระทบจากปจจัย

ภายในและภายนอกและมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพรอมกับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอันใกลน้ี ซึ่งงานวิจัยน้ีจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งทั้งในระดับประเทศชาติและระดับภาค
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ธุรกิจรวมถึงกอใหเกิดองคความรูใหมใหแกวงการวิชาการดานโลจิสติกสอีกดวยผูวิจัยขอนําเสนอ

ผลสรุปดังน้ี 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลองคการผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

ระยะเวลาในการกอต้ังองคการสวนใหญคือ 7-9 ปมากที่สุด รองลงมา คือ 3-5 ป จํานวน 1-

3 ป จํานวนตํ่ากวา 1 ป จํานวน 5-7 ป และมากกวา 10 ป ตามลําดับ  

จํานวนของพนักงานในองคการคือ 21-30 คน มากที่สุด รองลงมา คือ 11-20 จํานวน 31 คน 

ขึ้นไป และจํานวน 1-10 คน ตามลําดับ 

ตําแหนงงานในปจจุบันคือเจาของบริษัทมากที่สุด รองลงมาคือ อ่ืนๆ ผูจัดการทั่วไป และ

ผูจัดการฝายขาย ตามลําดับ 

 

2. การดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

การดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต จะแบงออกเปน 2 สวน คือ

ระดับความสําคัญ และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่น

ยานยนตไดแก การจัดการภารกิจขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลังบรรจุภัณฑสินคาการจัดการ

คลังสินคา ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกพบวา 

ดานระดับความสําคัญของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตมี

ดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลางคือการจัดการภารกิจขนสงสินคาอันดับที่ 2 อยูในระดับปาน

กลางคือการบริหารสินคาคงคลัง อันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลางคือการจัดการคลังสินคา อันดับที่ 

4 อยูในระดับปานกลางคือ ปจจัยภายนอก อันดับที่ 5 อยูในระดับปานกลางคือ บรรจุภัณฑสินคา 

และอันดับที่ 6 อยูในระดับปานกลาง ปจจัยภายในตามลําดับ 

ดานความพึงพอใจของการดําเนินงานโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนตมีดังน้ี 

อันดับที่ 1 อยูในระดับ ปานกลางคือ ปจจัยภายใน อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลางคือบรรจุภัณฑ

สินคา อันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลางคือการจัดการภารกิจขนสงสินคาอันดับที่ 4 อยูในระดับปาน

กลางคือปจจัยภายนอก อันดับที่ 5 อยูในระดับปานกลางคือ การจัดการคลังสินคา และอันดับที่ 6 อยู

ในระดับปานกลาง คือ การบริหารสินคาคงคลัง ตามลําดับ 

ดานระดับความสําคัญของการจัดการภารกิจขนสงสินคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดย 3 อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับ ปานกลางคือ ผูผลิตสงสินคาเปนชวงบริเวณกวาง

ครอบคลุมผูแทนจําหนาย (ขอบเขตการจําหนายและจัดสงสินคาไดทั่วประเทศไทย) อันดับที่ 2 อยู
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ในระดับปานกลางคือผูผลิตมีความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา

(รถเข็น, ถุงมือ, รองเทาหุมสน) และอันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลางคือพนักงานมีความรวดเร็วใน

การขนถายสินคา (มีความคลองตัว, ชํานาญ) ตามลําดับ 

ดานความพึงพอใจของการจัดการภารกิจขนสงสินคาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 

อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตมีประสิทธิภาพการใชงานยานพาหนะ 

(รถบรรทุกไดปริมาณมาก) อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตมีความพรอมของอุปกรณ

และเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา (รถเข็น, ถุงมือ, รองเทาหุมสน) และอันดับที่ 3 อยูใน

ระดับปานกลางคือผูผลิตมีการจัดการเสนทางการขนสงสินคา (มีการวางแผนเสนทางกอนการ

เดินทาง) ตามลําดับ 

ดานระดับความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 

3 อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตมีการใชเว็บไซทขอมูลสินคาคงคลัง

รวมกันกับผูแทนจําหนาย (สามารถตรวจสอบสินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซทได) อันดับที่ 2 อยูใน

ระดับปานกลาง คือ ผูผลิตมีระดับสินคาคงคลังแสดงใหกับผูแทนจําหนายไดรับรู (แสดงเอกสาร, 

ระบบออนไลน) และอันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียน

สินคาได (ผูแทนจําหนายไดรับสินคาสม่ําเสมอ) ตามลําดับ 

ดานความพึงพอใจของการบริหารสินคาคงคลัง ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดย 3 อันดับ

แรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลางคือผูผลิตมีระดับสินคาคงคลังแสดงใหกับผูแทน

จําหนายไดรับรู (แสดงเอกสาร, ระบบออนไลน) อันดับที่ 2 อยูในระดับนอยคือผูผลิตมีการใชเว็บ

ไซทขอมูลสินคาคงคลังรวมกันกับผูแทนจําหนาย (สามารถตรวจสอบสินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซท

ได) และอันดับที่ 3 อยูในระดับนอยคือผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียนสินคาได (ผูแทน

จําหนายไดรับสินคาสม่ําเสมอ) 

ดานระดับความสําคัญของบรรจุภัณฑสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยอันดับที่ 

1 อยูในระดับปานกลางคือ บรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใชของผูบริโภค (การเปด-ปดขนาด

บรรจุ การพกพา) และอันดับที่ 2 อยูในระดับนอยคือบรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน (วิธีใช, 

คําเตือน, คุณสมบัติตาง ๆ) 

ดานความพึงพอใจของบรรจุภัณฑสินคา ในภาพรวมอยูในระดับนอย  โดย อันดับที่ 1 อยู

ในระดับนอยคือบรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน (วิธีใช, คําเตือน, คุณสมบัติตาง ๆ) และ

อันดับที่ 2 อยูในระดับนอยคือบรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใชของผูบริโภค (การเปด-ปดขนาด

บรรจุ การพกพา) 
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ดานระดับความสําคัญของการจัดการคลังสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 

อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลางคือ ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน / การ

จัดการพื้นที่ (มีความสะดวกในการขนถายสินคา, สินคาไมเสียหาย) อันดับที่ 2 อยูในระดับปาน

กลางคือผูผลิตมีการแสดงขอมูลคลังสินคารวมกันกับผูแทนจําหนาย (สถานที่ของคลัง, วิธีการ

เคลื่อนยายสินคาในคลัง) และอันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลางคือผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยาย

ผลิตภัณฑประจําวัน (สินคาใหม, ไมตกคาง) 

ดานความพึงพอใจของการจัดการคลังสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดย 3 

อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลางคือผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยายผลิตภัณฑ

ประจําวัน (สินคาใหม, ไมตกคาง) อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลางคือผูผลิตมีการแสดงขอมูล

คลังสินคารวมกันกับผูแทนจําหนาย (สถานที่ของคลัง, วิธีการเคลื่อนยายสินคาในคลัง) และอันดับ

ที่ 3 อยูในระดับนอยคือผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน / การจัดการพื้นที่ (มีความสะดวกใน

การขนถายสินคา, สินคาไมเสียหาย)  

ดานระดับความสําคัญของปจจัยภายใน ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดย 3 อันดับแรกมี

ดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตมีการจัดการสื่อสารภายในเกี่ยวกับเปาหมายและ

จัดลําดับความสําคัญอยูเสมอ (พนักงานมีการสื่อสารที่ดีตอกันและทํางานตามเปาหมายรวมกัน)

อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตมีการกําหนดการประชุมระหวางหนวยงานตาง ๆ เปน

ประจํา (เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ) และอันดับที่ 3 อยูในระดับนอย คือ ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของ

พนักงานแตละคน (มีการฝกอบรมพนักงาน) 

ดานความพึงพอใจของปจจัยภายใน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 อันดับแรกมี

ดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของพนักงานแตละคน (มีการฝกอบรม

พนักงาน) อันดับที่ 2 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตแกปญหาตาง ๆ ดวยการทํางานเปนทีม (ทุกฝาย

รวมกันแกไขปญหา) และอันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลางคือ ผูผลิตมีการกําหนดการประชุม

ระหวางหนวยงานตาง ๆ เปนประจํา (เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ) 

ดานระดับความสําคัญของปจจัยภายนอกในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 อันดับ

แรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัว

แคมเปญจากโลจิสติกสตาง ๆ (การแขงขันดานการจูงใจ, สงเสริมการขาย) อันดับที่ 2 อยูในระดับ

มาก คือ บุคลากรของผูผลิตมีสวนรวมในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจ และอันดับที่ 3 อยูในระดับนอยคือการสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการเงินมีผลตอ

ตนทุนโลจิสติกส เชน (การจัดการดานภาษี, การควบคุมตนทุนพลังงาน) 
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ดานความพึงพอใจของปจจัยภายนอก ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 อันดับแรก

มีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญ

จากโลจิสติกสตาง ๆ (การแขงขันดานการจูงใจ, สงเสริมการขาย) อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลาง

คือการสนับสนุนของภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมีผลตอนวัตกรรมโลจิสติกส เชน (การสงเสริม

อุตสาหกรรม, การเปดเขตการคาเสรี) และอันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลาง คือ บุคลากรของผูผลิตมี

สวนรวมในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (พนักงานใหความรวมมือ

เชน แจงขาวสารในตลาดหรือขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง) 

 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

ประสิทธิภาพโลจิสติกสแบงออกเปน 4 ดานไดแก ความยืดหยุนในการดําเนินงานความพึง

พอใจในการใหบริการประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสและการดําเนินงานดานเวลาพบวา ระดับ

ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพโลจิสติกส อันดับที่ 1 อยูในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในการ

ใหบริการ อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลาง คือ ความยืดหยุนในการดําเนินงาน อันดับที่ 3 อยูใน

ระดับปานกลาง คือ การดําเนินงานดานเวลาและอันดับที่ 4 อยูในระดับนอย คือ ประสิทธิภาพ

ตนทุนโลจิสติกส ตามลําดับ 

ระดับประสิทธิภาพของความยืดหยุนในการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับนอย โดย 3 

อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตไมกําหนดขอจํากัดหรือปริมาณการสั่งซื้อ

ที่มากในแตละคร้ัง อันดับที่ 2 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ความตองการการจัดสงสินคาไดและอันดับที่ 3 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตและผูแทนจําหนาย

สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธในสภาพแวดลอมของตลาดที่เปลี่ยนไป 

ระดับประสิทธิภาพของความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมากโดย 3 

อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับมาก คือ บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยในการใชงาน อันดับที่ 

2 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตมีสินคาอยางตอเน่ืองในคลังเมื่อไดรับคําสั่งซื้อและอันดับที่ 3 อยูใน

ระดับมาก คือ ผูผลิตรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสในภาพรวมอยูในระดับนอย โดย 3 

อันดับแรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนการขนสง

สินคาที่ตํ่า (การบรรทุกสินคาตอเที่ยวคุมคา) อันดับที่ 2 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตสามารถ

บริหารจัดการใหมีตนทุนสินคาคงคลังที่เหมาะสม (มีระดับสินคาคงคลังลดลง) และอันดับที่ 3 อยู

ในระดับนอย คือ ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนคลังสินคาที่ตํ่า (มีคลังสินคาที่พอดีกับการ

ใชงาน) 
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ระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานเวลาในภาพรวมอยูในระดับนอย โดย 3 อันดับ

แรกมีดังน้ี อันดับที่ 1 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตมีชวงเวลาระหวางการสั่งซื้อสินคาและไดรับสินคา

รวดเร็ว อันดับที่ 2 อยูในระดับมาก คือ ผูผลิตมีความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 

และอันดับที่ 3 อยูในระดับปานกลาง คือ ผูผลิตสงมอบสินคาใหผูแทนจําหนายตรงเวลาที่นัดหมาย 

 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรตนทุกตัวมีผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัด

จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยและสมการตัวแบบ จะเปนดังขางลางน้ี 

 

  Y = 0.94 (X1) + 0.81(X2) + 0.44(X3) + 0.36(X4)+ 0.34(X5) 

  +0.61(X6) + 3ε̂    

ซึ่งผลการวิเคราะหจากสมการพบวา ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการบริหาร

สินคาคงคลัง ดานบรรจุภัณฑสินคา ดานการจัดการคลังสินคา ดานปจจัยภายใน ดานปจจัยภายนอก

มีความสัมพันธดานประสิทธิภาพโลจิสติกส ในทางบวก หรือไปในทิศทางเดียวกัน แสดงวา ดานการ

จัดการภารกิจขนสงสินคา ดานการบริหารสินคาคงคลัง ดานบรรจุภัณฑสินคา ดานการจัดการ

คลังสินคา ดานปจจัยภายใน ดานปจจัยภายนอกมีผลตอดานประสิทธิภาพโลจิสติกสเพิ่มขึ้น/ลดลง

เชนกัน ดังน้ันผูวิจัยนํามาวิเคราะหในภาพรวมในการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 6 ขอ ที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น วา

เปนไปตามสมมุติฐานหรือไม ซึ่งจากการนําเสนอมาแลวทั้งหมดน้ัน สมมุติฐานผานทุกขอ 

ในสวนของความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวมจากมากไปหานอย พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่สงผล

ตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย มี

ดังตอไปน้ี 

อันดับ 1  การจัดการภารกิจขนสงสินคา ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม  

  การจัดการภารกิจขนสงสินคา = 0.79*+0.15* = 0.94  

อันดับ 2  ดานการบริหารสินคาคงคลัง ความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม  

  การบริหารสินคาคงคลัง = 0.63*+0.18* =0.81 

อันดับ 3 ดานปจจัยภายนอกความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม 

  ปจจัยภายนอก = 0.61* = 0.61 

อันดับ 4 ดานบรรจุภัณฑสินคาความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม   

  บรรจุภัณฑสินคา = 0.26*+0.18* = 0.44  
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อันดับ 5 ดานการจัดการคลังสินคาความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม  

  การจัดการคลังสินคา= 0.29*+0.07* = 0.36 

อับดับ 6 ดานปจจัยภายในความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวม  

  ปจจัยภายใน = 0.34* = 0.34 

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

ดานระดับความสําคัญของการจัดการภารกิจขนสงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

บทบาทของการขนสงที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจน้ันมีดังน้ี การขนสงกอใหเกิดอรรถประโยชน

เกี่ยวกับสถานที่และเวลา การขนสงเปนการเคลื่อนยายบุคคล สิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งของจากที่หน่ึงไป

อีกที่หน่ึง ซึ่งการเคลื่อนยายสิ่งของหรือสินคาจากที่หน่ึงที่มีสินคาจํานวนมากเกินความตองการของ

ผูบริโภค ไปอีกที่หน่ึงที่ความตองการของผูบริโภคมีมากกวาสินคา จะทําใหราคาของสินคาเพิ่มขึ้น

และการขนสงที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดการประหยัดเวลาในการขนสงและการเดินทาง การขนสง

เปนตัวเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภค การขนสงเปนการเคลื่อนยายวัตถุดิบจากแหลงตางๆ โดย

ใชการขนสงเปนตัวกลางกระจายสินคาจากผูผลิตไปสูบริโภค สอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันที่

ชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ (2553) ที่ไดขอคนพบวาการขนสงน้ันเปนสวนหน่ึงของระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม และเปนสิ่งที่ชวยในการสนับสนุนใหผูประกอบการตางๆทําธุรกิจไดอยาง

กวางขวางขึ้น นอกจากน้ันแลว การบริหารจัดการการขนสงกระจายสินคาการจัดเก็บสินคาคงคลัง

และการสื่อสารขอมูลสารสนเทศลวนมีคาใชจายในการดําเนินงานแทบทั้งสิ้นควรจะมีระบบที่

สามารถวิเคราะหและคํานวณตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ ศุภกานต อัครชัยพาณิชย 

(2544) ไดทําการศึกษาตนทุนกิจกรรมสําหรับผูประกอบการขนสงสินคาที่พบวาการวิเคราะห

ตนทุนกิจกรรมการใหบริการและตนทุนที่เกิดจากลูกคาแตละรายไดอยางถูกตองจะทําใหเกิดผล

กําไรและความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 

ดานความพึงพอใจของการจัดการภารกิจขนสงสินคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับ ภัทรัต  อัตไพบูลย (2546) สัมภาษณหัวหนากลุมสวนงานบริหารงานจัดสง  ปจจุบันมี

รูปของสินคาหลากหลายและจําเปนตองอาศัยรถบรรทุกและอุปกรณที่เหมาะกับสภาพของสินคา  

เชน  ของเหลว  ของแข็งหรือกาซ  สงผลใหถาหากบริษัทที่เปนผูผลิตหรือจัดจําหนายสินคาแตละ

รูปแบบจะตองหาอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับสินคาประเภทน้ัน ๆ  ดังน้ันผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการ

ขนสงจึงเล็งเห็นความจําเปนดังกลาว ทําใหมีการลงทุนเร่ืองของอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับบริษัทที่ตองการใชบริการขนสง  อีกทั้งบริษัทผูใชบริการเองมีการวิเคราะหถึงความเปนไป

ไดและความคุมคาที่จะเกิดขึ้นหากมีการลงทุนในเร่ืองของบุคลากรและอุปกรณที่จะใชในการ
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ดําเนินงานขนสงแลว  พบวาไมคุมคาที่จะลงทุนในระยะสั้นเน่ืองจากเปนทรัพยสินที่ตองมีการดูแล

ทั้งตนทุนในเร่ืองของรถบรรทุก  อุปกรณที่เกี่ยวของในการขนสง รวมทั้งคาเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้น

ระหวางการขนสง  การซอมบํารุงคาใชจายในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน คาประกันหรือการจัดการเร่ือง

บุคลากร  ทําใหบริษัทบางแหงมองวา  ถาหากใชบริการบริษัทผูใหบริการในเร่ืองการขนสงเขามา

ดูแลเร่ืองการขนสงแทนบริษัท ความดูแลรับผิดชอบสวนใหญจะสามารถสงใหบริษัทขนสง

ดําเนินการแทน  บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับคาขนสงที่เกิดขึ้นจากการตกลงรวมกันระหวาง

บริษัทกับบริษัทเทาน้ัน 

ดานระดับความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับแนวคิดที่กลาววาการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา (Warehouse) และสินคาคง

คลัง (Inventory) เปนยุทธศาสตรสําคัญที่ชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จสามารถ ตอสูคูแขงขันได

ซึ่งคลังสินคามีความสําคัญที่สุดในระบบโลจิสติกสในการบริหารจัดการคลังสินคาตองมี

องคประกอบสําคัญหลายอยางเขามารวมดวย และดวยความซับซอนที่ตองการใหการบริหารมี

คุณภาพที่ดี ตองอาศัยระบบการทางานที่มีคุณภาพมีระบบเทคโนโลยี อุปกรณเคร่ืองมือที่ทันสมัย 

และบุคลากรที่เปนมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งน้ีตองทํางานสอดคลองประสานกันเพื่อใหเกิดความแมนยําใน

การทํางานการมีคลังสินคาเพื่อสํารองสินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม จะชวยลดความเสี่ยงจาก

ความแปรผันของอุปสงคและอุปทานของการดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหเชื่อมตอกันได

สําหรับหลักการในการทําธุรกิจคลังสินคาลําดับแรกตองเขาใจสินคาแตละชนิดเพื่อสามารถจัดการ

ไดอยางเหมาะสมไมทําใหเกิดความเสียหายโดยนโยบายการวางแผนการทํางานขององคกร จะเปน

การกําหนดวิธีการบริหารจัดการคลังสินคา รวมทั้งเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการสต็อก

สินคา ซึ่งจะเปนฟนเฟองหลักใหบริษัทน้ัน ๆ สามารถผลิตสินคาเพียงพอและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาได การจัดการคลังสินคาจะจัดการต้ังแตการรับเขาจนถึงการจายออกนอกจากน้ี

ซอฟแวรจะเปนตัวกําหนดวาเมื่อสินคาเขามาควรจะนําสินคาไปเก็บไวที่ไหนใหถูกสุขลักษณะ 

เน่ืองจากมีการจัดเก็บสินคาหลากหลายประเภท จึงจําเปนตองแบงโซนจัดวางสินคาระหวางสินคามี

กลิ่น สินคาที่เปนสินคาอุปโภค และสินคาที่เปนเคมีโดยอาศัยศาสตรในการจัดเก็บเรียงสินคาที่

ถูกตอง พรอมกันน้ีซอฟแวรยังชวยตัดสต็อก เมื่อมีการนําสินคาออกและเมื่อตัดสต็อกออกแลว 

พนักงานจะนําสินคามาจัดเก็บแทนในตําแหนงที่ว างการจัดการคลังสินคาตองขึ้นอยูกับ

องคประกอบของคลังสินคาซึ่งนโยบายการทํางานขององคกรจะเปนตัวกําหนดวาจะออกแบบ

คลังสินคาอยางไร รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ใหตรงตามความเหมาะสมในการใชงาน เชน 

ศูนยกระจายสินคา  
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ดานความพึงพอใจของการบริหารสินคาคงคลัง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การนํา

แนวความคิดการบริหารสินคาคงคลังมาประยุกตใชกับการขนสงนํ้ามันเคร่ืองจะชวยทําให

อุตสาหกรรมน้ีเกิดระบบสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ชวยจัดการสินคาคงคลัง ดูแล เก็บรักษา

สินคาคงคลังใหมีขนาดและประเภทของสินคาในปริมาณที่เหมาะสม สามารถนํามาเปนแนว

ทางการควบคุมการบริหารสินคาคงคลัง ทั้งการควบคุมปริมาณและการตรวจนับสินคาคงคลัง 

เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบในการทํางาน ปองกันการหยุดชะงักของการใหบริการ และมีการ

ออกแบบเอกสารตางที่สําคัญของระบบสินคาคงคลัง เพื่อกอใหเกิดการทํางานของระบบสินคาคลัง

ที่มีประสิทธิภาพ 

ดานระดับความสําคัญของบรรจุภัณฑสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางบรรจุภัณฑ

ในยุคน้ีนอกจากการปกปองรักษาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตองออกแบบใหแขงขันกัน 

อํานวยความสะดวกในการนําสินคาออกใชพรอมทั้งคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะ

เปนการนํากลับมาผลิตใหม (Recycle)ไดงาย และชวยกันลดทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ที่ผลิตวัสดุ

บรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑที่ใชในเชิงพาณิชยสามารถทําหนาที่ของบรรจุภัณฑไดครบสมบูรณ ดวย

การออกแบบบรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิ (Primary) หรือบรรจุภัณฑชั้นในแบบทุติภูมิ (Secondary) 

หรือบรรจุภัณฑชั้นที่ 2 และบรรจุภัณฑขนสง บรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิเปนบรรจุภัณฑที่ติดอยูกับ

สินคา เชน ถังพลาสติกใสนํ้ามันเคร่ือง เปนตน สวนบรรจุภัณฑทุติยภูมิเปนบรรจุภัณฑที่บรรจุ

รวมถึงบรรจุภัณฑปฐมภูมิ จํานวนมากกวา 1 ชิ้นขึ้นไป เชน ลังขนาดใหญที่บรรจุนํ้ามันเคร่ือง

หลายๆ ถังเขาดวยกัน บรรจุภัณฑชิ้นที่ 2 น้ีมักจะมีการออกแบบกราฟฟกอยางสวยงามพรอมทั้ง

คํานึงถึงความแข็งแรงของโครงสรางของสินคาที่บรรจุดวยบรรจุภัณฑขนสงใชสําหรับการขนยาย

และจัดสง กลองกระดาษลูกฟูกจะเปนบรรจุภัณฑขนสงที่นิยมใชมากที่สุด เมื่อมีการเรียงกลอง

กระดาษลูกฟูกบนกระบะ (Pallet) พรอมที่รัด หนวยขนสงน้ันจะกลายมาเปนระบบบรรจุภัณฑ

ขนสง บรรจุภัณฑที่ใชเชิงอุตสาหกรรมมักจะใชในรูปของบรรจุภัณฑระหวางการผลิต สืบเน่ืองจาก

วิวัฒนาการของกระบวนการผลิตมีการกระจาย การผลิตไปสูอุตสาหกรรมยอยตาง ๆ มากขึ้นแทนที่

การผลิตชิ้นสวนทุกชิ้นภายในอาณาบริเวณเดียวกัน  

ดานความพึงพอใจของบรรจุภัณฑสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจาก

แนวโนมการพัฒนาบรรจุภัณฑยอมแปรตามสภาวะการดํารงชีพของผูบริโภค บรรจุภัณฑพกพา 

เปนตัวอยางหน่ึงการพัฒนาบรรจุภัณฑที่เปลี่ยนไปเพื่อสนองตามผูใชบรรจุภัณฑ ในขณะเดียวกัน

ข้ันตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงที่ใชอุตสาหกรรมสนับสนุนมากขึ้น สงผลใหบรรจุภัณฑระหวาง

การผลิตทวีความสําคัญมากขึ้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอีกปจจัยหน่ึง ที่กอใหเกิดการ

พัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบตาง ๆ กันไมวาจะเปนบรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุใด หัวใจสําคัญในการ
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พัฒนา คือ ความพยายามลดจุดดอยของบรรจุภัณฑแตละชนิด ในเวลาเดียวกัน กระแสของการรักษา

สิ่งแวดลอมในประเทศที่พัฒนาแลว สงผลใหเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคนขึ้นมาพยายามมุงสูการใช

วัสดุที่นอยลงและเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น   

ดานระดับความสําคัญของการจัดการคลังสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการ

จัดการคลังสินคาเปนกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดการโลจิสติกส โดยผานกิจกรรมยอย ๆ 

เกี่ยวกับการจัดการคลังสินคา อาทิ การเลือกประเภท การเลือกขนาด การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางผัง

คลังสินคา การวางแผนการเคลื่อนยายสินคาภายในคลังสินคา รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการจัดการคลังสินคา เปนตน ซึ่งระบบการจัดการคลังสินคาที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิด

ประโยชนตอองคกร 

ดานความพึงพอใจของการจัดการคลังสินคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลอง

กับกลยุทธการเลือกทําเลที่ต้ังคลังสินคาของ คํานาย อภิปญญาสกุล (2553) ที่พบวา การพิจารณา

เลือกทําเลที่ต้ังคลังสินคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับองคกรเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะเมื่อสรางแลวไม

สามารถยายไดหรือจะหาผูเชาคลังสินคาก็ไมงาย เน่ืองจากคลังสินคาแตละแหงก็จะเหมาะสมกับ

สินคาเฉพาะอยาง ดังน้ัน จะตองวางแผนเปนอยางดี เน่ืองจากการกอสรางคลังสินคาใหมตองใชเงิน

ลงทุนจํานวนมาก และยิ่งไปกวาน้ันทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมยังมีผลโดยตรงในระยะยาวตอตนทุนดาน

ตางๆ เชน คาขนสง คาแรงงาน คาสาธารณูปโภค และคาการติดตอสื่อสารนอกเหนือจากกลยุทธ

ดังกลาวแลว การเลือกทําเลที่ต้ังในระดับจุลภาคยังตองคํานึงถึงความหลากหลายของยานพาหนะที่

ใชในการขนสงสินคา อัตราคาจางแรงงานที่แตกตางกันระหวางในเมืองกับนอกเมือง ปริมาณของ

แรงงาน สาธารณูปโภคที่ครบครัน สิ่งแวดลอมที่ดี และศักยภาพเมื่อจะมีการขยายพื้นที่คลังสินคา

เพิ่มในอนาคต เปนตน 

ดานระดับความสําคัญของปจจัยภายใน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ

งานวิจัยของเสนาะติเยาว (2538) ที่พบวาการสื่อสารไดกลายมาเปนปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญ

ของการบริหารงานเปนทั้งปจจัยและทรัพยากรที่จะใชในการบริหารจัดการองคกรถาหากไมมีการ

สื่อสารก็ไมสามารถที่จะบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพการสื่อสารจึงเปนกลยุทธที่มี

ความสําคัญตอองคกรในการบริหารที่จะทําใหงานขององคกรดําเนินตอไปและชวยในการ

ประสานงานของหนวยงานในแงของการบริหารองคกรการสื่อสารทําใหเกิดความหมายทําใหคน

คาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันไดและทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันในฐานะที่เปนเคร่ืองมือใน

การดําเนินงานขององคกรการสื่อสารนําไปใชในกิจกรรมขององคกรหลายอยางเชนการตัดสินใจ

การสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการสรางความเจริญและพัฒนาองคกรการควบคุมและ

ประสานงานลักษณะของการสื่อสารในองคกรอาจพิจารณาในฐานะที่เปนระบบรวมคือการใชการ
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สื่อสารติดตามรายงานและวิเคราะหขอมูลการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและวัตถุประสงคของ

องคกรรวมทั้งการติดตอกับองคกรอ่ืน ๆ ในฐานะที่เปนระบบยอยการสื่อสารเปนเคร่ืองมือสราง

ความสัมพันธในกลุมการฝกอบรมการสรางบรรยากาศการทํางานการควบคุมสั่งงานและการสราง

ความพอใจในฐานะที่เปนระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารในแงของพฤติกรรมทางการ

สื่อสารในเร่ืองตาง ๆ เชนการรวมประชุมการเขียนคูมือการรางจดหมายการทําสัญญาการพูดคุยใน

กลุมคนที่ทํางานดวยกันและการโตแยงเปนตนสอดคลองกับ พัชรี เชยจรรยา (2541) ที่การศึกษา

พบวาองคกรเปนสถาบันที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆกันตามลักษณะของงานแตก็มีลักษณะรวมกันคือ

มีโครงสรางมีวัตถุประสงคมีการแบงงานกันทํา มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและจําเปนตองรู

ขอมูลการสื่อสารในองคกรจึงตองกระทําเพื่อหาขอมูลที่จะสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนไดโดยตอง

เปนขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารและใชเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลภายในองคกรและกับบุคคลและสถาบันอ่ืนที่อยูนอกองคกรดวยดังน้ันการสื่อสารจึง

มีบทบาทสําคัญที่ทําใหหนาที่ตางๆในองคกรดําเนินการตอเน่ืองกันและเสริมสรางความเขาใจอันดี

ระหวางหนาที่ตาง ๆ ภายในองคกรดังน้ันการสื่อสารกับการบริหารจัดการองคกรสรุปไดวาการ

สื่อสารเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการประเภทหน่ึงที่ใชในกระบวนการบริหารจัดการในองคกรเพื่อสราง

สัมพันธภาพที่ดีตอกันภายในองคกร 

ดานความพึงพอใจของปจจัยภายใน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางน้ัน โดยมากแลวใน

ทุกองคกรมักมีปญหาระหวางผูประกอบการ พนักงาน หรือระหวางผูบริหารและบุคลากร ซึ่งทุก

ฝายมักละเลยกันที่จะเอาใจใสในงานหรือผลประโยชนของฝายอ่ืน ๆ ดังน้ันการประสานงานใน

องคกรถาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพที่

เพิ่มขึ้น สอดคลองกับ ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) วาการสื่อสารใหเกิดความรวดเร็วและ

เที่ยงตรงในยุคปจจุบันในบริษัทหรือองคกรตาง ๆ กําลังพัฒนาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารมี

ความกาวหนารวดเร็วทันสมัยทั้งน้ีก็เพื่อใหสิ่งน้ีมาชวยพัฒนางานหากระบบการสื่อสารในองคกรมี

ประสิทธิภาพยังชวยสรางบรรยากาศการทํางานและมนุษยสัมพันธที่ดีใหเกิดในหมูคณะพนักงาน

และผูบริหารดวย 

ดานระดับความสําคัญของปจจัยภายนอกในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อกลาวถึง

สภาพแวดลอมขององคกร ความหมายอยางกวาง ๆ ของสภาพแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่

รายลอมอยูรอบ ๆ องคกร ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยออมตอการออกแบบและการดําเนินงาน

ขององคกร และองคกรจําเปนที่จะตองรับมือกับสภาพแวดลอมเหลาน้ัน เพื่อความอยูรอดของ

องคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ (Daft, 2001) ที่พบวาองคกรแตละแหงจะเผชิญหนากับ

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันและเปนสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง ขึ้นอยูกับวา
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องคกรน้ันไดกําหนดอาณาเขต การดําเนินกิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสภาพแวดลอมของ

องคกรไวอยางไร เชน องคกรจะผลิตหรือใหบริการอะไร และใครจะเปนผูใชบริการหรือผลผลิต

เหลาน้ันขององคกร เปนตน และสอดคลองกับการศึกษาของ พิทยา บวรวัฒนา (2541) ที่พบวาการ

กําหนดอาณาเขตถือวาเปนการกําหนดขอบเขตเฉพาะ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดวาองคกรจะบรรลุ

เปาหมายตามที่ตองการน้ันหรือไม องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธและตองพึ่งพาอาศัยสภาพแวดลอม

ใดบาง โดยทั่วไปสภาพแวดลอมขององคกรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สภาพแวดลอมทั่วไป และ

สภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงาน สภาพแวดลอมทั่วไปประกอบดวย ปจจัย

ทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม เปนตน ปจจัยตางๆ เหลาน้ีอาจสงผลกระทบ

ตอองคกร แต เปนผลกระทบที่ ไมมีผลโดยตรงกับการดํา เนินงานขององคกร ในขณะที่

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงานหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ ซึ่งประกอบดวยลูกคา ผูจัดหาปจจัยนําเขา 

คูแขงขัน สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ สมาคมการคา และกลุมผลประโยชน เปนตน เปน

สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบและเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน ความสามารถ และ

ความสําเร็จขององคกรในการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ดังน้ันการที่องคกรกําหนดอาณาเขตและ

ขอบเขตเฉพาะ ในการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมไวอยางไร จึงถือไดวาองคกรไดกําหนด

สภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงานที่องคกรจําเปนจะตองพึ่งพาอาศัยไปในตัว 

การเปลี่ยนอาณาเขตและขอบเขตเฉพาะขององคกรยอมเปนการเปลี่ยนสภาพแวดลอมเฉพาะหรือ

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับงานขององคกรน้ันโดยปริยาย 

ดานความพึงพอใจของปจจัยภายนอก ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ในการศึกษาวา ถา

องคกรตองเผชิญหนากับสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน โครงสรางขององคกรและการบริหารองคกร

จะมีความแตกตางกันอยางไร ภายใตสภาพแวดลอมที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะ

มีลักษณะที่แตกตางจากองคกรที่มีสภาพแวดลอมคงที่และไมเปลี่ยนแปลง องคกรจึงควรกําหนด

โครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับลักษณะของสภาพแวดลอมขององคกรที่แตกตางกันน้ีรวมทั้ง

กฎหมายและบทบาทของรัฐและการใชอํานาจในการควบคุม ทามกลางการแขงขัน การตอรองและ

การแยงชิงอํานาจระหวางกลุมตาง ๆ ซึ่งดําเนินไปตามกติกาที่ทุกฝายยอมรับนับถือ การเมืองใน

ประเทศไทยจึงมักเปนตัวกําหนดกติกาหรือกิจกรรมทางธุรกิจ โดยรัฐบาลน้ันมีทั้งที่เปนการ

สนับสนุนหรืออุปสรรค เชนนโยบายในการจํากัดในเร่ืองนํ้าหนักบรรทุก หรือการควบคุมราคา

นํ้ามันหรือแก็สที่ขายในประเทศ เปนตน ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงมีทั้งสวนที่ถูกใจและไมถูกใจ ซึ่ง

ขึ้นอยูกับวาฝายไหนจะไดรับประโยชนเหลาน้ัน ความคาดหวังของผูประกอบการจึงมักไมคอยให

ความสนใจกับเร่ืองเหลาน้ีเทาไหร ในเร่ืองประเด็นของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

องคกรใดมีการบริหารจัดการที่ดีกวาก็มักจะอยูรอดและสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน มากกวา ซึ่ง
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กิจกรรมการดําเนินงานดานโลจิสติกสมีหลายรูปแบบดังน้ันในแตละกิจกรรมจึงมีที่มาจากปจจัย

หลายประการทั้งปจจัยภายในไดแกการบริหารจัดการโครงสรางองคกรบุคลากรการบริการและ

ปจจัยภายนอกของธุรกิจไมวาจะเปนการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสังคมพฤติกรรมผูบริโภคจากผล

การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน อัศวธีรากุล (2549) ไดทําการศึกษาปจจัยพื้นฐานที่มี

ผลตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไปสูการเปนวิสาหกิจขนาดใหญใน

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาหวงโซอุปทานและโลจิสติกสพบวาปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการพัฒนา

องคกรไดแกปจจัยดานวัตถุดิบปจจัยดานบุคลากร / พนักงานปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานรัฐบาลและปจจัยดานเงินลงทุนโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขัน 

ระดับประสิทธิภาพของความยืดหยุนในการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ตามแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพโลจิสติกสของ Dubey (2011) ที่ศึกษาเร่ืองการปรับปรุง

ประสิทธิภาพองคกรผานกิจกรรมโลจิสติกส พบวาองคกรจะตองพิจารณาทางการเงินและตัวชี้วัดที่

ไมใชทางการเงินในระบบการจัดการประสิทธิภาพขององคกรทางธนาคารโลกหรือ World Bank 

ไดทําการสํารวจประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของแตละประเทศแลวนํามาพัฒนาเปนดัชนีวัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสโดยที่ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสไดพัฒนามาจากขอมูลจาก

แบบสอบถามบนเว็บไซตที่มีการตอบกลับมามากกวา800 บริษัททั่วโลก ซึ่งบริษัทเหลาน้ีไดทําการ

ประเมินประสิทธิภาพของบริษัทที่ทําการขนสงสินคาและบริษัทที่เกี่ยวของกับการทําพิธีการนําเขา

และสงออกที่ครอบคลุมประเทศตาง ๆ จํานวน 150 ประเทศ ตามเกณฑที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิ

สติกส นอกจากน้ันแลว ปจจัยดานการเงินและดานการบริหารจัดการเปนปจจัยที่มีความสําคัญ ที่

ผูประกอบการจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการดําเนินธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จน้ันผูทําธุรกิจจะตองมีความรูในเร่ืองการเงินและการลงทุนรวมทั้งความสามารถในการ

บริหารจัดการเน่ืองจากการทําธุรกิจสมัยใหมมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนทั้งอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราความผันผวนของคาเงินราคานํ้ามันและอัตราการขึ้นลงของดอกเบี้ยมีความ

เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาซึ่งสงผลโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกส สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปริญญา สินธุสัคค (2548) ที่พบวาราคานํ้ามันที่สูงขึ้นมีผลเสียตอธุรกิจการคามากที่สุด

รองลงมาจะเปนอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

ระดับประสิทธิภาพของความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง

ความพึงพอใจของลูกคานับเปนเปาหมายอันสําคัญที่สุดที่ธุรกิจการบริการตองการความพึงพอใจจะ

เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการใหบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของ

ลูกคาผู รับบริการไดน่ันเองตัวอยางความตองการของผู รับบริการไดแกความตองการความ

สะดวกสบายความตองการความรวดเร็วไมสามารถรอไดความตองการความถูกตองความตองการ
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ความทันสมัยเปนตนความพึงพอใจในการบริการน้ันเปนสิ่งที่สรางไดยากเน่ืองจากคุณภาพของการ

บริการน้ันขึ้นอยูกับพนักงานผูใหบริการซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและตามสถานการณทําใหมี

ความแตกตางกับคุณภาพของสินคาที่เมื่อพัฒนาขึ้นมาแลวจะอยูน่ิงไมเปลี่ยนแปลงดังน้ันจึงมีปจจัย

หลายประการที่มีสวนในการสรางความพึงพอใจในการบริการ 

ระดับประสิทธิภาพของประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

หน่ึงในงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทานใหกรอบสําหรับการการกําหนดประเภทของหวง

โซอุปทานที่มีความเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑสอดคลองกับ งานวิจัยของ (Fisher, 1997)ที่แนะนํา

ข้ันตอนแรกของการตรวจสอบธรรมชาติความตองการของผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบประเภทของ

หวงโซอุปทานที่จะใชนวัตกรรมการทาํงานที่มีความตองการที่มั่นคงกําไรขั้นตํ่าและมีความตองการ

แนนอน แตถาวงจรชีวิตสั้นและอัตรากําไรที่สูงผลิตภัณฑที่ทํางานตองมีหวงโซอุปทานที่มี

ประสิทธิภาพที่ชวยลดคาใชจายในขณะที่ผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมตองมีหวงโซอุปทานที่

ตอบสนองตอการเพิ่มความเร็วและความยืดหยุน สวนอ่ืนๆของประเภทผลิตภัณฑและประเภทหวง

โซอุปทานจะสงผลใหมีประสิทธิภาพดอยกวาในขณะที่ผลกระทบจากการปฏิบัติการการผลิตของ

ดอกเบี้ยในประสิทธิภาพตนทุนและความยืดหยุนในการผลิตไดรับการกลาวถึงในการศึกษาคร้ัง

กอนความสัมพันธของการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงกับความสามารถเฉพาะไมคอยไดรับการทดสอบ

การศึกษา Schroeder & Flynn (1999) ที่พบวาการปฏิบัติการที่มีคุณภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิภาพตนทุนและความยืดหยุนอยางไรก็ตามการปฏิบัติการที่มีความสามารถเหลาน้ีการ

จัดการจะมีคุณภาพมักจะมีความสัมพันธทางบวกในเชิงกลยุทธที่มีความสําคัญกับความยืดหยุน

กระบวนการและความยืดหยุนของผลิตภัณฑการจัดการคุณภาพโดยเนนกระบวนการการพัฒนา

เทคโนโลยีและการปฏิบัติการมีความยืดหยุนหรือมีความสามารถเฉพาะที่ได รับสวนใหญ

พอสมควร 

ระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานเวลาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย

ความยืดหยุนถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายเพื่อแสดงถึงความสามารถขององคกรในการตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในการศึกษาน้ีความยืดหยุนในการดําเนินงานโดยการจัดการ

ความสามารถในองคกรที่มีการขาดแคลนของสินคาคงคลังการตอบสนองตอความตองการลูกคาผัน

ผวนในระยะสั้นหรือปญหาเกิดขึ้นในการผลิตเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ ดังน้ันความ

ยืดหยุนในการดําเนินงานสามารถเปนหลักฐานในการปฏิบัติการประจําวันขององคกรและการ

ตอบสนองตอการหยุดชะงักในระบบขององคกรการทําความเขาใจขององคกรในดานน้ีที่มีตอ

สิ่งแวดลอมไดกลายเปนความสําคัญสําหรับหลายองคกรการเปลี่ยนแปลงจะเปนคําสั่งซื้อของแตละ

วัน 
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สําหรับตัวแบบประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยาน

ยนตในประเทศไทย ซึ่งแสดงไดดวยสมการทางคณิตสาสตร ดังน้ี 

 

Y = 0.94 (X1) + 0.81 (X2) + 0.44 (X3) + 0.36 (X4) + 0.34 (X5) 

  +0.61 (X6)   

 

แสดงความสัมพันธในเชิงบวกโดยรวมจากมากไปหานอย ของปจจัยตางๆที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทยน้ัน

เรียงลําดับความสําคัญโดยเร่ิมจาก 

ดานการบริหารสินคาคงคลังสงผลตอประสิทธิภาพมากที่สุด เน่ืองมาจากมีความสําคัญสํา

สําหรับธุรกิจ เปนสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งมีไวเพื่อใหการผลิตหรือการขายสามารถดําเนินไปไดอยาง

ราบร่ืน การมีสินคาคงคลังมากเกินไปเปนปญหาในเร่ืองตนทุน การเก็บรักษา สินคาเสื่อมสภาพ 

หมดอายุ ลาสมัยหรือสูญหาย ทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินไปทําประโยชนในดานอ่ืน ๆ แตถา

มีสินคานอยเกินไป อาจประสบปญหาสินคาขาดแคลนไมเพียงพอ สูญเสียโอกาสในการขาย เปน

การเปดชองใหแกคูแขงขันและสูญเสียลูกคาในที่สุด หรือขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต ทํา

ใหการขายตองหยุดชะงัก ซึ่งสงผลตอภาพลักษณของธุรกิจในอนาคต ดังน้ันการจัดการสินคาคง

คลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม รักษาความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน ทําใหเกิดการ

ประหยัด เปนการลดตนทุนและคลังสินคา ซึ่งประเด็นน้ีสงผลตอประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดานปจจัยภายนอกเน่ืองมาจากปจจัยภายนอกน้ันเปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ องคกร มี

อิทธิพลตอการดําเนินงานที่จะตองรับมือกับสภาพแวดลอมเหลาน้ันเพื่อความอยูรอดขององคกร 

ประกอบดวย ปจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง นโยบายของรัฐบาล ลักษณะของสังคม กฎหมาย 

คูแขงขัน สภาพแวดลอมในปจจุบันที่มีเสถียรภาพนอยและมีความสับสนวุนวายมาก ความซับซอน 

ไมแนนอนจะมีผลตอการทํางานมีความสัมพันธระหวางโครงสรางและนวัตกรรมขององคกร การ

กําหนดกลยุทธที่เหมาะสม การสนับสนุนของภาครัฐบาลการเชื่อมตอระหวางการวางแผนเชิงกล

ยุทธขององคกรและความเหมาะสมจากกระบวนการโลจิสติกสและวัตถุประสงคที่เฉพาะของ

องคกร งานวิจัยที่ผานมาถกเถียงกันบอยถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพควรจะไดรับจากกลยุทธ น่ันคือ

องคกรควรจะถูกนํามาใชเพื่อเสริมสรางความสําคัญของกลยุทธที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งตองปรับตัวและใชโอกาสเพื่อทําประโยชนใหมากที่สุด 

ดานการจัดการภารกิจขนสงสินคา เน่ืองมาจากบทบาทของการขนสงตอการดําเนินธุรกิจ

น้ันกอใหเกิดอรรถประโยชนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาจํานวนมากไปตามความตองการของ
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ผูบริโภค ทําใหราคาของสินคาเพิ่มขึ้นและการขนสงที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดการประหยัดเวลา

เปนตัวเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภค การเคลื่อนยายวัตถุดิบจากแหลงตางๆเพื่อนํามาผลิตสินคา 

เปนปจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การขนสงที่มี

ประสิทธิภาพจะสามารถขนสงวัตถุดิบในแตละคร้ังไดเปนจํานวนมาก ซึ่งชวยประหยัดตนทุนใน

การผลิตสินคามีคุณภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน ในการผลิตธุรกิจขนาดใหญและชวยลดตนทุนตอ

หนวย การขนสงที่มีประสิทธิภาพชวยใหเกิดดุลยภาพในระดับราคาสินคา การขนสงที่มี

ประสิทธิภาพจะตองประกอบความปลอดภัย ความรวดเร็วตรงตอเวลา ประหยัดคาใชจายในการ

ประกอบธุรกิจ สิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการสะดวกสบาย การจัดการขอมูลการขนสง การบรรจุสินคา

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดตนทุนและคาใชจาย ตอบสนองความตองการของลูกคา เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงตลาดสรางความยั่งยืนและเติบโตใหเกิดขึ้น 

ดานการจัดการคลังสินคาเน่ืองมาจากคลังสินคาเปนสิ่งปลูกสรางที่มีไวเพื่อใชในการพัก

และเก็บรักษาสินคาในปริมาณมากกิจกรรมของคลังสินคาสวนใหญจะเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย

สินคาหรือวัตถุดิบการจัดเก็บโดยไมใหสินคาเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของ

คลังสินคาคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่โลงกวางมีประตูขนาดใหญหลายประตูเพื่อสะดวกในการขน

ถายสินคา เปนสวนหน่ึงของระบบการจัดจําหนายและการกระจายสินคาซึ่งเกี่ยวพันกับระบบของ

การผลิตและการขนสง ปจจัยทั้งหมดดังกลาวจัดเปนตนทุนเกือบทั้งหมดของการผลิต หากมีการ

จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพจะสงผลตอการลดตนทุนทั้งสิ้นอันจะสงผลไปสูกําไรและการสรางความ

พึงพอใจใหแกลูกคาซึ่งประกอบดวย การรับสินคา การจัดเก็บสินคาและการกระจายสินคา 

เน่ืองจากในปจจุบันไดมีแนวคิดการจัดการแบบทันเวลาพอดี ทําใหมีการพัฒนารูปแบบการถือ

ครองสินคาในคลังสินคา โดยลดขั้นตอนในกระบวนการของการเก็บรักษา มีการจัดการใหสินคา

เหลาน้ันผานไปสูกระบวนการที่จุดจายสินคาออกจากคลังสินคาอัตโนมัติ โดยไมตองนําไปเก็บที่

ชั้นวางสินคา โดยเสนทางจะเร่ิมจากการรับสินคาและไปสิ้นสุดที่กระบวนการการจายสินคา ซึ่งทํา

ใหสามารถลดตนทุนและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ มีระบบการจัดเก็บที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็วและถูกตอง มีอุปกรณเคร่ืองมือที่ทันสมัยเหมาะสมเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด และการ

ปฏิบัติงานที่สมบูรณขึ้นถามีการจัดการที่ดี การจัดเก็บแตละพื้นที่จะไมมีผลกระทบและสินคา

วัตถุดิบวางเปนระเบียบ ลักษณะรูปแบบของการเคลื่อนไหวของสินคาที่มีการเขาและออก รวมทั้ง

ปจจัยเกี่ยวกับเร่ืองของพื้นที่เพื่อจัดสรรตําแหนงจัดเก็บสินคา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

เพื่อชวยในการกําหนดตําแหนงการจัดเก็บเพื่อที่จะจัดวางใหเปนหมวดหมู สะดวกตอการนําออกมา

และงายตอการตรวจสอบสินคาคงคลัง ความถูกตองของขอมูล สามารถมีการเคลื่อนยายไดถูกตอง 



136 

 

อัตราความผิดพลาดลดลง  ตลอดทั้งทําใหเกิดความรวดเร็วในการเคลื่อนยายสินคามากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดน้ีจะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น 

ดานบรรจุภัณฑสินคาเน่ืองมาจากบรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุสินคาในการจัดจําหนายเพื่อ

สนองความตองการของผูซื้อและหรือผูบริโภคมีบทบาทสําคัญในการหอหุมสินคา เปนสิ่งที่

ผูบริโภคมองเห็นเปนอันดับแรก เน่ืองจากสามารถเปนสื่อโฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสูมือผูบริโภค

โดยตรง แสดงถึงชื่อเสียงของผูผลิต ตราสินคา คุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใชของสินคา 

ภาพลักษณของสินคา การพัฒนาบรรจุภัณฑใหมที่ไมกอใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม บรรจุภัณฑที่

ดีจะตองสามารถสรางความสะดุดตาและสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคและเพิ่มแรงกระตุน

ในการซื้อใหกับผูบริโภค ในสวนที่สงผลตอประสิทธิภาพน้ัน คุณสมบัติน้ันจะตองประกอบดวย 

ความแข็งแรงทนทานปองกันความเสียหายจากการลําเลียงจัดสงและนําเสนอสินคาต้ังแตวัตถุดิบถึง

สินคาที่ผานการผลิตต้ังแตผูผลิตถึงผูบริโภคใหคงสภาพ ตลอดจนมีคุณภาพทําใหระบบโลจิสติกส

มีประสิทธิภาพและเปนเคร่ืองมือในการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคความเหมาะสมและความ

ปลอดภัยในการใชงานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการคุมครอง

ปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือลูกคาอยางปลอดภัย ดวยตนทุนการผลิตที่เหมาะสม ความสะดวก

การใชงาน ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเคลื่อนยายจัดเก็บและกระจายสินคาจากแหลงผลิตไปจนถึง

ผูบริโภคขั้นสุดทาย ภายใตการจํากัดของเงื่อนเวลาที่จะตองสงมอบแบบทันเวลาและตนทุนรวมที่

สามารถแขงขันได ซึ่งจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของบรรจุภัณฑ อยางไรก็

ตามเน่ืองจากปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรง บรรจุภัณฑจึงมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริม

การตลาดโดยเนนความสวยงามความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อ 

บรรจุภัณฑในปจจุบันจึงทําหนาที่ในการสรางภาพลักษณของสินคากอนที่ผูซื้อจะเห็นสินคา ซึ่ง

บรรจุภัณฑที่บรรจุสินคาสําหรับผูบริโภคจะมีการใชรูปแบบหรือสีสันที่นาสนใจ รวมถึงมีขอความ

ประชาสัมพันธและโฆษณาสินคาที่บรรจุอยูภายใน เนนดานความสะดวกตอการทํางาน ซึ่งจะทําให

เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ดานปจจัยภายในเน่ืองมาจากการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลความรู เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตามการเปลี่ยนแปลงของการแขงขัน เมื่อองคกรเจริญเติบโตขึ้นผูบริหารมักมี

ความตองการดานขอมูลขาวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากขึ้น มีภาระหนาที่มาก จึงตอง

ใชกฎเกณฑนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนเคร่ืองมือของการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการใน

องคกร เพื่อใหการสื่อสารภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทและนําไปสู

เปาหมายไดเปนผลสําเร็จ คุณภาพทรัพยากรมนุษยการพัฒนาฝมือและความรู คุณภาพการศึกษาทํา

ใหมีความสมบูรณทั้งความคิด ขีดความสามารถสูงขึ้นในทุก ๆ ดาน จะยังเปนประโยชนตอการ
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ปฏิบัติงาน จะทําใหตนทุนลดลงรวมทั้งการจัดการคุณภาพทั้งระบบการจัดการหวงโซอุปทาน เชน 

ความพึงพอใจของลูกคาการปรับปรุงอยางตอเน่ือง รวมถึงคุณภาพการบริการและราคาทั้งหมด

สงผลตอประสิทธิภาพทั้งสิ้น 

ธุรกิจอุตสาหกรรมนํ้ามันหลอลื่นเปนอีกหน่ึงอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง จาก

สภาวะ เศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหอุตสาหกรรมตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินงานใหมี

ความยืดหยุนสอดคลองกับสถานการณอยางสมดุล ไมวาคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานและการบริการลูกคาใหตรงกับความตองการและเกิดความพึงพอใจตอการ

ใชผลิตภัณฑและบริการขององคกรการสรางความประทับใจ การเพิ่มความจงรักภักดีตอตราสินคา 

การสรางโอกาส ทางการสรางรายไดองคกรจากกลุมของลูกคา โดยมีลูกคาที่มีความตองการซื้อ

สินคาผลิตภัณฑ และในขณะเดียวกันก็มีผูใหจําหนายผลิตภัณฑจํานวนหลายราย ดังน้ันการซื้อขาย

จะเกิดขึ้นก็เน่ืองจากทั้งสองฝายมีความตองการและการใหการตอบสนองที่ตรงกัน ในฐานะของ

องคกรจําหนายหรือองคกรผูผลิตสินคามีลูกคาจํานวนมากที่ตองใหการตอบสนองตอความตองการ 

จากลูกคาแตละรายมีความตองการที่แตกตางกัน ทําใหเกิดการใหบริการหรือการตอบสนองตอ

ความตองการที่แตกตางกันไป ดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได สงผลใหเกิดตนทุนในการตอบสนองลูกคา

ที่แตกตางกันไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ (บารักษ ซอหะซัน, 2548) เร่ืองตนทุนในการ

ตอบสนองลูกคาตอกิจกรรมโลจิสติกสกรณีศึกษาอุตสาหกรรมนํามันหลอลื่น ที่พบวาแนวความคิด

ที่ใชในการคํานวณตนทุนในการตอบสนองลูกคา โดยมีการแบง ตนทุนหรือ คาใชจายที่เกิดขึ้นใน

การบริการ หรือตอบสนองกับลูกคาแตละรายใกลเคียงความเปนจริง มากที่สุด ซึ่งขอมูลใน

ลักษณะเฉพาะตอลูกคาเชนน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่งที่ใชในการตัดสินใจ การวางแผน การ

ควบคุมตนทน ในการตอบสนองลูกคาแตละรายที่สงผลไปยังตนทุนการตอบสนอง ลูกคาใน

อุตสาหกรรมนํ้ามันหลอลื่นเพื่อรับมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหธุรกิจอยางยั่งยืนดังน้ันการ

ดําเนินธุรกิจจึงตองแสวงหาวิธีการใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาชวยทําใหกระบวนการทางธุรกิจสามารถไหลลื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สราง

กําไรใหไดมากความพึงพอใจของผูบริโภค เพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของธุรกิจ ได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การสรางมูลคาเพิ่มเขาไปในบริการแกไขปญหาที่พบได

ถูกตองและเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ตอไปใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังน้ัน องคการจะพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เปนปจจัยที่สําคัญ 

การขนสงมีความสําคัญตอธุรกิจการจัดจําหนายนํ้ามันเคร่ืองเปนอยางมาก ทั้งในสวนการ

ผลิตการขาย การจัดจําหนาย ซึ่งตนทุนการขนสงนับเปนตนทุนที่สําคัญ ซึ่งโครงสรางตนทุนจะ

ประกอบไปดวยตนทุนคงที่ ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนสง เชน คาเชาสถานที่จอด



138 

 

รถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เปนตนตนทุนผันแปร หรือ คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณ

การใหบริการการขนสง เชน คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม คานํ้ามันหลอลื่น นอกจากน้ันแลวยังมี

ตนทุนที่มาจากประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการขนสงไดแกคาใชจายที่เกี่ยวกับการขนสง

เที่ยวเปลาปริมาณหรือนํ้าหนักของสินคา ที่บรรทุกระยะเวลาที่ใชในการขนถายขึ้นและลงรวมถึง

คาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรอคาใชจายที่เกี่ยวของกับระยะทางในการขนสง

คาใชจายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอความเสียหายจึงจําเปนตองมีการบวกคาใชจายในสวนที่เปน

เร่ืองของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนสงผลใหเกิดการปรับตัวของราคาน้ํามันที่

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหผูประกอบการดานโลจิสติกส ตองแบกรับภาระที่สูงขึ้น ดังน้ันการ

เพิ่มประสิทธิภาพ อาจทําไดโดยการหาที่ต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ตามจุดตางๆ ที่สามารถ

กระจายและสงตอไปไดอยางทั่วถึงมีการจัดระบบการขนถายสินคาการจัดพื้นที่การเก็บสินคา 

ระบบการจัดสงสินคา บารโคด /สายพานลําเลียง มีการจัดประเภทสินคาที่ไดมาตรฐานการขนสง

ตรงถึงลูกคา ที่ทําใหสวนใหญตองขนสงรถเที่ยวเปลากลับหรือสงสินคา ไมเต็มคันรถ ซึ่งการ

แกปญหาดังกลาวทําได โดยการมีศูนยกระจายสินคา ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงขายกระจายสินคา 

ทําหนา ที่รวบรวมสินคา ใหเต็มคันรถหรือจัดพาหนะใหเหมาะสมกับจํานวน และสอดคลองกับ

สถานที่สงมอบสินคา อีกทั้งยังมีเครือขายในการรวบรวมสินคา หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนสงไปสู

รูปแบบที่ประหยัดพลังงานอีกดวยสอดคลองกับการศึกษาของ พรพิมล เอ่ียมสําอาง (2551) เร่ือง 

การลดตนทุนโลจิสติกสโดยการปรับปรุงระบบการจัดสงสินคา ที่ผลจากการศึกษาพบวา เมื่อคิด

ตนทุนตามกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามการทํางานในระบบใหม บริษัทกรณีศึกษาสามารถประหยัด

คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานตานโลจิสติกส เพื่อโอนยายสินคาไปจัดเก็บที่ศูนย

กระจายสินคากอนการจัดสงใหตัวแทนจําหนายตอไปตามการดําเนินงานในระบบเดิม เปนปจจัย

หลัก ซึ่งสงผลใหบริษัทกรณีศึกษาสามารถลดตนทุนโลจิสติกส ของการจัดสงสินคาใหตัวแทน

จําหนายโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอด จากการใชประโยชนรถเที่ยวเปลาของรถหัวลากใน

การจัดสงสินคาได จํานวน 100 เที่ยว หรือคิดเปนมูลคาไดทั้งสิ้น 584,585.00 บาท นอกจากน้ี ยัง

สามารถลดระยะเวลาการรอสินคาของลูกคาลงได 1 วันเปนอยางตํ่า จากการปรับลดกระบวนการ 

ตามระบบใหมซึ่งเปนการเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้นดวย ดังน้ันการพัฒนาระบบใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ควรมีการทบทวนตนทุนที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได ณ ชวงเวลา

น้ัน ๆ เพื่อใหทันสมัย เหมาะสมและถูกตองแมนยํา และปรับปรุงใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

ดีกวาเดิมอยูเสมอ 

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การขนสงสินคา ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการขนสงเพื่อใหบรรลุเปาหมายคือ ความรวดเร็ว
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ชวยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินคา และการจัดวางเสนทางใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต

ขอจํากัดตาง ๆ การจัดตารางเดินรถ การจัดสินคาขึ้นรถแตละคัน การติดตามยานพาหนะอัตโนมัติ

ดวยระบบดาวเทียมบอกตําแหนง เชน เสนทางการว่ิงรถบรรทุก จุดจอดพักรถ ทางอันตราย 

การจราจร การประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับ ขนาด ประเภท อัตราการใช เชื้อเพลิง ระยะทางว่ิงที่

เหมาะสม สําหรับรถแตละคัน แตละประเภท พนักงานขับรถ ประเภทใบขับขี่เสนทางที่ชํานาญ 

ชวงเวลาที่ทํางานไดอัตราคาจาง ขอจํากัดดานกฎหมาย ระเบียบราชการสําหรับสินคา /รถบาง

ประเภท เสนทาง บางเสนทางการขับรถใหตรงประเภทใบขับขี่ จุดหลักและสถานที่แวะรับและสง

สินคา  โรงงานลูกคา ศูนยกระจายสินคาของลูกคา ดานศุลกากรตามชายแดน ระบบการรับคําสั่ง

จากลูกคา เชน ประเภทสินคา จํานวน ตนทาง-ปลายทาง เวลานัดหมายการเลือกใชวิธีการบริหาร

จัดการแบบใดตองคํานึงถึงความสามารถในการลดคาใชจายไดจริงเวลาในการเดินทาง และความ

ปลอดภัยการเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของดวยเพื่อความถูกตองของผลลัพธที่ได

และความสามารถในการใชงานไดจริง การบริหารการจัดการขนสงที่มีประสิทธิภาพ มักมี

องคประกอบพื้นที่ ที่ทุกองคการ มักทราบดีอยูแลว ไมวาจะเปนการสงมอบตรงสถานที่ตรงเวลา

และปริมาณที่ลูกคาตองการการสงสินคา ตามราคาที่แขงขันได 

การบริหารจัดการการขนสง กระจายสินคา การจัดเก็บสินคาคงคลัง และการสื่อสารขอมูล

สารสนเทศ ลวนมีคาใชจายในการดําเนินงานแทบทั้งสิ้น การมีระบบที่สามารถวิเคราะหและ

คํานวณตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ของกิจกรรมในการใหบริการที่เกิดจากลูกคาแตละรายได

อยางถูกตองจะเปนประโยชนอยางมาก รวมทั้งทําเลที่ต้ังและขนาดของคลังสินคา มีผลตอการขนสง

สินคาทั้งในระยะทางและปริมาณสินคา และทําใหอัตราความเคลื่อนไหวของสินคาที่แปรผันตาม

พฤติกรรมของลูกคา เชน ความถี่และจํานวนในการซื้อแตละคร้ัง สําหรับปจจัยภายในที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพที่สําคัญ ไดแก การบริหารจัดการ โครงสรางองคการ ดานบุคลากร ควรจัดการ

พนักงานขับรถใหเหมาะสมและควรมีการฝกอบรมใหมีคามเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ รับผิดชอบ

ประเภทของการบริการ ปจจัยภายนอกไมวาจะเปน ดานการเมืองการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการ

ลงทุน และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมของลูกคา การ

สนับสนุนจากรัฐบาลการแขงขันในธุรกิจคาดานการบริหารจัดการใหมีความทันสมัย สะดวก

รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ลาชาหรือซับซอนเขาใจยาก โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชและการ

บริหารจัดการดานคลังสินคาใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุดสอดคลองกับ การศึกษาของ เอกลักษณ 

กูเกียรติวงศ (2552) เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรม

นํ้ามันพืชจากการศึกษา พบวาการไหลของขอมูลในโซอุปทานภายในบริษัทในสวนของการผลิต 

ยังไมมีความตอเน่ือง ขาดการประสานอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงกับทางดานการ
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วางแผน การผลิต การจัดสง รวมไปถึงเร่ืองของการบริหารงานหรือควบคุมการทํางาน เปนเหตุให

เกิดความสูญเสียทางธุรกิจเปนอยางมาก ดังน้ัน ในการพัฒนาโซอุปทานของบริษัทตองมีการจัดการ

ในกระบวนการที่สําคัญ 4 ดาน คือ การวางแผนการจัดหาแหลงวัตถุดิบการผลิต และการจัดสง

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะเร่ิมจากดานการจัดการและควบคุมตนทุน

ระบบการขนสงควรมีการพัฒนาระบบโซอุปทานจัดทําระบบในการจัดสง เพื่อลดตนทุนดานการ

ขนสง และตรงตามที่ลูกคาตองการมีแผนสํารองในกรณีที่สงของไมทันตามกําหนด มีทําเลที่ต้ังใน

บริเวณใกลกับลูกคา เพื่อความสะดวกในการขนสงการจัดการตนทุนการขนสงจะตองให

ประสิทธิภาพในการขนมากกวารอยละ 85 ในสวนของระบนขนสงน้ัน ควรพิจารณาวาการขนสง

น้ันในแตละเที่ยวหรือในในแตละวันตองมีการใชพื้นที่ของรถใหไดรอยละ 100 เพื่อใหคุมกับการ

ขนสงสินคาและการกําหนดระยะทางจัดการในการจัดสงของขึ้นรถแตละคร้ังวางแผนลวงหนาใน

ระบบการขนสงที่มีลูกคาอยูในเสนทางเดียวกันควรควบคุมและจัดการกับตนทุนตาง ๆ ที่มองไม

เห็นอยางจริงจังทําการเช็คแผนการจัดสงใหทันสมัยอยูตลอดเวลาเพื่อปองกันการสงงานผิดพลาด

จัดทํารายงานรวบรวมรายละเอียดคาใชจาย งบประมาณในการควบคุมตนทุน ดานการขนสง เพื่อ

เปนขอมูลสําหรับอนาคตและเปรียบเทียบกับตัวแทนอ่ืน ๆ ศึกษาระบบชองทางในการขนสงตางๆ

เพื่อเปนประโยชนในการเปรียบเทียบราคาการสงของ ตองตรงเวลา ไมมีคาสูญเสีย เพื่อลดคาใชจาย

ในการขนสง เชน ถูกคาปรับกรณีสงงานลาชาควรมีการศึกษาและรวมพัฒนาระบมการขนสงรวม

ของบริษัทในเขตพื้นที่ เดียวกันแลวมีปลายทางรวมหรือใกลเคียงกันควรมีการสํารวจเสนทางการ

ขนสงใหม และจัดปริมาณการจัดสงใหเหมาะสมกับเที่ยวรถเพื่อลดตนทุนโดยการเปรียบเทียบคา

ขนสงทุก 3 เดือน และกําหนดการขึ้น - ลง ของคาขนสงใหชัดเจน เทียบกับราคานํ้ามันควรควบคุม

เวลาที่ใชเดินทางและเสนทางที่ใชตลอดจนความพรอมของอุปกรณบรรจุกัณฑและอ่ืน ๆ การ

เดินทางตองใหเวลากําหนดความเร็วของการว่ิงของรถขนสงมีระบบการจัดการปองกันสินคาสูญ

หาย ทั้งขาไป-กลับ การว่ิง-หยุด-จอด หรือออกนอกเสนทางไดเปนอยางดีควรนําระบบบารโคดมา

ควบคุมหวงโซอุปทานซึ่งสามารถควบคุมตนทุนการขนสงไดในระยะยาว 

ดานระบบคลังสินคาเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และตรงตามความตองการของลูกคา 

โดยการนําระบบการจัดการคลังสินคาที่ทันสมัยมาควบคุมและจัดการคลังสินคา เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาและควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสมมีเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุน

เทคโนโลยีของลูกคา บุคลากรมีความรูความสามารถที่เชี่ยวชาญในการจัดการระบบอยางถูกตอง

จัดเก็บสินคาที่ใชในการผลิตใหนอยที่สุดเทาที่จําเปนควบคุมพื้นที่ในการจัดเก็บ ไมควรมีมาก

เกินไปใหเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน โดยการสงสินคาระยะใกล ๆ เพื่อลด
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คาใชจายในการจัดเก็บและดูแลมีการบันทึกขอมูลการตรวจรับวัตถุดิบ หรือสินคาสําเร็จรูปให

ถูกตองตามเอกสาร อยางถูกตองและแมนยํามีการตรวจเช็คประจําเดือน หรือ 6 เดือนคร้ังของ

วัตถุดิบหรือสินคาสําเร็จรูปจัดทําแผนการควบคุมการทํางานของระบบในงานคลังสินคาให

พนักงานไดปฏิบัติตาม พรอมตรวจติดตามนําใชซอฟตแวรเพื่อบริหารสินคาคงคลังการควบคุม

คลังสินคาตองมีรูปแบบการไหลของสินคาตองจัดการกับสภาวะแวดลอมของการจัดเก็บชิ้นสวน

เปนอยางดีและสามารถ บอกไดวาชิ้นสวนเก็บในน้ันไดกี่วัน แลวจะไมเกิดปญหา ถาเกินเวลาแลวมี

การดําเนินการแกไขไดอยางเปนระบบดานการบริหารจัดการกิจกรรม ที่กําหนดระดับการ

ใหบริการลูกคา ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการสั่งสินคา และคาใชจายในการจัดการสินคา

สงคืน รวมทั้งตนทุนคาเสียโอกาสในการขาย นอกจากน้ียังรวมถึงตนทุนกระบวนการและขอมูลใน

การสั่งซื้อและตนทุนการจัดซื้อ ประกอบดวย ตนทุนกระบวนสั่งซื้อ กระจายหรือสงคําสั่งซื้อ การ

ติดตอสื่อสาร การพยากรณความตองการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เชน การบันทึกคําสั่งซื้อ และการ

ประมวลคําสั่งซื้อ ตลอดจนการจัดซื้อ การติดตอสื่อสาร การพยากรณความตองการของลูกคา 

ปริมาณหรือความถี่ในการสั่งซื้อ คาใชจายของพนักงาน ซึ่งถือไดวาเปนอีกตัวแปรหน่ึงที่สําคัญใน

การกําหนดขีดความสามารถขององคการซึ่งทั้งหมดเพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.1: รูปแบบกลยุทธที่ไดจากงานวิจัยประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนาย

นํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 

ฝายผลิตสินคา 

คลังสินคา สินคาคงคลัง บรรจุภณัฑสินคา 

การจัดการภารกิจขนสง

 

 

ผูแทนจําหนายน้ํามันหลอลื่น
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 ผลการวิจัยที่ไดจากงานวิจัยน้ีเปนกลยุทธการปฎิบัติงานโลจิสติกสไหลตามกิจกรรมดาน

การจัดจําหนายที่มีความสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดระบบโลจิสติกสดานการจัดจําหนายอยางมี

ประสิทธิภาพ องคกรตองมีการดําเนินงานโลจิสติกสอยางเปนระบบในทุกกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

 การบริหารสินคาคงคลังใหเหมาะสม เตรียมสินคาไวในคลังสินคาใหพรอมขายเสมอ โดย

คํานึงถึงสินคาคงคลังขั้นตํ่าและจะตองดูระยะเวลาและจํานวนสินคาที่จะเขามาในคลังสินคาใหได

อยางตอเน่ือง เพื่อใหมีสินคามีพรอมจัดจําหนายเสมอ นําสินคาเกาออกจําหนายกอนและนําสินคา

ใหมมาทดแทน โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานขอมูลที่ถูกตอง เพื่อสะดวกตอการ

ตรวจสอบสินคาคงคลังและสามารถขนสงสินคาเพื่อจัดจําหนายสินคาไปยังผูแทนจําหนายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 สินคาคงคลังจะตองถูกจัดเก็บอยูในคลังสินคาที่มีขนาดเหมาะสมและสะดวกตอการ

เคลื่อนยาย มีการใชเคร่ืองจักรในการเคลื่อนยายสินคา เพื่อลดจํานวนแรงงานและลดความเสียหาย

จากแรงกระแทก คลังสินคาตองอยูในทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม อยูใกลแหลงชุมชน สะดวกในการเขา

ออกของรถสงสินคาและมีตําแหนงคลังสินคาเหมาะแกการขนสงสินคาไปยังผูแทนจําหนายได

อยางรวดเร็ว 

 บรรจุภัณฑสินคามีความสําคัญตอทุกๆกิจกรรมและเปนสิ่งที่ผูแทนจําหนายจะไดรับ

โดยตรง  บรรจุภัณฑจะตองอยูในคลังสินคาจึงควรมีขนาดบรรจุภัณฑสินคาที่เหมาะสมในการ

เคลื่อนยายภายในคลังสินคา มีความแข็งแรงเมื่อถูกเคลื่อนยาย ตลอดจนตองมีความเหมาะสมและ

ปลอดภัยในการขนสงสินคา และเมื่อถึงมือผูบริโภคจะตองสะดวกใชงาน จะเห็นไดวาบรรจุภัณฑ

สินคาเปนกิจกรรมโลจิสติกสสําคัญที่สงผลตอกิจกรรมอ่ืน ๆ และสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูแทนจําหนายและผูบริโภคเปนอยางมาก 

 การจัดการภารกิจขนสงสินคาเปนกิจกรรมโลจิสติกสที่สําคัญในอุตสาหกรรมน้ี เน่ืองจาก

เปนกระบวนการนําสินคาจากคลังสินคาของผูผลิตจัดสงไปถึงผูแทนจําหนาย ฝายขนสงจะทําหนา

ประสานงานกับฝายคลังสินคาในตอนเร่ิมกิจกรรมขนสงขาออก ตองมีบรรจุภัณฑที่แข็งแรงและ

เหมาะสมตอการเคลื่อนยาย มีขั้นตอนทั้งการจัดการขอมูลการขนสง ความพรอมของพนักงาน, ชุด

และอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ การจัดเสนทางเดินรถ พฤติกรรมพนักงาน กิจกรรมดานน้ีสงผลถึง

ความพึงพอใจของผูแทนจําหนายซึ่งเปนผูรับสินคา การจัดการภารกิจขนสงสินคามีคาใชจาย

มากมาย ทั้งคาใชจายทางดานโลจิสติกส เชน คาเชื้อเพลิงพลังงาน ซึ่งสําหรับประเทศไทยยังมีราคา

สูงมาก สวนปจจัยภายในเร่ืองการสื่อสารภายในองคกรและคุณภาพของพนักงานขนสงสินคา ซึ่งจะ

เกิดจากประสบการณในการทํางานและการฝกอบรมจากองคกร  และปจจัยภายนอกในดานของ
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สิ่งแวดลอมภายนอกตางๆที่องคกรไมสามารถกําหนดได และนโยบายของรัฐบาลที่มีผลโดยตรงตอ

องคกรผูประกอบการ และมีความผันเปลี่ยนนโยบายไปตามรัฐบาลในขณะน้ัน 

 กิจกรรมดังที่กลาวมาทั้งหมดน้ี สงผลตอประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายของ

องคกรผูผลิต ทั้งในดานการสรางความยืดหยุนในการดําเนินงานและเสริมประสิทธิภาพโลจิสติกส

เพื่อใหองคกรผูผลิตทํากําไรไดดีขึ้นหรือลดตนทุนขององคกรลงไดทําใหองคกรผูผลิตเกิดผลกําไร

สูงขึ้นและทําใหผูแทนจําหนายเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อทําใหองคกรผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยาน

ยนตในประเทศไทยกาวไปสูความสําเร็จ 

 

3. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

1. การจัดการภารกิจขนสงสินคาเปนกิจกรรมที่ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานการ

ประสานงานการจัดสงกับลูกคา พนักงานสงสินคาควรมีกิริยาสุภาพและประสานงานไดอยาง

รวดเร็ว พนักงานขนถายสินคาควรไดรับการฝกอบรมใหมีความคลองตัวและชํานาญ ผูผลิตควรมี

การจัดจําหนายสินคาและการสงสินคาใหเปนบริเวณกวางครอบคลุมผูแทนจําหนาย ผูผลิตควรมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลการขนสงกับผูแทนจําหนายอยูเสมอ เชนมีการแจงวัน,เวลา,สินคาที่จัดสง 

พนักงานสงสินคาตองมีการจัดการเสนทางการขนสง มีการวางแผนเสนทางกอนการเดินทาง รวม

ไปถึงมีความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา และสิ่งที่สําคัญคือ

ประสิทธิภาพการบรรทุกสินคาของยานพาหนะ ควรบรรทุกไดมากแตมีคาใชจายดานพลังงานและ

คาสึกหรอที่เหมาะสมและคุมคา 

2. การบริหารสินคาคงคลังเปนกิจกรรมที่ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานการหมุนเวียนสินคา

เพื่อใหผูแทนจําหนายไดรับสินคาสม่ําเสมอ ไมทําใหเสียโอกาสในการขายทั้งผูผลิตถึงผูแทน

จําหนาย และยังมีผลตอผูแทนจําหนายสงตอถึงผูบริโภคอีกดวย ผูผลิตควรแสดงขอมูลสินคาคงคลัง

รวมกันกับผูแทนจําหนายโดยผานเอกสารหรือเว็บไซท เพื่อทําใหผูแทนจําหนายสามารถตรวจสอบ

สินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซทได ผูแทนจําหนายจะพยากรณการจัดซื้อและการจําหนายขององคกรได  

3. บรรจุภัณฑสินคาเปนกิจกรรมที่ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานบรรจุภัณฑควรมีความ

สะดวกในการใชของผูบริโภค ฝาที่เปด-ปด ขนาดของการบรรจุ รูปทรงเหมาะกับการพกพา และสิ่ง

ที่สําคัญคือบรรจุภัณฑควรตองมีฉลากบงบอกอยางชัดเจนถึงวิธีใช ,คําเตือน,คุณสมบัติตางๆ 

4. การจัดการคลังสินคาเปนกิจกรรมที่ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานการจัดการคลังสินคา

รายวันและการจัดการพื้นที่ใหมีความสะดวกในการขนถายสินคา สินคาจะไดไมเสียหาย ผูผลิตควร

มีการแสดงขอมูลคลังสินคากับผูแทนจําหนายถึงสถานที่ของคลัง วิธีการเคลื่อนยายสินคาในคลัง
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และผูผลิตควรมีการวางแผนเคลื่อนยายผลิตภัณฑประจําวัน โดยนําสินคาเกาออกจําหนายกอนจะ

ทําใหไมตกคาง 

5. ปจจัยภายในเปนตัวแปรที่ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานการกําหนดการประชุมระหวาง

หนวยงานตางๆใหเปนประจํา เพื่อแกไขปญหาตางๆ มีการจัดการสื่อสารภายในเกี่ยวกับเปาหมาย

และจัดลําดับความสําคัญอยูเสมอ พนักงานควรมีการสื่อสารที่ดีตอกันและทํางานตามเปาหมาย

รวมกัน พนักงานแกปญหาตางๆดวยการทาํงานเปนทมี ทุกฝายรวมกันแกไขปญหา ผูผลิตควรมีการ

ฝกอบรมพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 

6. ปจจัยภายนอกเปนตัวแปรที่ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานการสนับสนุนของภาครัฐบาล

ดานการเงิน เพราะมีผลตอตนทุนโลจิสติกส เรียกรองใหมีการลดหยอนดานภาษีและการควบคุม

ตนทุนพลังงาน เพื่อไมใหตนทุนโลจิสติกสเพิ่มสูงขึ้น พนักงานใหความรวมมือในการแจงขาวสาร

ในตลาดหรือขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง เรียกรองใหมีการสงเสริมอุตสาหกรรมและการเปดเขต

การคาเสรี ผูผลิตควรตอบสนองอยางรวดเร็วและมีการแขงขันดานการจูงใจ, สงเสริมการขาย  

7. ดานระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส ผูผลิตควรจะพัฒนาในดานความยืดหยุนในการ

ดําเนินงาน ผูผลิตตองตอบสนองคําสั่งซื้อฉุกเฉินไดและใหขอมูลตอผูบริโภคจากคําถามหรือการ

รองเรียนตางๆ ผูผลิตควรมีฝายลูกคาสัมพันธและฝายเทคนิคผลิตภัณฑคอยใหบริการกับผูบริโภคที่

สอบถามเขามา สวนดานความพึงพอใจในการใหบริการ ผูผลิตตองพัฒนาในดานความสามารถใน

การจัดการทดแทนสินคาที่ชํารุด มีนโยบายการชดเชยสินคาใหครบถวนและรวดเร็ว 

 

4. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป  

1. นําเคร่ืองมือการวัดผลการดําเนินงานกิจกรรมโลจิสติกสไปประยุกตใชกับสินคา

ประเภทอ่ืนๆไดและนอกจากน้ีงานวิจัยในอนาคตอาจนําเคร่ืองมือการวัดผลดําเนินงานมา

ประยุกตใช เพื่อใหสะทอนประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกสของสินคาน้ัน ๆ ไดอยางถูกตอง

มากขึ้น 

2. ควรศึกษาตนทุนโลจิสติกสของธุรกิจอ่ืนเพื่อเปนการเปรียบเทียบกันเน่ืองจากในแตละ

ธุรกิจมีตนทุนโลจิสติกสที่แตกตางกันโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

และตางจังหวัด 

3. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาการทํางานแตละขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อพิจารณา

วามีกิจกรรมในสวนใดที่จําเปนและกระบวนการใดที่ไมจําเปนหรือทํางานซ้ําซอนกันเพื่อที่จะลด

เวลาการทํางานใหเหลือนอยลงและสงผลกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
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4. ควรศึกษาถึงในเร่ืองของตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมเพราะการที่ไดนําวิธีการหรือ

แนวคิดทางดานโลจิสติกสเขามาในการปรับปรุงในแตละแผนกน้ันอาจจะสงผลกระทบไปยังแผนก

ถัดไปดังน้ันในการที่จะปรับปรุงระบบจึงควรคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดวย 

5. ควรศึกษาทั้งระบบโซอุปทาน ต้ังแตขั้นตอนการนําวัตถุดิบเขามาสูโรงงานผูผลิต

จนกระทั่งผลิตออกมาเปนสินคาสําเร็จรูปและนําสงถึงลูกคานอกจากน้ียังรวมไปถึงงานบริการหลัง

การขายอีกดวย 
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การจูงใจ, สงเสริมการขาย)  

          

24. บุคลากรของผูผลิตมีสวนรวมในการตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

(พนักงานใหความรวมมือเชน แจงขาวสารใน

ตลาดหรือขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง) 

          

25. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการเงินมีผล

ตอตนทุนโลจิสติกส เชน (การจัดการดานภาษี

การควบคุมตนทุนพลังงาน)  

          

26. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมี

ผลตอนวัตกรรมโลจิสติกส เชน (การสงเสริม

อุตสาหกรรม, การเปดเขตการคาเสรี)  

          

 

 

 

 



สวนท่ี 3 : ประสิทธิภาพโลจิสติกสของผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

ระดับของประสิทธิภาพ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
อย

 

น
อย

ที่
สุด

 

ความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

27. ผูผลิตไมกําหนดขอจํากัดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่มากในแตละ

คร้ัง 

     

28. ผูผลิตสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการการ

จัดสงสินคาได 

     

29. ผูผลิตสามารถเรงคําสั่งซื้อฉุกเฉินได      

30. ผูผลิตใหขอมูลในการตอบสนองตอผูบริโภคจากคําถามหรือการ

รองเรียนตาง ๆ (มีฝายลูกคาสัมพันธและฝายเทคนิคผลิตภัณฑ

คอยใหบริการ)  

     

31. ผูผลิตและผูแทนจําหนายสามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธใน

สภาพแวดลอมของตลาดที่เปลี่ยนไป 

     

ความพึงพอใจในการใหบริการ 

32. ผูผลิตตอบสนองดวยความมุงมั่นเพื่อใหบริการ      

33. การใหบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด      

34. ไมมีความยุงยากในขั้นตอนของการใชบริการ      

35. ผูผลิตใหบริการหลังการขายตอผูแทนจําหนายไดดี      

36. ผูผลิตใหบริการแจงขอมูลปริมาณสินคาที่แมนยํา      

37. ผูผลิตตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว 

     

38. ผูแทนจําหนายสามารถติดตอพนักงานของผูผลิตเพื่อแกไข

ปญหาสินคาและบริการได 

     

39. ผูแทนจําหนายแบงปนขอมูลความตองการตอผูผลิตไดอยูเสมอ      

40. สินคาที่จัดสงถึงปลายทางครบถวนตามจํานวนที่สั่ง      

41. ผูผลิตมีสินคาอยางตอเน่ืองในคลังเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ      



ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

ระดับของประสิทธิภาพ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
อย

 

น
อย

ที่
สุด

 

42. พนักงานสงสินคามีความสุภาพเรียบรอยในการใหบริการ      

43. บรรจุภัณฑมีคุณภาพและมีความทนทาน      

44. บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยในการใชงาน      

45. บรรจุภัณฑมีความสะดวกเหมาะสมในการขนสง      

46. ผูผลิตรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส      

47. ผูผลิตมีความสามารถในการจัดการทดแทนสินคาที่ชํารุด (การ

ชดเชยสินคาครบถวน, รวดเร็ว) 

     

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส 

48. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนพลังงานการขนสงสินคา

ที่ตํ่า (การขนสงประหยัดเชื้อเพลิงไดดี)  

     

49. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนการขนสงสินคาที่ตํ่า 

(การบรรทุกสินคาตอเที่ยวคุมคา)  

     

50. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนสินคาคงคลังที่เหมาะสม 

(มีระดับสินคาคงคลังลดลง) 

     

51. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนคลังสินคาที่ ตํ่า (มี

คลังสินคาที่พอดีกับการใชงาน)  

     

การดําเนินงานดานเวลา 

52. ผูผลิตมีความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร      

53. ผูผลิตมีชวงเวลาระหวางการสั่งซื้อสินคาและไดรับสินคารวดเร็ว       

54. ผูผลิตสงมอบสินคาใหผูแทนจําหนายตรงเวลาที่นัดหมาย      

 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือของทาน 

 



แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

 

เร่ือง  ประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศไทย 

 

คําชี้แจงในแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงประสิทธิภาพโลจิสติกสดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นยานยนตในประเทศ

ไทย ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามน้ีทุกคําตอบจะเก็บเปนความลับ ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน แต

จะเปนประโยชนตอการศึกษาและเพื่อการปรับปรุงระบบโลจิสติกสใหตอบสนองกับความตองการ

ของผูจัดจําหนาย ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน

เพื่อใหการศึกษาสมบูรณ และขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลองคกรผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 

1. จํานวนปที่ทานกอต้ังองคกร (ใหปดเศษ โดย 1-6 เดือนปดลง หากมากวา 6 เดือนปดขึ้น) 

 1. ตํ่ากวา 1 ป                      2. 1-3 ป                    3.  3-5 ป 

 4. 5-7 ป                              5. 7-9 ป                    6. มากกวา 10 ป 

2. องคกรของทานมีพนักงานกี่คน 

 1. 1-10 คน                           2. 11-20 คน 

 3. 21-30  คน                        4. 31 คน ขึ้นไป 

3. ตําแหนงงานในปจจุบันของทาน 

 1. ผูจัดการฝายขาย                             2. ผูจัดการทั่วไป  

 3. เจาของบริษัท                                 4. อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)........................ 

 

 

 

 



สวนท่ี 2  : ขอคําถามเชิงลึก โดยมีขอคําถาม ดังน้ี 

1. ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสของประเทศไทย 

2. ขีดความสามารถโลจิสติกสการจัดจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

3. ปจจัยแหงความสําเร็จใดที่จะชวยสรางประสิทธิภาพโลจิสติกสสําหรับผูจําหนายนํ้ามันหลอลื่น

ยานยนต  

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือของทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

 

ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงดานเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity)  

 การวิเคราะหความเที่ยงตรงดานเน้ือหาของแบบสอบถามน้ันใชวิธีการวิเคราะหคาดัชนี

ความสอดคลอง (คา IOC) ซึ่งมีเกณฑตอไปน้ี คือ คา IOC ต้ังแต 0.50 ถึง 1.00 แสดงวาขอคําถามน้ัน

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด หากไดนอยกวา 0.50 แสดงวาขอคําถามน้ันไมสอดคลอง

วัตถุประสงคที่ตองการวัดหรือแบบสอบถามน้ันไมมีความเที่ยงตรงในการวัดไดถูกตองตาม

วัตถุประสงคที่ตองการวัด (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544, น. 240-247; อุทุมพร จามรมาน, 2541, 

น. 67-68 ) 

 ผลจากการวิเคราะหคาที่ไดในแตละขอคําถามในแบบสอบถามฉบับน้ีคาอยูระหวาง 0.66 

ถึง 1 แสดงวาคําถามทั้งหมดสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการซึ่งหมายความวาแบบสอบถาม

ฉบับน้ีมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

 โดยมีผูทรงคุณวุฒิในสายวิชาการและสายการปฏิบัติการ ทั้งหมด 3 ทาน มาเปนผู

ตรวจสอบแบบสอบถามฉบับน้ี ซึ่งมีรายชื่อดังน้ี 

1. คุณ สมชาติ งามโอฬารเลิศ   ผูจัดการฝายจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่น      

                                                       บริษัท  ปโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ศาสตราจารย ธนสรรค แขวงโสภา   ผูเชี่ยวชาญระดับสูงดานโลจิสติกส 

3. ดร. มยุขพันธ ไชยมั่นคง              ผูเชี่ยวชาญระดับสูงดานโลจิสติกส 

 

 ขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาดวยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มี

ดังน้ี 

1. ใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามเทียบวัตถุประสงคในการวัด โดยใหคะแนนดังน้ี 

 +1 หมายความวา ขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด 

  0   หมายความวา ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด 

 -1  หมายความวา ขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด 

3. นําคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ หาคา IOC รายขอจากสูตร 

 

 

 



สูตร

       N 

                                            IOC = ∑R                  

เมื่อ                     IOC    =    คาดัชนีความสอดคลอง 

              R        =    คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน 

              N        =    จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

รายละเอียดคาดัชนีความสอดคลองรายขอของแบบสอบถามทั้งฉบับเปนดังตารางขางลางน้ี 

 เน้ือหา 
ผูทรงคุณวุฒิ (n=3) คา 

IOC 1 2 3 

สวนท่ี 1 ขอมูลองคกร 

ขอมูลองคกรผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นยานยนต 

1. จํานวนปที่ทานกอต้ังองคกร 1 1 1 1 

2. องคกรของทานมีพนักงานกี่คน 1 1 1 1 

3. ตําแหนงงานในปจจุบันของทาน 1 1 1 1 

สวนท่ี 2 การดําเนิงานโลจิสติกส 

การจัดการภารกิจขนสงสินคา 

4. ผูผลิตสงสินคาเปนชวงบริเวณกวางครอบคลุมผูแทนจําหนาย 

(ขอบเขตการจําหนายและจัดสงสินคาไดทั่วประเทศไทย) 

1 1 1 1 

5. ผูผลิตมีการจัดการเสนทางการขนสงสินคา (มีการวางแผนเสนทาง

กอนการเดินทาง) 

1 1 1 1 

6. ผูผลิตมีประสิทธิภาพการใชงานยานพาหนะ (รถบรรทุกไดปริมาณ

มาก) 

1 1 1 1 

7. ผูผลิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการขนสงกับผูแทนจําหนาย  (มีการ

แจงวัน, เวลา และสินคาที่สง) 

1 1 1 1 

8. ผูผลิตมีการติดตอประสานงานการจัดสงเปนอยางดีกับผูแทน

จําหนาย (พนักงานตอบสนองสุภาพ, รวดเร็ว) 

1 1 1 1 

9. ผูผลิตมีความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการ

ขนสงสินคา (รถเข็น, ถุงมือ, รองเทาหุมสน) 

1 1 1 1 

10. พนักงานมีความรวดเร็วในการขนถายสินคา (มีความคลองตัว, 

ชํานาญ) 

1 1 1 1 

 



เน้ือหา 
ผูทรงคุณวุฒิ (n=3) คา 

IOC 1 2 3 

การบริหารสินคาคงคลัง 

11. ผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียนสินคาได(ผูแทนจําหนาย

ไดรับสินคาสม่ําเสมอ) 

1 1 1 1 

12. ผูผลิตมีระดับสินคาคงคลังแสดงใหกับผูแทนจําหนายไดรับรู

(แสดงเอกสาร, ระบบออนไลน) 

1 1 1 1 

13. ผูผลิตมีการใชเว็บไซทขอมูลสินคาคงคลังรวมกันกับผูแทน

จําหนาย(สามารถตรวจสอบสินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซทได) 

1 1 1 1 

บรรจุภัณฑสินคา 

14. บรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใชของผูบริโภค(การเปด-ปด 

ขนาดบรรจุ การพกพา) 

1 1 1 1 

15. บรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน (วิธีใช, คําเตือน, คุณสมบัติ

ตาง ๆ) 

1 1 1 1 

การจัดการคลังสินคา 

16. ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน / การจัดการพื้นที่ (มีความ

สะดวกในการขนถายสินคา, สินคาไมเสียหาย) 

1 1 1 1 

17. ผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยายผลิตภัณฑประจําวัน (สินคาใหม, 

ไมตกคาง) 

1 1 1 1 

18. ผูผลิตมีการแสดงขอมูลคลังสินคารวมกันกับผูแทนจําหนาย 

(สถานที่ของคลัง, วิธีการเคลื่อนยายสินคาในคลัง) 

1 1 1 1 

ปจจัยภายใน 

19. ผูผลิตมีการกําหนดการประชุมระหวางหนวยงานตาง ๆ เปน

ประจํา (เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ) 

1 1 1 1 

20. ผูผลิตมีการจัดการสื่อสารภายในเกี่ยวกับเปาหมายและจัดลําดับ

ความสําคัญอยูเสมอ (พนักงานมีการสื่อสารที่ดีตอกันและทํางาน

ตามเปาหมายรวมกัน) 

1 1 1 1 

21. ผูผลิตแกปญหาตาง ๆ ดวยการทํางานเปนทีม (ทุกฝายรวมกัน

แกไขปญหา) 

1 1 0 0.67 

 



เน้ือหา 
ผูทรงคุณวุฒิ (n=3) คา 

IOC 1 2 3 

22. ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของพนักงานแตละคน  (มีการฝกอบรม

พนักงาน) 

1 1 1 1 

ปจจัยภายนอก 

23. ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญจากโลจิ

สติกสตาง ๆ (การแขงขันดานการจูงใจ,สงเสริมการขาย) 

1 1 1 1 

24. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ผู ผ ลิ ต มี ส ว น ร วม ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (พนักงานใหความรวมมือ

เชน แจงขาวสารในตลาดหรือขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง) 

1 1 1 1 

25. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการเงินมีผลตอตนทุนโลจิ

สติกส เชน (การจัดการดานภาษีการควบคุมตนทุนพลังงาน) 

1 1 1 1 

26. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมีผลตอนวัตกรรมโล

จิสติกส เชน (การสงเสริมอุตสาหกรรม, การเปดเขตการคาเสรี) 

1 1 1 1 

สวนท่ี 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกส 

ความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

27. ผูผลิตไมกําหนดขอจํากัดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่มากในแตละคร้ัง 1 1 1 1 

28. ผูผลิตสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการการ

จัดสงสินคาได 

1 1 1 1 

29. ผูผลิตสามารถเรงคําสั่งซื้อฉุกเฉินได 1 1 1 1 

30. ผูผลิตใหขอมูลในการตอบสนองตอผูบริโภคจากคําถามหรือการ

รองเรียนตาง ๆ (มีฝายลูกคาสัมพันธและฝายเทคนิคผลิตภัณฑคอย

ใหบริการ) 

1 1 1 1 

31. ผูผลิตและผูแทนจําหนายสามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธใน

สภาพแวดลอมของตลาดที่เปลี่ยนไป 

1 1 1 1 

ความพึงพอใจในการใหบริการ 

32. ผูผลิตตอบสนองดวยความมุงมั่นเพื่อใหบริการ 1 1 1 1 

33. การใหบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด 1 1 1 1 

34. ไมมีความยุงยากในขั้นตอนของการใชบริการ 1 1 1 1 

 



เน้ือหา 
ผูทรงคุณวุฒิ (n=3) คา 

IOC 1 2 3 

35. ผูผลิตใหบริการหลังการขายตอผูแทนจําหนายไดดี 1 1 1 1 

36. ผูผลิตใหบริการแจงขอมูลปริมาณสินคาที่แมนยํา 1 1 1 1 

37. ผูผลิตตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 1 1 1 1 

38. ผูแทนจําหนายสามารถติดตอพนักงานของผูผลิตเพื่อแกไขปญหา

สินคาและบริการได 

1 1 1 1 

39. ผูแทนจําหนายแบงปนขอมูลความตองการตอผูผลิตไดอยูเสมอ 1 1 1 1 

40. สินคาที่จัดสงถึงปลายทางครบถวนตามจํานวนที่สั่ง 1 1 1 1 

41. ผูผลิตมีสินคาอยางตอเน่ืองในคลังเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ 1 1 1 1 

42. พนักงานสงสินคามีความสุภาพเรียบรอยในการใหบริการ 1 1 1 1 

43. บรรจุภัณฑมีคุณภาพและมีความทนทาน 1 1 1 1 

44. บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยในการใชงาน 1 1 1 1 

45. บรรจุภัณฑมีความสะดวกเหมาะสมในการขนสง 1 1 1 1 

46. ผูผลิตรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 1 1 0 0.67 

47. ผูผลิตมีความสามารถในการจัดการทดแทนสินคาที่ชํารุด (การ

ชดเชยสินคาครบถวน, รวดเร็ว) 

1 1 1 1 

ประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกส 

48. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนพลังงานการขนสงสินคาที่

ตํ่า (การขนสงประหยัดเชื้อเพลิงไดดี) 

1 1 1 1 

49. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนการขนสงสินคาที่ตํ่า (การ

บรรทุกสินคาตอเที่ยวคุมคา) 

1 1 1 1 

50. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนสินคาคงคลังที่เหมาะสม 

(มีระดับสินคาคงคลังลดลง) 

1 1 1 1 

51. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนคลังสินคาที่ ตํ่ า  (มี

คลังสินคาที่พอดีกับการใชงาน) 

1 1 1 1 

การดําเนินงานดานเวลา 

52. ผูผลิตมีความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 1 1 1 1 

53. ผูผลิตมีชวงเวลาระหวางการสั่งซื้อสินคาและไดรับสินคารวดเร็ว  1 1 1 1 

 



เน้ือหา 
ผูทรงคุณวุฒิ (n=3) คา 

IOC 1 2 3 

54. ผูผลิตสงมอบสินคาใหผูแทนจําหนายตรงเวลาที่นัดหมาย 1 1 1 1 

รวมคะแนน 1 1 0.96 0.987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

ตารางคา Reliability ของการ Pre Test แบบสอบถาม 30 ชุด 

คา α - Coefficient สําหรับรายละเอียดแตละหมวด ดังตารางขางลางน้ี 

ขอท่ี คําถาม 
คา  

α - Coefficient 

1. ผูผลิตสงสินคาเปนชวงบริเวณกวางครอบคลุมผูแทนจําหนาย (ขอบเขตการ

จําหนายและจัดสงสินคาไดทั่วประเทศไทย) 
.880 

2. ผูผลิตมีการจัดการเสนทางการขนสงสินคา (มีการวางแผนเสนทางกอนการ

เดินทาง) 
.890 

3. ผูผลิตมีประสิทธิภาพการใชงานยานพาหนะ (รถบรรทุกไดปริมาณมาก) .826 

4. ผูผลิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการขนสงกับผูแทนจําหนาย (มีการแจงวัน, เวลา

และสินคาที่สง) 
.809 

5. ผูผลิตมีการติดตอประสานงานการจัดสงเปนอยางดีกับผูแทนจําหนาย

(พนักงานตอบสนองสุภาพ, รวดเร็ว) 
.814 

6. ผูผลิตมีความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา 

(รถเข็น, ถุงมือ, รองเทาหุมสน) 
.821 

7. พนักงานมีความรวดเร็วในการขนถายสินคา (มีความคลองตัว, ชํานาญ) .839 

คารวมในหมวดน้ี .863 

8. ผูผลิตสงสินคาเปนชวงบริเวณกวางครอบคลุมผูแทนจําหนาย (ขอบเขตการ

จําหนายและจัดสงสินคาไดทั่วประเทศไทย) (02) 
.721 

9. ผูผลิตมีการจัดการเสนทางการขนสงสินคา (มีการวางแผนเสนทางกอนการ

เดินทาง) (02) 
.725 

10. ผูผลิตมีประสิทธิภาพการใชงานยานพาหนะ (รถบรรทุกไดปริมาณมาก) .764 

11. ผูผลิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการขนสงกับผูแทนจําหนาย (มีการแจงวัน, เวลา

และสินคาที่สง) (02) 
.733 

12. ผูผลิตมีการติดตอประสานงานการจัดสงเปนอยางดีกับผูแทนจําหนาย

(พนักงานตอบสนองสุภาพ, รวดเร็ว) (02) 
.774 

 



ขอท่ี คําถาม 
คา 

α - Coefficient 

13. ผูผลิตมีความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการขนสงสินคา 

(รถเข็น, ถุงมือ, รองเทาหุมสน) (02) 
.751 

14. พนักงานมีความรวดเร็วในการขนถายสินคา (มีความคลองตัว, ชํานาญ) (02) .756 

คารวมในหมวดน้ี .774 

15. ผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียนสินคาได (ผูแทนจําหนายไดรับสินคา

สม่ําเสมอ) 
.796 

16. 
ผูผลิตมีระดับสินคาคงคลังแสดงใหกับผูแทนจําหนายไดรับรู (แสดงเอกสาร,

ระบบออนไลน) 
.686 

17. ผูผลิตมีการใชเว็บไซทขอมูลสินคาคงคลังรวมกันกับผูแทนจําหนาย (สามารถ

ตรวจสอบสินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซทได) 
.903 

คารวมในหมวดน้ี .867 

18. ผูผลิตสามารถควบคุมการหมุนเวียนสินคาได (ผูแทนจําหนายไดรับสินคา

สม่ําเสมอ) (02) 
.787 

19. ผูผลิตมีระดับสินคาคงคลังแสดงใหกับผูแทนจําหนายไดรับรู (แสดงเอกสาร,

ระบบออนไลน) (02) 
.735 

20. ผูผลิตมีการใชเว็บไซทขอมูลสินคาคงคลังรวมกันกับผูแทนจําหนาย (สามารถ

ตรวจสอบสินคาที่ผูผลิตมีผานเว็บไซทได) (02) 
.922 

คารวมในหมวดน้ี .879 

21. บรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใชของผูบริโภค (การเปด-ปด ขนาดบรรจุ การ

พกพา) 
- 

22. บรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน (วิธีใช, คําเตือน, คุณสมบัติตาง ๆ) - 

คารวมในหมวดน้ี .841 

23. บรรจุภัณฑมีความสะดวกในการใชของผูบริโภค (การเปด-ปด ขนาดบรรจุ การ

พกพา) (02) 
- 

24. บรรจุภัณฑมีฉลากบงบอกอยางชัดเจน (วิธีใช, คําเตือน, คุณสมบัติตาง ๆ) (02) - 

 
 



ขอท่ี คําถาม 
คา 

α - Coefficient 

คารวมในหมวดน้ี .806 

25. ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน / การจัดการพื้นที่ (มีความสะดวกในการ

ขนถายสินคา, สินคาไมเสียหาย) 
.898 

26. ผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยายผลิตภัณฑประจําวัน (สินคาใหม,ไมตกคาง) .879 

27. ผูผลิตมีการแสดงขอมูลคลังสินคารวมกันกับผูแทนจําหนาย (สถานที่ของคลัง,

วิธีการเคลื่อนยายสินคาในคลัง) 
.890 

คารวมในหมวดน้ี .902 

28. ผูผลิตมีการจัดการคลังสินคารายวัน / การจัดการพื้นที่ (มีความสะดวกในการ

ขนถายสินคา,สินคาไมเสียหาย) (02) 
.882 

29. ผูผลิตมีการวางแผนเคลื่อนยายผลิตภัณฑประจําวัน (สินคาใหม, ไมตกคาง) 

(02) 
.886 

30. ผูผลิตมีการแสดงขอมูลคลังสินคารวมกันกับผูแทนจําหนาย (สถานที่ของคลัง,

วิธีการเคลื่อนยายสินคาในคลัง) (02) 
.893 

คารวมในหมวดน้ี .897 

31. ผูผลิตมีการกําหนดการประชุมระหวางหนวยงานตางๆเปนประจํา (เพื่อแกไข

ปญหาตาง ๆ) 
.818 

32. ผูผลิตมีการจัดการสื่อสารภายในเกี่ยวกับเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญอยู

เสมอ (พนักงานมีการสื่อสารที่ดีตอกันและทํางานตามเปาหมายรวมกัน) 
.700 

33. ผูผลิตแกปญหาตางๆดวยการทํางานเปนทีม (ทุกฝายรวมกันแกไขปญหา) .793 

34.   ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของพนักงานแตละคน (มีการฝกอบรมพนักงาน) .816 

คารวมในหมวดน้ี .830 

35. ผูผลิตมีการกําหนดการประชุมระหวางหนวยงานตางๆเปนประจํา (เพื่อแกไข

ปญหาตาง ๆ) (02) 
.840 

36. ผูผลิตมีการจัดการสื่อสารภายในเกี่ยวกับเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญอยู

เสมอ (พนักงานมีการสื่อสารที่ดีตอกันและทํางานตามเปาหมายรวมกัน) (02) 
.751 

37. ผูผลิตแกปญหาตางๆดวยการทํางานเปนทีม (ทุกฝายรวมกันแกไขปญหา) (02) .815 

38. ผูผลิตสงเสริมมูลคาเพิ่มของพนักงานแตละคน (มีการฝกอบรมพนักงาน) (02) .852 



ขอท่ี คําถาม 
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คารวมในหมวดน้ี .856 

39. ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญจากโลจิสติกสตางๆ

(การแขงขันดานการจูงใจ,สงเสริมการขาย) 
.765 

40. บุคลากรของผูผลิตมีสวนรวมในการตอบสนองตอการเปลี่ ยนแปลง

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (พนักงานใหความรวมมือเชน แจงขาวสารในตลาด

หรือขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง) 

.758 

41. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการเงินมีผลตอตนทุนโลจิสติกส เชน (การ

จัดการดานภาษีการควบคุมตนทุนพลังงาน)  
.936 

42. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมีผลตอนวัตกรรมโลจิสติกส เชน 

(การสงเสริมอุตสาหกรรม,การเปดเขตการคาเสรี) 
.889 

คารวมในหมวดน้ี .859 

43. ผูผลิตตอบสนองอยางรวดเร็วเมื่อคูแขงเปดตัวแคมเปญจากโลจิสติกสตางๆ

(การแขงขันดานการจูงใจ,สงเสริมการขาย) (02) 
.803 

44. บุคลากรของผูผลิตมีสวนรวมในการตอบสนองตอการเปลี่ ยนแปลง

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (พนักงานใหความรวมมือเชน แจงขาวสารในตลาด

หรือขอมูลคูแขงตอองคกรตนเอง) (02) 

.681 

45. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานการเงินมีผลตอตนทุนโลจิสติกส เชน (การ

จัดการดานภาษีการควบคุมตนทุนพลังงาน) (02) 
.935 

46. การสนับสนุนของภาครัฐบาลดานเทคโนโลยีมีผลตอนวัตกรรมโลจิสติกส เชน 

(การสงเสริมอุตสาหกรรม,การเปดเขตการคาเสรี) (02) 
.888 

คารวมในหมวดน้ี .871 

47. ผูผลิตไมกําหนดขอจํากัดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่มากในแตละคร้ัง .954 

48. ผูผลิตสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการการจัดสงสินคาได .941 

49. ผูผลิตสามารถเรงคําสั่งซื้อฉุกเฉินได .944 

50. ผูผลิตใหขอมูลในการตอบสนองตอผูบริโภคจากคําถามหรือการรองเรียนตางๆ

(มีฝายลูกคาสัมพันธและฝายเทคนิคผลิตภัณฑคอยใหบริการ) 
.939 
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51. ผูผลิตและผูแทนจําหนายสามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธในสภาพแวดลอม

ของตลาดที่เปลี่ยนไป 
.960 

คารวมในหมวดน้ี .958 

52. ผูผลิตตอบสนองดวยความมุงมั่นเพื่อใหบริการ .784 

53. การใหบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด .763 

54. ไมมีความยุงยากในขั้นตอนของการใชบริการ .770 

55. ผูผลิตใหบริการหลังการขายตอผูแทนจําหนายไดดี .742 

56. ผูผลิตใหบริการแจงขอมูลปริมาณสินคาที่แมนยํา .755 

57. ผูผลิตตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว .737 

58. ผูแทนจําหนายสามารถติดตอพนักงานของผูผลิตเพื่อแกไขปญหาสินคาและ

บริการได 
.741 

59. ผูแทนจําหนายแบงปนขอมูลความตองการตอผูผลิตไดอยูเสมอ .750 

60. สินคาที่จัดสงถึงปลายทางครบถวนตามจํานวนที่สั่ง .748 

61. ผูผลิตมีสินคาอยางตอเน่ืองในคลังเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ .749 

62. พนักงานสงสินคามีความสุภาพเรียบรอยในการใหบริการ .736 

63. บรรจุภัณฑมีคุณภาพและมีความทนทาน .756 

64. บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยในการใชงาน .762 

65. บรรจุภัณฑมีความสะดวกเหมาะสมในการขนสง .755 

66. ผูผลิตรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส .733 

67. ผูผลิตมีความสามารถในการจัดการทดแทนสินคาที่ชํารุด (การชดเชยสินคา

ครบถวน, รวดเร็ว) 
.747 

คารวมในหมวดน้ี .764 

68. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนพลังงานการขนสงสินคาที่ตํ่า (การ

ขนสงประหยัดเชื้อเพลิงไดดี) 
.831 

69. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนการขนสงสินคาที่ตํ่า (การบรรทุก

สินคาตอเที่ยวคุมคา) 
.819 
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70. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนสินคาคงคลังที่เหมาะสม (มีระดับ

สินคาคงคลังลดลง) 
.822 

71. ผูผลิตสามารถบริหารจัดการใหมีตนทุนคลังสินคาที่ตํ่า (มีคลังสินคาที่พอดีกับ

การใชงาน) 
.814 

คารวมในหมวดน้ี .860 

72. ผูผลิตมีความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร .930 

73. ผูผลิตมีชวงเวลาระหวางการสั่งซื้อสินคาและไดรับสินคารวดเร็ว .879 

74. ผูผลิตสงมอบสินคาใหผูแทนจําหนายตรงเวลาที่นัดหมาย .941 

คารวมในหมวดน้ี .944 
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