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This research aims to study the relationship between supply chain
administration and service capability of palm oil purchasing business at Surat Thani
province. 300 samples are the owner of palm oil purchasing business at Surat Thani
province. The questionnaire was used to collect the research data. The research was
analyzed by Percentage, Mean, Standard deviation and the statistics testing with
Spearman’s Correlation Coefficient.

This research was revealed that the majority of respondences are female,
having an age between 31 - 40 years, having the undergraduate degree, they are the
small business size, having their own funding. The level of supply chain
administrations are revealed in each aspect. Planning, sourcing and services are at
the high level in over all Delivery is at a moderate level. Return is at the lowest
level. The important level of service capbilities are revealed in each aspect. Trust
and reliability, speed, warranty, empathy are the highest level. Moreover, this study
was found that the relationship between supply chain administration and service
capability of palm oil purchasing business at Surat Thani province with 0.01,
significantly.



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดโดยสมบูรณ ดวยความกรุณาจาก ดร.วรรณวิชณีย
ทองอินทราช ประธานกรรมการ ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร กรรมการท่ีใหความรู เปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา
ท่ีเปนประโยชน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสตลอด
ชวงระยะเวลาของการศึกษาจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมท้ังคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทุกทาน ผูวิจัยของกราบขอลพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ท่ีไดกรุณาแนะนํา ชี้แนะ ขอบกพรอง
และตรวจสอบเครื่องมือท่ีใหในการวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณผูประกอบการลานเทปาลมท่ีตอบ
แบบสอบถามทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอบอบพระคุณคณาจารยทุกทาน
ท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และขอกราบขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรธานี ท่ีใหความชวยเหลือและแนะนําการทําวิทยานิพนธ สงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้
มีความสมบูรณ และประสบความสําเร็จ สมความคาดหวัง

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และเพ่ือน ๆ ท่ีคอยใหการสนับสนุนชวยเหลือและ
เปนกําลังใจใหแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา

คุณประโยชนของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบุพการี บูรพคณาจารย ผูมีพระคุณ ผูเขียน
หนังสือและตําราทุกเลมท่ีผูวิจัยไดรับความรูและความเขาใจท่ีมีสวนเก่ียวของกับความสําเร็จในครั้งนี้

เจริญพงศ  อินทรมณี



จ

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................
สารบัญ ..................................................................................................................................
สารบัญตาราง........................................................................................................................
สารบัญภาพ...........................................................................................................................
บทท่ี

ข
ค
ง
จ
ช
ฌ

1 บทนํา ....................................................................................................................... 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา .................................................................................1
วัตถุประสงของการวิจัย..........................................................................................................3
ความสําคัญของการวิจัย.........................................................................................................3
ขอบเขตของการวิจัย ..............................................................................................................3
กรอบแนวคิดในการวิจัย .........................................................................................................4
สมมติฐานการวิจัย..................................................................................................................4
นิยามศัพทเฉพาะ ...................................................................................................................5

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ .............................................................................. 7
ธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน.........................................................................................................7
แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน ...........................................................................11
โลจิสติกส ...............................................................................................................................16
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ.................................................................................................................17

3 วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................... 38
ประชากรและกลุมตัวอยาง.....................................................................................................38
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย .........................................................................................................38
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ...................................................................................39
การเก็บรวบรวมขอมูล............................................................................................................39
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ .............................................................................................40
การวิเคราะหขอมูล.................................................................................................................40
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ...............................................................................................41



ฉ

สารบัญ (ตอ)

บทท่ี หนา
4 ผลการวิเคราะหขอมูล ............................................................................................. 43
5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ .......................................................................... 55

สรุปผล ...................................................................................................................................55
อภิปรายผล ............................................................................................................................57
ขอเสนอแนะ ..........................................................................................................................60

บรรณานุกรม ......................................................................................................................... 61
ภาคผนวก.............................................................................................................................. 63

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ......................................................................... 64
ภาคผนวก ข รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม ................................................ 69
ภาคผนวก ค คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม.............................................................. 71

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ ........................................................................................................ 74



ช

สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา
2.1 จํานวนลานเทปาลมน้ํามันท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานี..................................... 8
2.2 องคประกอบโดยรวมของการจัดการโซอุปทาน ..................................................... 10
2.3 รูปแบบดําเนินงานภาพรวมในการสงผลปาลมเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ..... 16
2.4 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารโซอุปทาน ................................................... 36
2.5 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความสามารถในการใหบริการ ............................................ 37
4.1 ความถ่ีและรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 43
4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทาน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม ................... 46
4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน

ของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผน .................................. 46
4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน

ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบ............ 47
4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน

ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการผลิต .................................. 47
4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน

ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดสง 48
4.7คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน

ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงคืน ................................ 48
4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการของ

ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม............ 49
4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการของ

ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานสิ่งท่ีสัมผัสได................................................................................................... 50

4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ........................................................................... 50



ซ

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางท่ี หนา
4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ

ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานความรวดเร็ว .................................................................................................. 51

4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานการรับประกัน ................................................................................................ 51

4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานการดูแลเอาใจใส ............................................................................................ 52

4.14 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานกับความสามารถในการ
ใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี............ 53



ฌ

สารบัญภาพ

ภาพท่ี หนา
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................................ 4
2.1 องคประกอบโดยรวมของการจัดการโซอุปทาน ..................................................... 10
2.2 รูปแบบดําเนินงานภาพรวมในการสงผลปาลมเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันดิบ .............. 16



1

บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การแขงขันทางธุรกิจมุงเนนท่ีความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก การตอบสนองตอความตองการ
ท่ีรวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกคา และอยูบนพ้ืนฐานของตนทุน การผลิต ต่ํา กําไรสูงสุด
โดยผลิตในปริมาณท่ีพอเหมาะ ดังนั้นการนําเครื่องมือเขามาชวยในการบริหารภายในองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถชวยผูประกอบการ ในสภาวะ
การแขงขันในปจจุบันไดเปนอยางดีก็คือ ระบบการบริหารจัดการโซอุปทาน (Supply Chain
Management) ซึ่งเปนระบบการบริหารท่ีมีแนวคิดท่ีมุงเนนความสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
เปนระบบการบริหารท่ีสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยการ
บริหารจัดการใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก สามารถสงมอบสินคาหรือชิ้นงานใหกับหนวยงาน
ถัดไปไดอยางตอเนื่อง จนกระทั่งผลิตเปนสินคาที่มีคุณภาพ สงถึงมือลูกคาไดตามที่ลูกคาตองการ
แนวคิดนี้แสดงใหเห็นวาองคกรไมสามารถแขงขันไดโดยลําพังอีกตอไปแลว แตจะตองแขงขันกันในรูป
ของโซอุปทาน หรือการแขงขันท่ีเปนแบบเครือขาย ซึ่งองคกรท่ีจะประสบความสําเร็จจะตองมีโครงสราง
ท่ีเหมาะสม และสามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานในเครือขายเพ่ือเสนอสิ่งท่ีดีกวาและรวดเร็วกวา
ใหกับลูกคาของตน ในอดีตท่ีผานมาสวนใหญองคกรมักยึดหลักการบริหารแบบท่ีเนนการปฏิบัติงาน
อยูแตภายในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด แตไมคอยใหความสําคัญกับผูสงมอบและลูกคาเทาใดนัก
ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจขององคกรดังกลาวเปนลักษณะ “ซื้อขายกันเทานั้น” คือสินคาและบริการ
จะถูกซื้อมาและขายไปใกล ๆ ตัวในโซอุปทาน หรือท่ีเรียกวาหลักการใกลชวงแขน (Arm-length
basis) โดยละเลยความสัมพันธระยะยาวและผลประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานท่ีอยูไกลออกไป
ในโซอุปทานผลท่ีไดก็คือลูกคาซึ่งอยูปลายสุดของโซอุปทาน ไดรับสินคาและบริการที่มีตนทุนสูง
และคุณภาพต่ํา ขณะท่ีเงินทุนและทรัพยากรในการบริหาร เริ่มหายากขึ้นเรื่อย ๆ ผูบริหารองคกร
จึงตื่นตัวและเริ่มตระหนักวาตอไปนี้ไมจําเปนท่ีองคกรจะตองทํางานทุกอยางดวยตนเอง บอยครั้งท่ีพบวา
มีหนวยงานอ่ืนนอกองคกรท่ีมีทรัพยากรและเทคนิคเฉพาะท่ีสามารถทํางานเฉพาะอยางไดดีกวาตนเอง
หรือแมวาองคกรนั้นเองจะมีทรัพยากรและเทคนิค ท่ีสามารถทําไดก็ตามแตก็อาจจะไมอยูในตําแหนง
ท่ีเหมาะสมในโซอุปทาน การคิดแบบนี้หนทาง ท่ีจะนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืนในยุค
ปจจุบันนั้นคือการบริหารความสัมพันธท่ีซับซอนของหลายหนวยธุรกิจ ซึ่งแตละหนวยธุรกิจก็จะเสนอ
ขายสินคาและบริการของตน แตในท่ีสุดก็ตองประกอบกันเปนสินคาและบริการสุดทายใหมีตนทุน
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ต่ํากวาและมีมูลคาเพิ่มมากวาใหแกลูกคา ปจจัยแหงความสําเร็จของแนวคิดนี้คือวิธีการทําให
ความสัมพันธของทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนพันธมิตร (Alliances) หรือผูสงมอบหลอหลอมเขาดวยกัน
เพ่ือบรรลุผลประโยชนของทุกฝาย (สาธิต พะเนียงทอง, 2548)

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ ในประเทศ เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม เครื่องหนัง
และรองเทา และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน อุตสาหกรรมเหลานี้ลวนแลวแตมีลักษณะเหมาะท่ีจะนํา
ระบบการบริหารจัดการโซอุปทาน เขามาชวยในการบริหารธุรกิจ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แขงขันอยางรุนแรง ความตองการสินคาของลูกคามีความหลากหลาย ผลิตภัณฑมีวงจรชีวิตสั้นและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาการนําระบบ เขามาใชในอุตสาหกรรมดังกลาว ถือไดวา
เปนเรื่องท่ีดีอยางยิ่งท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยเฉพาะการแขงขัน
เพื่อครองตลาดตางประเทศใหไดในอนาคต ซึ่งปจจัยหลักของความสําเร็จในการบริหารจัดการ
โซอุปทาน ไดแก สินคาคงคลัง ตนทุน ขอมูล การใหบริการลูกคา ความสัมพันธท่ีดีและ การรวมมือกัน
ระหวางคูคา ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งท่ีสําคัญในการนํามาใชกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการโซอุปทาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Coyle, et al, 2003) โดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือลดตนทุนการถือครองสินคา
ใหมากที่สุด ซึ่งทุกกิจกรรมตองการลดตนทุนในการถือครองสินคาภายใต การคงประสิทธิภาพ
การสงมอบโดยการขจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไมมีมูลคาเพ่ิมและกิจกรรมท่ีสงผลตอ การเพ่ิมของสินคาคงคลัง
(ธนิต โสรัตน, 2550)

จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูในฝงตะวันออกของภาคใต โดยมีสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลาย
ทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอาวไทย
ท้ังบริเวณท่ีเปนทะเลและเปนเกาะ แบงการปกครองออกเปน 19 อําเภอจากการศึกษาปาลมน้ํามัน
ของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเก่ียวของกับ 4 ฝายหลัก คือ 1) เกษตรกรผูผลิตปาลมสด ซึ่งจะนํา
ผลปาลมสด ขายใหแกลานเท หรือโรงงานสกัดโดยตรง 2) ลานเท ผูรับซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร
และรวบรวมเพ่ือสงตอใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 3) โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ รับซื้อผลปาลมสด
จากเกษตรกรหรือลานเท เพ่ือสกัดน้ํามันปาลมดิบจากทะลายปาลมสด และจําหนายน้ํามันตอไปยัง
โรงกลั่นหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและ 4) โรงกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรมที่ใช
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบ

จากสาเหตุขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทาน
กับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งจะเห็นไดวา ในจังหวัดสุราษฎรธานีมีการปลูกปาลมน้ํามันกันมาก และมีการเปดบริการรับซื้อปาลม
เพ่ือรองรับผลผลิตของแตละอําเภอ ฉะนั้นในการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
โซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันวามีความสัมพันธ กับการใหบริการงานดานโลจิสติกสและ
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เพ่ือศึกษาระดับการบริหารของผูประกอบการในการบริหารความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทาน
ปาลมน้ํามันกับความสามารถในการใหบริการ

วัตถุประสงคของการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด

สุราษฎรธานี
2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
3. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน

ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานกับระดับความสามารถในการ

ใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

ความสําคัญของการวิจัย

1. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในการปรับปรุงเสริมสราง
ความสามารถในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2. เพ่ือเปนแนวทางสําหรบัผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันใหมีความสามารถในการแขงขัน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูปรกอบการลานเทปาลมน้ํามันมนจังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 300 ลานเทปาลมน้ํามัน (สํานักงานชางตวงวัดจังหวัดสุราษฎรธาน,ี 2553)
2. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทาน

กับระดับความสามารถในการใหบริการงานดานโลจิสติกสโดยการบริหารโซอุปทานประกอบดวย
การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง และการสงคืนและความสามารถในการใหบริการ
ดานโลจิสติกสประกอบดวย สิ่งท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน
และการดูแลเอาใจใส
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3. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได
ระดับการศึกษาและความสามารถในการใหบริการดานโลจิสติกส ประกอบ สิ่งท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือ
ไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน และการดูแลเอาใจใส ตัวแปรตาม ประกอบดวย การบริหาร
โซอุปทาน การวางแผน การจัดหาแหลงวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง และการสงคืน

4. ขอบเขตดานเวลา การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลดานเอกสาร และเก็บขอมูล
ดวยการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน และผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ใชเวลา
รวมท้ังสิ้นประมาณ 2 เดือน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุทานกับความสามารถ
ในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยศึกษารวบรวม
และสรุปไดเปนกรอบแนวคิดซึ่งแสดงความสัมพันธของคัวแปรอธิบายดวยกรอบแนวคิดดังภาพท่ี 1.1

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุทานกับความสามารถในการ
ใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ไดตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว
คือ การบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการใหบริการ

การบริหารหวงโซอุปทาน
1. การวางแผน
2. การจัดหาแหลงวัตถุดิบ
3. การผลิต
4. การจัดสง
5. การสงคืน

ความสามารถในการใหบริการดานโลจิสติกส
1. สิ่งท่ีสัมผัสได
2. ความนาเชื่อถือและไววางใจ
3. ความรวดเร็ว
4. การรับประกัน
5. การดูแลเอาใจใส
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นิยามศัพทเฉพาะ

การบริหารโซอุปทาน หมายถึง วิธีการบูรณาการ (Integrate) หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตผูจัดสง
สินคาหรือวัตถุดิบ (Supplier) ผูผลิต คลังสินคาและรานคา เขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
การผลิตและการกระจายสินคาดําเนินไปอยางถูกตองในแงของปริมาณ (Right Quantities) สถานท่ี
(Right Place) และเวลา (Right Time) โดยมีเปาหมายเพ่ือลดตนทุนคาใชจายของท้ังระบบใหต่ําท่ีสุด
และยังคงตอบสนองตอระดับบริการที่ลูกคาตองการ ไดแก การวางแผน การจัดหา แหลงวัตถุดิบ
การผลิต การจัดสง และการสงคืน

การวางแผน หมายถึง จะเปนสวนท่ีเก่ียวของกับการวางแผนในดานอุปสงคและอุปทาน
ประกอบดวย 1) มีการวางแผนในการกระจายสินคาไวลวงหนา 2) มีการเก็บขอมูลทางการตลาด
3) มีการวางแผนการตลาดเพ่ือการขยายธุรกิจ ดังนั้นการดําเนินงานในดานการวางแผนจะเปนการกําหนด
ภาพรวมในสวนตาง ๆ ของโซอุปทาน กอนท่ีนําไปปฏิบัติในสวนตาง ๆ ตอไป

การจัดหาแหลงวัตถุดิบ หมายถึง เปนสวนท่ีดําเนินการจัดการดานการจัดหาวัตถุดิบ และ
แหลงปอนวัตถุดิบเขาสูระบบ ประกอบดวย 1) การจัดหาแหลงวัตถุดิบ ซึ่งจะเก่ียวของกับบุคคลท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีทานประกอบการ หรือเจาของสวนมาติดตอกับผูประกอบการเอง 2) การสงเสริมการจัดหา
แหลงวัตถุดิบโดยการใชการตลาด เชน ใชใบปลิว แผนปาย

การผลิต หมายถึง เปนสวนท่ีจัดการในสวนการปฏิบัติงานของระบบการผลิต มีองคประกอบ
ดังนี้ 1) การรับซื้อจากลูกคาประจําของลานเท 2) การกําหนดสงสินคาเขาโรงงานวันตอวัน 3) การตัด
จากสวนโดยตรง

การจัดสง หมายถึง เปนสวนท่ีจัดการในการตอบสนองตอคําสั่งซื้อจากลูกคา และการจัดสง
มอบผลิตภัณฑสูลูกคา ประกอบดวย 1) การจัดการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 2) การจัดสง
ปาลมน้ํามันตามโรงงานตาง ๆ ตามราคาท่ีสูงกวา 3) การจัดสงปาลมน้ํามันท่ี ลานเทปาลม

การสงคืน หมายถึง การรับคืนสินคาตามเงื่อนไขของธุรกิจ โดยการบริหารจัดการในกรณีท่ีมี
การสงสินคากลับคืนจากลูกคา ซึ่งจะประกอบไปดวย 1) ปาลมเนาเสีย 2) ปาลมดิบ/ออน 3) ปาลม
ขนาดเล็ก

ความสามารถในการใหบริการ หมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล
หรือองคกรเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหเกิดความพึงพอใจจากการกระทํานั้น
ซึ่งกระบวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองตามความตองการของลูกคา ไดแก สิ่งที่สัมผัสได
ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน และการดูแลเอาใจใส

สิ่งท่ีสัมผัสได หมายถึง ลักษณะท่ีปรากฏใหเห็นหรือสิ่งท่ีจับจองได เชน มีการตอนรับจาก
ผูประกอบการท่ีเปนกันเอง มีสถานท่ีรับรองลูกคา มีการแจงบริการ เปนตน
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ความนาเช่ือถือและไววางใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะแสดงผลงานและใหบริการ
ท่ีสัญญาไวอยางคุณภาพและถูกตองแมนยํา เชน มีความซื่อตรงตอผูใชบริการ มีความตรงตอเวลา
ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา เปนตน

ความรวดเร็ว หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือและสามารถใหบริการผูใชหรือลูกคาอยาง
ทันทวงที เชน มีบริการท่ีตรงตอเวลา มีการประสานงานอยางเปนระบบ มีความคลองแคลว เปนตน

การรับประกัน หมายถึง ไดมาจากการรวมปจจัยทางดานความสามารถ (Competence)
ความสุภาพ (Courtesy) ความนาเชื่อถือ (Credibility) และความปลอดภัย (Security)

การดูแลเอาใจใส หมายถึง ไดมาจากการรวมปจจัยทางดานความสะดวก (Access) การติดตอ
สื่อสาร (Communication) และความเขาใจลูกคา (Understanding Customers)
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุทานกับความสามารถในการใหบริการของ
ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือน้ํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยมีหัวขอดังนี้

1. ธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน
2. แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน
3. โลจิสติกส
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน

การปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูในฝงตะวันออกของภาคใต โดยมีสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลาย

ท้ังท่ีราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอาวไทย
ท้ังบริเวณท่ีเปนทะเลและเปนเกาะ เกาะในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีมีท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก
เกาะขนาดใหญเปนท่ีรูจัก เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง เนื่องจากทําเลท่ีตั้งจึงไดรับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบางเปนครั้งคราวเนื่องจากจะมีแนว
เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัด
ชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแนวชวยลดอิทธิพลของลมมรสุม
ดังกลาว แบงการปกครองเปนแบงการปกครองออกเปน 19 อําเภอ 131 ตําบล 1,028 หมูบาน
มีรายชื่ออําเภอดังนี้ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย
อําเภอเกาะพะงันอําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม
อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง
อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอวิภาวดี แตละอําเภอมีลักษณะทางภูมิศาสตรตางกันสามารถแยก
ความเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันไดดังนี้ อําเภอท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันมาก
ไดแก อําเภอพระแสง อําเภอเคียนซา อําเภอพุนพิน อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอเมือง อําเภอท่ีมีความ
เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันปานกลาง ไดแก อําเภอพนม อําเภอบานตาขุน อําเภอบานนาเดิม
อําเภอวิภาวดี อําเภอทาฉาง อําเภอท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันนอย ไดแก อําเภอชัยบุรี
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อําเภอเวียงสระ อําเภอบานนาสาร อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ
เกาะสมุย เกาะพงัน

การตลาดปาลมน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธานี
โซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน เริ่มจากเกษตรกรทําการเก็บเก่ียวผลปาลมน้ํามัน

หลังจากนั้นสงไปยังลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน และโรงงานสกัดปาลมน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งหากพิจารณา
จากสํานักชั่งตวงวัด (2553) พบวา จํานวนลานเทปาลมน้ํามันท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานีท้ังหมด
338 ลานเท โดยตั้งกระจายท่ัวท้ังจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีการกระจุกตัวตามอําเภอตาง ๆ

ตารางท่ี 2.1 จํานวนลานเทปาลมน้ํามันท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานี

อําเภอ จํานวนลานเท
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 12
อําเภอกาญจนดิษฐ 20
อําเภอดอนสัก 9
อําเภอไชยา 23
อําเภอทาชนะ 35
อําเภอคีรีรัฐนิคม 14
อําเภอบานตาขุน 3
อําเภอพนม 30
อําเภอทาฉาง 16
อําเภอบานนาเดิม 9
อําเภอบานนาสาร 13
อําเภอเคียนซา 30
อําเภอเวียงสระ 13
อําเภอพระแสง 46
อําเภอพุนพิน 34
อําเภอชัยบุรี 26
อําเภอวิภาวดี 5

รวม 338

ท่ีมา : สํานักงานชางตวงวัดจังหวัดสุราษฎรธานี, 2553
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การบริหารการจัดการโซอุปทาน
คําจํากัดความของการบริหารโซอุปทาน
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) ใหคําจํากัดความ

การจัดการโซอุปทานแงมุมท่ีมีความสัมพันธกับโลจิสติกสวา การจัดการโซอุปทาน คือ การมอง โลจิสติกส
จากภายนอกองคกรโดยรวมเอาลูกคาและผูสงมอบเขาไปดวย ซึ่งการจัดการโซอุปทาน เปนการ
เชื่อมตอของกิจกรรมที่มุงเนนดานการวางแผน การประสานงานและควบคุมวัตถุดิบ ชิ้นสวนและ
สินคาจากผูสงมอบไปยังลูกคา โดยมุงเนนการไหลของสององคประกอบคือ วัตถุดิบและขอมูล

ท้ังนี้มีการใหคําจํากัดความของการจัดการโซอุปทาน สวนใหญมีความคลายคลึงกัน ไดแก
สมพงษ ศิริโสภณศิลป, ดวงพรรณ กริชชาญชัญ, ธนัญญา วสุศรี และกรทิพย วัชรปญญาวงศ (2549)
ใหความหมายของโซอุปทาน (Supply Chain) วาเปนเครือขายของธุรกิจท่ีมีแหลงท่ีตั้งกระจัดกระจาย
และเปนอิสระตอกัน ซึ่งมีการรวมกันวางแผนและดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการใหแกลูกคา
โดยการดําเนินงานในโซอุปทานหนึ่ง ๆ จะครอบคลุมตั้งแตการคิดคนผลิตภัณฑหรือบริการ การจัดหา
แหลงวัตถุดิบ การผลิตสินคาและบริการ การจัดเก็บสินคา รวมถึงการจัดสงสินคาหรือบริการใหแก
ผูบริโภค และยังสอดคลองกับ สาธิต พะเนียงทอง (2548) โดยใหคํานิยามโซอุปทานวา ในโซอุปทาน
หนึ่ง ๆ ซึ่งประกอบดวยองคกรตาง ๆ ไดแก ผูสงมอบวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูใหบริการและ
จัดการคลังสินคา ผูขนสงสินคาและรานคาปลีก จะมีวิธีการจัดการในแบบตาง ๆ เพื่อใหองคกร
ดังกลาว สามารถผลิตและกระจายสินคาใหถูกตองตามปริมาณเวลา และสถานท่ีเพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด และธนิต โสรัตน (2550) ใหคํานิยามการจัดการโซอุปทานวา
การจัดการโซอุปทานเปนการดําเนินงานท่ีขยายขอบขายจากระดับภายในองคกร ไปสูความรวมมือ
ระหวางองคกรท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับผูผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา คือตั้งแตแผนกจัดซื้อ
ผูขายวัตถุดิบ และผานกระบวนการตาง ๆ จนถึงการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคข้ันสุดทาย

การจัดการโซอุปทานหรือ Supply Chain Management (SCM) เปนวิธีการท่ีบูรณาการ
(Integrate) หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตผูจัดสงสินคาหรือวัตถุดิบ (Supplier) ผูผลิต คลังสินคาและรานคา
เขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการผลิตและการกระจายสินคาดําเนินไปอยางถูกตองในแงของ
ปริมาณ (Right Quantities) สถานที่ (Right Place) และเวลา (Right Time) โดยมีเปาหมาย
เพ่ือลดตนทุนคาใชจายของท้ังระบบใหต่ําท่ีสุด และยังคงตอบสนองตอระดับบริการท่ีลูกคาตองการ
ซึ่งองคประกอบโดยรวมของการจัดการโซอุปทาน ดังภาพท่ี 2.1

จากคํานิยามเก่ียวกับ โซอุปทาน ผูวิจัยจึงสรุปวาโซอุปทานเปนการรวมกลุมองคกรหรือ
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยมีการเชื่อมโยงกันไมวาจะเปนเรื่องของขอมูล สินคาหรือบริการกิจกรรมตาง ๆ
เชน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง การจัดเก็บ และการบรรจุ รวมถึงการจัดการกับสินคา
ท่ีกลับคืนมาในโซอุปทาน โดยมีวัตถุประสงคในการตอบสนองความตองการของลูกคาตามตองการ
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และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ขณะท่ีใชตนทุนต่ําท่ีสุดหรืออาจกลาวไดวาโซอุปทานหนึ่ง
ประกอบดวย เครือขายดานผูขายหรือผูสงมอบ (Supplier Networks) ผูผลิต (Manufacturers)
และเครือขายดานผูซื้อหรือลูกคา (Customer Networks)

ภาพท่ี 2.1 องคประกอบโดยรวมของการจัดการโซอุปทาน
ท่ีมา : วิทยา สุหฤทดํารง, 2546

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการธุรกิจสมัยใหม ซึ่งถือเปนความจําเปนและเปนท่ีมา
ของแนวคิดการบริหารโซอุปทานคือ แตละธุรกิจจะไมสามารถประสบความสําเร็จไดดวยการจัดการ
องคกรเพียงลําพัง แตตองมองความสัมพันธของธุรกิจในรูปของโซอุปทาน แตธุรกิจ ยอมมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันและไมใชเพียงธุรกิจแบบความสัมพันธหนึ่งตอหนึ่งเทานั้น แตเปนความสัมพันธของ
เครือขายธุรกิจจํานวนมากซึ่งผูบริหารระดับสูงของธุรกิจตองตระหนักวา ธุรกิจของตนอยูในตําแหนงใด
ของโซอุปทานและวางแผนกลยุทธ รูปแบบการบริหาร และเลือกใชเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
สงเสริมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจตลอดท้ังโซอุปทาน ท่ีตนมี สวนรวมอยูได การจัดการโซอุปทาน
จึงถือเปนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจโดยภาพรวมและแสดงใหเห็นถึงแนวทางใหมในการจัดการ
ธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในโซอุปทาน

1. โครงสรางโซอุปทาน (Supply Chain Structure)
โซอุปทาน ประกอบดวย โครงสรางแนวนอน (Horizontal Structure) และ

โครงสรางแนวตั้ง (ertical Structure) ดังภาพท่ี 2.2 โครงสรางแนวนอน ประกอบดวย ดานลูกคาคือ

ผูจัดวัตถุดิบ บริษัท ผูบริโภค

ผูจัดสงวัตถุดิบ
ของผูจัดสงวัตถุดิบ

ผูบริโภค
ผูบริโภคข้ันสดุทาย

การออกแบบ การตลาด

การจัดหา การผลิต การกระจาย

ขอมูล ผลิตภณัฑ การไหลของเงินทุนดําเนินงาน
ตลอดท่ัวท้ังระบบ
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ลูกคาชั้นท่ี 1 (Tier 1 customer) ไดแก ผูคาสง ลูกคาชั้นท่ี 2 (Tier 2 customer) ไดแก ผูคาปลีก
ลูกคาชั้นท่ี 3 (Tier 3 customer) ไดแก ผูบริโภค ดานผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier) คือ ผูจัดกาวัตถุดิบ
ชั้นท่ี 1 (Tier 1 Supplier) ไดแก ผูขายวัสดุใหแกบริษัท ผูจัดหาวัตถุดิบชั้นท่ี 2 (Tier 2 Supplier)
ไดแก ผูขายวัสดุใหผูจัดหาวัตถุดิบท่ี 1 ผูจัดหาวัตถุดิบ ชั้นท่ี 3 (Tier 3 Supplier) ไดแก วัสดุใหผูจัดหา
วัตถุดิบ ชั้นท่ี 2 สําหรับโครงสรางโซอุปทานแนวตั้ง (Vertical Structure) คือจํานวนสมาชิกโซอุปทาน
ในแตละชั้น จํานวนสมาชิกโซอุปทานในแตละชั้นมีมากนอยขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมและชองทางจัด
จําหนาย (ไชยยศ ไชยม่ันคง และมยุพันธ ไชยม่ันคง, 2550)

2. วัตถุประสงคของการจัดการโซอุปทาน
วัตถุประสงคหลักของการจัดการโซอุปทาน คือ การเพ่ิมคุณคาโดยรวมใหเกิดมากท่ีสุด

โดยคุณคาท่ีโซอุปทานไดสรางข้ึนนั้นคือ ความแตกตางระหวางผลิตภัณฑสุดทายท่ีมีตอลูกคากับสิ่งท่ี
โซอุปทานไดใชไปในการตอบสนองความตองการของลูกคา สําหรับโซอุปทานเชิงธุรกิจสวนมากนั้น
คุณคาจะเก่ียวของกับความสามารถในการสรางผลกําไรของโซอุปทาน ซึ่งก็คือความแตกตางระหวาง
รายไดท่ีไดจากลูกคาและตนทุนโดยรวมของโซอุปทานนี้

3. เปาหมายของการจัดการโซอุปทาน
เปาหมายของการจัดการโซอุปทานคือ การบริหารการเคลื่อนท่ีของทรัพยากรและ

วัตถุดิบผานกระบวนการเพ่ิมคุณคาอยางมีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานท่ีประสานกันเพ่ือท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรม การจัดการดานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ใหเกิดความถูกตองเหมาะสมในดานเวลาและ
สถานท่ี อันเปนกระบวนการท่ีสรางคุณคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑในแตละข้ันตอนท่ีผลิตภัณฑเคลื่อนท่ี
ผานไป โดยมีตนทุนการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ โดยรวมอยางเหมาะสม ซึ่งการดําเนินงานท่ีจะ
สามารถบรรลุเปาหมายสูเปาหมายโดยรวมเชนนี้ไดจะตองอาศัยการดําเนินงานท่ีสอดคลองและ
ทิศทางเดียวกัน และอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนท่ีจะไดรับรวมกันท่ัวถึงในทุก ๆ ฝายของโซอุปทาน
ท้ังนี้อาศัยปรัชญาการดําเนินงานและการตัดสินใจในการดําเนินงานดวยแนวคิดแบบ Win-Win คือ
การตัดสินใจ ดําเนินงานใด ๆ จะตองคํานึงถึงการไดรับประโยชนรวมกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรวมมือ
ระหวางกันในแตละองคประกอบของโซอุปทาน

4. ปจจัยสนับสนุนการจัดการโซอุปทาน
ในการจัดการโซอุปทานและการนําหลักการสนับสนุนโซอุปทานมาใชในองคกรจําเปน

ตองมีทักษะและความสามารถใน 3 สวนดวยกันคือ
4.1 ทักษะดานโลจิสติกส (Logistics skills) ประกอบดวยการจัดการดําเนินงาน

ในกิจกรรมตาง ๆ ในธุรกิจซึ่งการจัดการทางโลจิสติกสนั้น จะมุงเนนถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน หรือแมแตการทํางานท่ีดีท่ีสุดของกิจกรรมนั้น ๆ การจัดการดานโลจิสติกส
สามารถแบงไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ (1) โลจิสติกสในองคกร ซึ่งรวมถึงการจัดการ การดําเนินการผลิต
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การพยากรณ การวางแผน การผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับการผลิต การบริหารวัสดุ
คงคลัง การบริหารคลังสินคาและอ่ืน ๆ (2) โลจิสติกสระหวางองคกร เปนเรื่องท่ีรวมถึงการประสานงาน
ระหวางองคกร การจัดสง การขนสง การบริหารรถขนสงและเสนทางการขนสง นอกจากนี้ยังมีสวนอ่ืน
ที่สนับสนุนโลจิสติกส เชน การทํางานดานการขาย การตลาด การซอมบํารุง และการบริการ
หลังการขาย เปนตน

4.2 ทักษะดานการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic alliance skills) หมายถึง
การท่ีบริษัทตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไป ทําการตกลงท่ีจะแบงปนขอมูลลงทุนรวมกัน และปรับปรุงการทํางาน
ตาง ๆ รวมกัน ขอมูลท่ีคูพันธมิตรใชรวมกันนั้น ควรจะมีการเปดเผยและปราศจากความลับระหวางกัน
ขอมูลดังกลาวไดแก แผนธุรกิจ การพยากรณ ขอมูลการขาย ขอมูลคงคลังและกิจกรรมตาง ๆ
ท่ีเก่ียวกับการไหลของผลิตภัณฑ จากนั้นในการท่ีจะพัฒนาไปสูพันธมิตรทางยุทธศาสตรมี 3 ข้ันตอน
ดวยกันท่ีควรจะคํานึงถึงนั้นคือ การกอใหเกิดความเขาใจในหลักการการเชื่อมโยงเขาดวยกันและ
การยืนยันความเปนพันธมิตร

4.3 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology skills) การรวม
สวนตาง ๆ ของโซอุปทานเขาดวยกัน ตองอาศัยการไหลเวียนขอมูลและวัสดุใหเปนหนึ่งเดียวกัน
สิ่งหนึ่งท่ีจะสามารถเชื่อมโยงสวนตาง ๆ นี้เขาดวยกันไดในยุคปจจุบัน ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีสวนสนับสนุนความสัมพันธระหวางองคกร การพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ การเชื่อมโยงขอมูล
ภายในหรือระหวางองคกรเขาดวยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทําให การติดตอสื่อสารระหวาง
กิจกรรมในโซอุปทานเปนไปไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังรับทราบสถานภาพและสภาวะแวดลอมของแตละฝาย
ในโซอุปทาน อยางไรก็ตามการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการจัดการโซอุปทานนั้น
ตองคํานึงถึงธรรมชาติขององคกร กระบวนการทางธุรกิจและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เงินลงทุน

จากแนวคิดหลักดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาของโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการจัดการในสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโซอุปทาน ไดแก การเพาะปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การจัดการลานเท ปาลมน้ํามัน การขนสง เปนตน

แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน

SCOR Model เปนแบบจําลองท่ีใชเพ่ืออธิบายลักษณะการดําเนินงานการจัดการโซอุปทาน
และแสดงใหเห็นกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานท้ังหมด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการตอบสนอง ความพึงพอใจ
ของลูกคา การดําเนินงานในสวนตาง ๆ ของระบบการผลิตและกิจกรรมขององคกรใหมีการขับเคลื่อน
ไปได ในการพัฒนาโซอุปทานขององคกรตองจัดการในกระบวนการท่ีสําคัญ 5 สวนนี้คือ การวางแผน
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(Plan) การจัดหาแหลงวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การจัดสง (Deliver) และการสงคืน (Return)
(วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสรางของ SCOR Model
1. การวางแผน (Plan)

จะเปนสวนท่ีเก่ียวของกับการวางแผนในดานอุปสงคและอุปทานประกอบดวย
(1) การประเมินความสามารถของแหลงวัตถุดิบ การรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญในขอกําหนด
ความตองการ การวางแผนดานสินคาคงคลัง ความตองการในการกระจายสินคา การผลิต วัตถุดิบ
และการกําหนดกําลังการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑและชองทางตาง ๆ (2) การจัดการดานการวางแผน
องคประกอบพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานตามแผนงาน (3) การตัดสินใจในการกําหนดการซื้อหรือผลิตเอง
ในชิ้นสวนและผลิตภัณฑ การกําหนดโครงรางของโซอุปทาน การวางแผนทรัพยากรและกําลังการผลิต
ในระยะยาว การวางแผนธุรกิจ การกําหนดการผลิตสินคาใหม หรือยกเลิกการผลิตสินคาเดิม
การกําหนดสายการผลิตสินคาตาง ๆ การดําเนินงานในดานการวางแผนจะเปนการกําหนดภาพรวม
ในสวนตาง ๆ ของโซอุปทาน กอนท่ีนําไปปฏิบัติในสวนตาง ๆ ตอไป

2. การจัดหาแหลงวัตถุดิบ (Source)
เปนสวนท่ีดําเนินการจัดการดานการจัดหาวัตถุดิบ และแหลงปอนวัตถุดิบเขาสูระบบ

ประกอบดวย (1) การจัดหาแหลงวัตถุดิบ ซึ่งจะเก่ียวของกับการรับวัตถุดิบการตรวจสอบ การเก็บรักษา
และการจายวัตถุดิบเขาสูระบบการผลิต (2) การจัดการองคประกอบพื้นฐานของ การจัดหาแหลง
วัตถุดิบ ประกอบดวย ระบบการรับรองผูจัดสงวัตถุดิบและการติดตอสื่อสารขอมูลดําเนินงาน
คุณภาพของการจัดหาแหลงวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบขาเขา ระบบงานวิศวกรรมในชิ้นสวนตาง ๆ
การทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบปอนสูระบบการผลิต การจายชําระคาวัตถุดิบท่ีจัดซื้อ

3. การผลิต (Make)
การผลิต เปนสวนท่ีจัดการในสวนการปฏิบัติงานของระบบการผลิต มีองคประกอบ

ดังนี้ (1) ระบบการดําเนินงานการผลิต จะเก่ียวของกับการรองขอหรือเบิกวัตถุดิบ การรับวัตถุดิบ
การผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ การบรรจุ การเก็บรักษา และการสั่งจายผลิตภัณฑ (2) การจัดการ
องคประกอบพ้ืนฐานของการผลิต ประกอบดวย ระบบการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดทางวิศวกรรมของ
ผลิตภัณฑ ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณการผลิต สถานภาพของระบบการผลิต คุณภาพของระบบ
การผลิต การจัดลําดับและกําหนดการผลิต การกําหนดกําลังการผลิตจริง ในชวงระยะเวลาตาง ๆ

4. การจัดสง (Deliver)
เปนสวนท่ีจัดการในการตอบสนองตอคําสั่งซื้อจากลูกคา และการจัดสงมอบผลิตภัณฑ

สูลูกคา ประกอบดวย (1) การจัดการคําสั่งซื้อ ประกอบดวย กระบวนการในการปอนคําสั่งซื้อ การจัดทํา
เอกสารเสนอราคา การกําหนดองคประกอบผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ การสรางและรักษาฐานขอมูลลูกคา
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และผลิตภัณฑ ระบบการจัดการดานบัญชี ในสวนลูกหนี้การคาการใหเครดิตลูกคา การเก็บหนี้ และ
การออกใบเรียกเก็บเงิน (2) การจัดการคลังสินคาประกอบดวย การจัดการดานการคนหาสินคา
การบรรจุ และรวบรวมผลิตภัณฑ (3) การจัดการองคประกอบพ้ืนฐานของการจัดสง ประกอบดวย
การจัดการดานกฎเกณฑของชองทางกระจายสินคา กฎเกณฑในการสั่งสินคา การจัดการดานคุณภาพ
ของการจัดสง

5. การสงคืน (Return)
เปนสวนท่ีจัดการในการบริหารจัดการในกรณีท่ีมีการสงสินคากลับคืนจากลูกคา ซึ่งจะ

ประกอบไปดวยการรับคืนสินคาตามเงื่อนไขธุรกิจ การวิเคราะหความเสียหายของสินคา
ระดับของ SCOR Model
SCOR Model แบงเปน 4 ระดับ ไดแก SCOR ระดับท่ี 1 (Process Types), SCOR ระดับท่ี 2

(Configuration Level), SCOR ระดับที่ 3 (Decompose Processes) และ SCOR ระดับที่ 4
(Decomposes Process Elements) ตามรายละเอียดดังนี้ (วิทยา สุหฤทดํารง, 2546)

1. SCOR ระดับท่ี 1 ระดับบนสุด
เปนข้ันตอนการวิเคราะหถึงการแขงขันในธุรกิจท่ีดําเนินอยู ตองวิเคราะหถึงองคประกอบ

ท่ีสําคัญภายในและภายนอกองคกร เปนปจจัยท่ีกําหนดความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขัน
ที่ควรมีสําหรับองคกร เชน ความยืดหยุนและความสามารถ ในการตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา ความรวดเร็วในการจัดสง การบริการลูกคา ตนทุนต่ํา อันเปนผลจากการดําเนินงาน
ในสวนของการวางแผน การจัดหาแหลงวัตถุดิบ การผลิตและการจัดการที่เหมาะสมกับองคกรและ
อุตสาหกรรมนั้น

ผลท่ีไดจากการวิเคราะหนั้น จะนํามาเปนแนวทางการกําหนดขอบขายและองคประกอบ
สําคัญท่ีจะตองจัดการสําหรับองคกร โดยตองกําหนดสิ่งท่ีควบคูกัน คือปจจัยวัดผลและระดับของผล
การปฏิบัติงาน เปนเปาหมายของแตละปจจัยของผลความสามารถในการปฏิบัติงานของโซอุปทาน
ท่ีสําคัญ อาจนํามาประยุกตใชได ประกอบดวย 2 สวนดวยกันคือ ภายนอกองคกรท่ีเชื่อมตอสูลูกคา
ซึ่งไดแก สัดสวนการจัดสงสินคาไดตรงตามกําหนดจากลูกคา สัดสวนปริมาณคําสั่งซื้อท่ีจัดสงไดอยาง
ถูกตองสมบูรณ ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการตอคําสั่งซื้อจากลูกคานับจากการรับคําสั่งซื ้อ
จนกระท่ังจัดสงเรียบรอย ระยะเวลาท่ีใชในการเตรียมการผลิตจนกระท่ังสามารถจัดสงใหลูกคาได
(ในกรณีท่ีไมมีสินคาคงคลังสํารอง) ในสวนภายในองคกรซึ่งไดแก ตนทุนการจัดการดานโลจิสติกส
โดยรวมเปรียบเทียบกับตนทุนรวม คาเฉลี่ยรายไดขององคกรท่ีเกิดข้ึนตอจํานวนพนักงาน อัตราการ
หมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory Turnover) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยโดยรวม
(Net Assets Turnover) ชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (Cash-to-cash Cycle Time)
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ปจจัยวัดผลเหลานี้จะเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงผลการปรับปรุงพัฒนาโซอุปทานและ
การดําเนินการในระดับองคกรโดยรวม ท้ังนี้ในการกําหนดระดับเปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับแตละปจจัย
ควรจะพิจารณาเปรียบเทียบกับองคกรที่ตองแขงขันโดยตรง จะเปนการดําเนินการที่เรียกวา
Competitive Benchmarking ทําการวัดเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถ
ในการแขงขันดานอุตสาหกรรมหรือปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญใชเปนสิ่งประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ขององคกร ทําใหสามารถกําหนดความแตกตางของปจจัยและทราบถึงสิ่งท่ี ควรปรับปรุง จะเปนรากฐาน
ในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานและการพัฒนาโซอุปทาน ขององคกรตอไป

2. SCOR ระดับท่ี 2 การกําหนดกระบวนการหลักขององคกร
หลังจากที่ไดกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และขอบขายการจัดการ

ท่ีเก่ียวของแลว นํามาแปรเปนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับกลยุทธที่ได
กําหนดไว โดยกําหนดเปนโครงรางของโซอุปทานขององคกร การกําหนดโครงรางของโซอุปทานนี้
จะครอบคลุมการพิจารณาการกําหนดโครงรางของกระบวนการปฏิบัติงานในสวนการวางแผน
การจัดหาแหลงวัตถุดิบ การผลิตและการจัดสง ท่ีมีขอบขายการปฏิบัติงานท้ังในสวนการปฏิบัติงาน
ภายในและระหวางองคกร

โครงรางของโซอุปทานที่กําหนดนี้ ควรมีความยืดหยุนในการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในความตองการของลูกคา และสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ในระดับที่ 2 นี้
จะมีปจจัยวัดผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถประยุกตใช เปนสิ่งชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโซอุปทานขององคกรได อันประกอบดวยปจจัยวัดผลปฏิบัติงานตาง ๆ คือ สัดสวนการจัดสงวัตถุดิบ
ท่ีตรงเวลาจากผูจัดสงวัตถุดิบ ระยะเวลาในการสงมอบวัตถุดิบ นับจากเริ่มออกคําสั่งซื้อไปยังผูจัดสง
วัตถุดิบ ตนทุนรวมในการจัดหาวัตถุดิบ วัฏจักรในการจัดการคําสั่งซื้อ (ระยะเวลานับจากรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคา จนกระท่ังสงมอบสินคาแกลูกคา) สัดสวนปริมาณการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ ในการจัดสง
มอบสินคาไดถูกตองครบถวน ตนทุนในการจัดการคําสั่งซื้อจากลูกคา ปริมาณสินคาคงคลังสาํรอง
ท่ีมีเปรียบเทียบเปนจํานวนวันของปริมาณความตองการท่ีเกิดข้ึน

3. SCOR ระดับท่ี3 การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการ
เปนการกําหนดรายละเอียดในแตละสวนของกระบวนการภายในและระหวางองคกร

ท่ีไดกําหนดไวในระดับท่ี 2 การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการนี้ จะอาศัยขอสรุปแนวทางจาก
การวิเคราะหในระดับท่ี 1 และ 2 มาเปนแนวทางในการกําหนดรายละเอียดเชนกัน สิ่งท่ีตองดําเนินการ
ในระดับท่ี 3 ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ การกําหนดองคประกอบของกระบวนการ การกําหนด
ปจจัยนําเขาและปจจัยสงออก ดานขอมูลสารสนเทศของแตละกระบวนการ การกําหนดกลุมปจจัย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการ การกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงานอางอิงที่ดีที่สุด
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การกําหนดสมรรถนะของระบบที่จําเปน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุไดตามแผน
การกําหนดระบบดําเนินงานและเครื่องมือ ใหเหมาะสมสําหรับผูจัดสงวัตถุดิบแตละราย

ในการกําหนดรายละเอียดเหลานี้ อาจตองอาศัยความรวมมือในการกําหนดจากทุก ๆ
ฝายท่ีเก่ียวของ เชน ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูรับผิดชอบการจัดสง ผูรับผิดชอบการกระจายสินคาและลูกคา
เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปไดและสรางความเขาใจท่ีสอดคลองกัน
ในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล

4. SCOR ระดับท่ี4 การนําไปปฏิบัติ
เปนการนําสิ่งท่ีไดกําหนดไวไปปฏิบัติใหเกิดผลตามท่ีกําหนดไว โดยมีการกําหนดแบบ

แผนการปฏิบัติงาน ในรูปแบบท่ีเหมาะกับกระบวนการท่ีไดกําหนดไวในโครงรางโซอุปทานขององคกร

ภาพท่ี 2.2 รูปแบบดําเนินงานภาพรวมในการสงผลปาลมเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

โลจิสติกส

โลจิสติกส (Logistics) หรือ ที่บางคนออกเสียงวา ลอจิสติกส ซึ่งไมนาจะถูกตอง คํานี้ตาม
พจนานุกรม แปลวา การสงกําลังบํารุง และความหมายในยุคศตวรรษท่ี 19 ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการขนสง
สิ่งของ หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลําเลียงสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
โดยเฉพาะในทางทหารและอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของ แตถาอยูในเรื่องของการบริหารองคกร
ท่ีมีสายงานมากและซับซอน หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการภารกิจท่ีมี ความยุงยากซับซอน

ผลปาลมสดจากเกษตร

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

ลานเท/สหกรณ
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เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป ความหมายของ โลจิสติกส ก็เปลี่ยนไปตามวิธีการดําเนินธุรกิจของโลก
ในยุคศตวรรษท่ี 20 ในทางการทหาร หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพ่ือการเคลื่อนกองทัพ
กําลังพล ยุทโธปกรณ และสิ่งอุปโภคตาง ๆ สวนในดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ หมายถึง การวางแผน
และควบคุมการเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและผลผลิต รวมไปถึงการกระจายสินคาสูตลาดจนถึงผูบริโภค
โดยมีการจัดองคกรหรือกระบวนการผลิตอยางเหมาะสมคุมคา

ปจจุบัน โลจิสติกส หมายถึง ตนทุนดานการขนสงของประเทศ การผลิตสินคาหรือการบริการ
ตาง ๆ ยอมตองมีการติดตอ ขนสง เชน ขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงานผานกระบวนการ
ผลิตจนเปนสินคา จากนั้นตองมีการขนสงสินคาสูตลาด เพ่ือกระจายใหถึงผูบริโภค ตนทุนดานการขนสง
มิไดหมายถึงเฉพาะคาใชจายของยานพาหนะ แตรวมถึงวิธีการบรรจุ หีบหอ ขนถาย และปอนเขาโรงงาน
หากทําไดรวดเร็ว ประหยัด มีการสูญเสียนอย นั่นยอมหมายถึงมี ตนทุนต่ํา ในการกระจายผลผลิต
สูตลาดและผูบริโภคก็ตองมีตนทุนต่ําดวย

ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส จึงครอบคลุมหลายฝาย ตั้งแตแหลงวัตถุดิบ วิธีการ
บรรจุ ขนถาย กระบวนการสง-รับของ ผูจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงตาง ๆ ท้ังระบบถนน
ระบบราง ทาเรือ ทาอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินคา เปนตน ตนทุนดานการขนสง จะต่ําได
ตอเม่ือการขนถายและนําสงผลิตภัณฑถึงจุดหมายโดยเร็ว สูญเสียนอย สินคาถึงมือผูรับตามเวลาโดยเร็ว
ข้ันตอนกระบวนการศุลกากรท้ังนําเขา - สงออก สะดวกรวดเร็ว ไมตองเสียคาเชา โรงเก็บสินคาหรือ
ตูคอนเทนเนอรนานวัน ลดดอกเบี้ยของตนทุนลงไดดวย

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในครั้งนี้ มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงออกเปน
3 ประเด็น คือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการโซอุปทาน งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ โลจิสติกส
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน ตามรายละเอียดดังนี้

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโซอุปทาน
การทบทวนวรรณกรรม บทความ และงานวิจัยตาง ๆ พบวามีการนําแบบจําลองอางอิง

การดําเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model ; SCOR Model) และ
ทฤษฎีการจัดการโซอุปทานมาใชเปนกรอบในงานวิจัย ดังนี้

นิทัศน สุรียธนาภาส (2546) กับงานวิจัยของ สิทธิพร ฉันทเฉลิมพร (2548) ไดมีการประยุกตใช
แบบจําลองอางอิงการดําเนินงาน (SCOR Model) มาสรางเปนแบบจําลองลักษณะกระบวนการทํางาน
และใชในการวิเคราะหปญหาของกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือใหเห็นถึงผลโดยรวมของการดําเนินงาน
และปญหา และไดประยุกตใชกับเครื่องมือหนึ่งตามหลักการของ Value Stream นั่นคือ Process
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Activity Mapping ในการวิเคราะหการไหลของขอมูลสารสนเทศในกระบวนการ ทําใหสามารถมองเห็น
ถึงความสูญเสียหรือกิจกรรมท่ีไมเพ่ิมคุณคาท่ีมีอยูได อันนําไปสูการวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทาง
การแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของโซอุปทาน นอกจากนี้ ในสวนของงานวิจัยสิทธิพร
ฉันทเฉลิมพร (2548) ไดใช Definition for Function Modeling (IDEF0) แสดงแผนภาพการไหล
ของกระบวนการวางแผนการดําเนินงานจากการศึกษาการดําเนินงานดวย SCOR Model จากนั้น
ไดหาแนวทางในการปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานโดยนําเอาหลักการ PERT/CPM และหลักการ
5W-1H มาวิเคราะห และกําจัดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาโดยใช Process Activity Mapping
โดยผลการวิจัยพบวาสามารถปรับปรุงลดเวลานําในการวางแผนการดําเนินงานในปจจุบัน ซึ่งถือวา
เปนอีกเทคนิคหนึ่งท่ีจะนําใหเกิดการดําเนินการจัดการหวงโซอุปทาน ใหไหลราบรื่นไดตลอดทั้ง
สายโซอุปทาน สงผลใหตัววัดประสิทธิภาพของตัวแบบ SCOR Model มีคาท่ีดี

กีรติ วงศไวศยวรรณ. (2549) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยนําตัวแบบอางอิง
การดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) มาประยุกตใช เพ่ือใหไดรูปแบบการประเมินความสามารถ
ในการดําเนินงานดานตลาด จัดซื้อ การผลิต การจัดสง และการประกันสินคา รูปแบบการประเมิน
สมรรถนะไดพัฒนาข้ึนโดยใชแผนภาพกระบวนการธุรกิจในระดับที่ 3 (Decompose Process)
ตามแนวทางของ SCOR Model ซึ่งผลการประเมินพบวามีความสอดคลองกับอัตราผลตอบแทน
ตอยอดขายเฉลี่ย (Return on Sale) ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความสามารถการดําเนินงานเกินกวา
ระดับคาเฉลี่ยของเกณฑประเมินในทุก ๆ ดาน จะมีอัตราผลตอบแทนตอยอดขายเปนบวก (มีกําไรสูง)
และกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความสามารถการดําเนินงานดานใดดานหนึ่งต่ํากวาระดับคาเฉลี่ยของ
เกณฑประเมิน มีแนวโนมท่ีอัตราผลตอบแทนตอยอดขายเฉลี่ยลดลง (มีกําไรลดลง) และมีแนวโนม
เปนลบ (ขาดทุน) เม่ือระดับความสามารถการดําเนินงานต่ํากวาระดับคาเฉลี่ยของเกณฑประเมิน
เกินกวาสองดาน โดยแบบประเมินท่ีไดพัฒนาข้ึน มีความเชื่อม่ันโดยรวมอยูในเกณฑสูงเทากับ 0.7787
และคาความเชื่อม่ันแบบประเมินในดานตลาด การจัดซื้อ การผลิต การจัดสง และการประกันสินคา
มีคาเทากับ 0.7111, 0.7081, 0.6498, 0.8024 และ 0.7619 ตามลําดับ ซึ่งรูปแบบการประเมิน
แตละดานมีคาความเชื่อม่ันสูงสามารถนําไปใชประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตติยา กองจิต (2550) ไดศึกษาการวิเคราะหระบบโลจิสติกสเชิงวิศวกรรมการคายางพารา
ผานชายแดนไทยสูประเทศจีนพบวาการประยุกตใช SCOR Model กับกระบวนการดําเนินงานของ
โรงงานแปรรูปเบื้องตนสามารถนา SCOR Model ในระดับกําหนดแนวทางหรือ Configuration Level
(Process categories) และระดับองคประกอบของกระบวนการหรือ Process Element Level
(Decompose Process) และไดใชมาตรวัดประสิทธิภาพของหวงโซอุปทานโดยมาตรวัด ตามแบบ
ของ SCOR Model ท่ีจะนามาใชเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปยางพารา
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เปนมาตรวัดท่ีมีคุณลักษณะของสมรรถนะ (Performance Attributes) อยู 5 ประการดวยกันคือ
ความเชื่อม่ันความเร็วการตอบสนองความยืดหยุนตนทุนและสินทรัพยโดยผลการประเมินดานโลจิสติกส
ภายในโรงงานแปรรูปยางเบื้องตนโดยการประยุกตใช SCOR Model พบวากลุมโรงงานตัวอยาง
ท่ีทําการประเมินมีผลการดําเนินการท่ีใกลเคียงกันในแตละดานท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการในการ
แปรรูปยางมีข้ันตอนท่ีไมซับซอนดังนั้นผลการศึกษาจึงอยูในระดับท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งหากจะมองการทํางาน
ในแตละดานโดยละเอียดแลวพบวาการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและการกระจายสินคามีผลการดําเนินการ
อยูในเกณฑสูงเนื่องจากสินคาท่ีไดไมตองมีการปองกันความเสียหายมากนักเนื่องจากสินคาเปนประเภท
ท่ีคงทนไมออนแอตอสภาวะแวดลอม มีการเคลื่อนยายโดยไมตองอาศัยความระมัดระวังมากเนื่องจาก
สินคาเปนยางจึงไมตองกลัวการขีดขวนหรือแตกหักสาหรับการกระจายสินคาเนื่องจากสินคา
เปนสินคาขนาดใหญและการขนสงไดในปริมาณนอยงายตอการตรวจเช็คอีกท้ังเสนทางการขนสง
มีนอยดังนั้นกระบวนการของการกระจายสินคาจึง ไมมีปญหาอุปสรรคมากซึ่งจากการศึกษาพบวาผล
การประเมินท่ีมีการดําเนินการอยูในระดับต่ํา ไดแกการจัดซื้อการจัดเก็บวัตถุดิบและดานระบบขอมูล
ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจะตองดําเนินการรวมกับผูสงมอบในหลายรูปแบบท้ังชาวสวนพอคา
คนกลางตลาดกลางยางพารา เปนตนซึ่ง ผูสงมอบแตละรูปแบบก็มีความแตกตางกันดงนั้นวัตถุดิบท่ีได
จึงมีความแตกตางกนซึ่ง สงผลตอระบบการตรวจรับการชาระเงินที่แตกตางกันจึงทําใหมีผล
การดําเนินการท่ีคาสําหรับข้ันตอนการจัดเก็บวัตถุดิบก็เชนกันเพราะโรงงานแปรรูปยางรับวัตถุดิบยาง
มาหลายรูปแบบท้ังน้ํายาง ยางกนถวย ยางแผนดิบ ซึ่งจะตองมีการเก็บรักษาท่ีตางกันโดยเฉพาะ
น้ํายางจะตองเติมสารเคมีในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งวัตถุดิบท่ีมาจากแหลงท่ีตางกันก็มีคุณสมบัติ
ท่ีแตกตางกันซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการดําเนินการดานนี้เปนอุปสรรค

ประภาพร กลับพุก (2550) ไดทําการศึกษาการวัดสมรรถนะการจัดการโซอุปทานดวยแบบ
อางอิงการดําเนินงานในโซอุปทาน กรณีศึกษา บริษัท โซนีเทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อศึกษา
การดําเนินงานของแตละหนวยงานยอยในระบบ ท้ังยังสามารถหาตนตอของปญหา และทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนการดําเนินงานนั้น ไดนํามาตราวัด
ท่ีเปนมาตรฐานสากลในตัวแบบอางอิงการดําเนินงาน เพ่ือใชในการประเมินกระบวนการหลักท้ัง 4 ดาน
ทางการบริหารโซอุปทาน ไดแก ดานการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) และ
การจัดสง (Delivery) โดยการกําหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะในการดําเนินงาน (Key Performance
Indicator; KPI) ผลการดําเนินงานท่ีวัดและประเมิน ไดแก ความนาเชื่อถือในโซอุปทานการตอบสนอง
ความตองการของโซอุปทาน และประเมินความยืดหยุนในการผลิตผลการดําเนินงาน นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยของ พลอยพิม ศัลยพงษ (2550) ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากผึ้ง โดยทําการเก็บขอมูลจากผูจัดสงวัตถุดิบผูผลิต และลูกคา ดวยการสัมภาษณเชิงลึก
ผานแนวคําถามของแนวคิด Quick Scan ประกอบกับการสังเกตการดําเนินงาน และจัดทําแบบ
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ประเมินโดยใชแนวคิดของตัวแบบอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) เพื่อนําไปใช
ในการประเมินผลการดําเนินงานกอนและหลังการปรับปรุง รวมถึงใชการจําลองสถานการณเพ่ือประเมิน
ผลการดําเนินงาน

ธนัญญา วสุศรี (2550) ไดศึกษาเรื่องการจัดการโซอุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
โดยมุงเนนศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสับปะรดตั้งแตเกษตรกร แผนกปอก/สับ ผูรวบรวม
สับปะรด จนถึงโรงงานแปรรูป โดยอาศัยแนวบริหารจัดการโซอุปทาน เพ่ือใหเห็นถึงประสิทธิผล
ทุกข้ันตอนในโซอุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด โดยทําการศึกษา 2 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษา
ขนาดใหญ และกรณีศึกษาขนาดเล็ก และวิจัยเชิงสํารวจกับเกษตรกร รวมทั้งผูรวบรวมสับปะรด
อีกดวย ซึ่งวิเคราะหตามหลักการของ SCOR Model โดยเริ่มตนจาก การวางแผน (Plan) การจัดหา
(Source) การผลิต (Make) การสงมอบ (Delivery) และการสงคืนสินคา (Return) สําหรับผลการศึกษา
โซอุปทาน แบงออกเปน 2 ประเด็น ไดแก (1) ผลการศึกษาโซอุปทานของโรงงานขนาดเล็ก พบวา
ปริมาณสับปะรดมีความเพียงพอตอความตองการของโรงงานเนื่องจากสับปะรดท่ีโรงงานขนาดเล็ก
ตองการ เปนสับปะรดที่มีขนาดผลเล็กและไมตองการสับปะรดที่มีเนื้อสวย ซึ่งตางจากสับปะรด
ท่ีโรงงานขนาดใหญตองการ จึงทําใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของลูกคา สงผลใหเกษตรกร
มีความอิสระในการปลูกสับปะรดไมไดขนาด มีชองทางในการระบายผลผลิตท่ีสามารถขายได และ
เปนการสรางงานใหแกประชาชนในระดับรากแกว ในการหารายไดจากการรับปอกและสับปะรด
แตอยางไรก็ตามโรงงานขนาดเล็กไมสามารถติดตอลูกคาไดโดยตรง ตองอาศัยผูแทนทางการคา
ทําใหไมสามารถทราบความตองการและวางแผนการผลิตท่ีแนนอนลวงหนาได เปนการผลิตเม่ือไดรับ
คําสั่งซื้อเทานั้น จึงไมมีอํานาจในการตอรองราคา ทําใหบางครั่งตองรับผลิตท้ังท่ีไมมีกําไร แตตองทํา
ใหมีเงินหมุนเวียนและมีงานใหแกพนักงานในโรงงาน (2) สําหรับโซอุปทานโรงงานขนาดใหญ มีจุด
แข็งคือสามารถทราบความตองการของลูกคาลวงหนาได ทําใหสามารถวางแผนการผลิตเพ่ือจัดสรร
กําลังคน และวัตถุดิบอ่ืน ๆ ในการรองรับความตองการของลูกคาได ประกอบกับ มีเกษตรกรท่ีทํา
ขอตกลงรวมกันกวารอยละ 80 แตอยางไรก็ตามยังมีจุดออนทางดานความไมแนนอนของการเขามา
ของวัตถุดิบ ท้ังในแงของปริมาณและคุณภาพเนื่องจากการพยากรณปริมาณวัตถุดิบยังไมเท่ียงตรง
เทาท่ีควร ยังไมสามารถควบคุมใหเกษตรกรอิสระปฏิบัติตาม GAP ได และผูรวบรวมสับปะรดยังไมให
ความสําคัญกับเกษตรกรแตละรายที่สงสับปะรดใหปฏิบัติตาม GAP รวมทั้งขาดแคลนแรงงาน
ในโรงงาน

กมล เลิศรัตน (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการโซอุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบวารูปแบบโซอุปทานมี 2 รูปแบบ คือ (1) โซอุปทานแบบดั้งเดิม (Traditional Supply Chain)
เปนรูปแบบท่ีมีการซื้อขายผานพอคาคนกลาง โดยท่ีพอคาคนกลางมารับซื้อผลผลิต ท่ีแปลงนําไปขาย
ตอในตลาดกลางขายสงและที่เกษตรกรนําผลผลิตไปขายเองในตลาด ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิต
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ภายในประเทศ ซึ่งผลผลิตสวนใหญยังขาดการจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีไมเหมาะสม อีกท้ังยังขาด
การใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ขาดการควบคุมอุณหภูมิในการขนสง นอกจากนี้เกษตรกรยังขาด
ความรูความเขาใจ เรื่องสารเคมีอยางถูกวิธี โดยที่ไมไดคํานึงถึงระยะเวลา การเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง
และยังเปนเกษตรกรท่ียังไมไดทําระบบการจัดการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับพืช (GAP) ของ
กรมวิชาการเกษตร ทําใหผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดนั้นไมมีมาตรฐานความปลอดภัย ผลผลิตท่ีซื้อขายกัน
ในตลาดกลางขายสงท่ีมาจากตางจังหวัด หรือพอคาคนกลางหลายระดับทําให ไมทราบขอมูลของ
แหลงท่ีมาของผลผลิตและไมสามารถตรวจสอบยอนกลับได (2) โซอุปทานแบบผลิตเพื่อสงออก
(Export Oriented Supply Chain) เปนรูปแบบท่ีมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผลผลิตท้ัง
กระบวนการแบบครบวงจร ครอบคลุมกระบวนการผลิตจากระดับตนน้ํา กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา นั้นคือ
ตั้งแตกระบวนการผลิตในระดับไรนา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การคัดและตัดแตง
การบรรจุหีบหอและการสงออก ไปจนถึงผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสวนใหญแลว
รูปแบบดังกลาว เกษตรกร ผูรวบรวม ผูประกอบการ หรือผูสงออกจะเปนการทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตกัน หรือท่ีเรียกวา ระบบการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน (Contract Farming) คือระบบ
การทําฟารมท่ีมีการทําสัญญาตกลงซื้อขายกันลวงหนาระหวางผูซื้อและผูขาย โดยมี การประกันราคา
ผลผลิตและรับซื้อผลผลิตท่ีไดตกลงไว และผูขายจะตองทําการเก็บเก่ียวผลผลิตท้ังหมด สงใหกับผูรับ
ซื้อท่ีทําสัญญาดังกลาว ซึ่งบริษัทจะสงเจาหนาท่ีเขาไปดูแล และใหคําแนะนํา ทุกข้ันตอนในการเพาะปลูก
เนื่องจากบริษัทตองการผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐาน หรือขอกําหนดจาก
ทางลูกคา รวมท้ังทราบถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบเพ่ือใชในการสอบกลับได โดยโซอุปทานแบบผลิต
เพ่ือสงออก สามารถแบงออกไดเปน 3 แบบยอย ดวยกันคือ แบบท่ี 1 ไดแก ผลผลิตผานผูรวบรวมแลว
เขาโรงคัดบรรจุ แบบท่ี 2 ไดแก ผลผลิตผานกลุมเกษตรกรแลวเขา โรงคัดบรรจุ และแบบท่ี 3 ไดแก
ผลผลิตตรงเขาโรงคัดบรรจุ

รภัส มัชฌิมานนท (2551) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหการจัดการโซอุปทานของผูประกอบการ
ลําไยสด ดวยการวิเคราะหสายธารคุณคาในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนไดพัฒนาการวิเคราะห
การดําเนินงานในโซอุปทาน โดยการประยุกตแนวคิดของ SCOR Model รวมกับหลักการโซคุณคา
(Value Chain) และการวิเคราะหจําแนกกิจกรรมดวยแผนภาพกระบวนการผลิตจําแนกตามกิจกรรม
(Process Activity Mapping) เพ่ือกําจัดกิจกรรมท่ีไมเกิดคุณคาออก ซึ่งทําการวิเคราะหผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของในโซอุทาน อันไดแก เกษตรกร พอคารวบรวม ผูประกอบการลําไยอบแหง และลัง
ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานของเกษตรกรมีผลตอคุณภาพลําไย และระยะเวลา การดําเนินงาน
ผูประกอบการ สูญเสียไปกับกิจกรรมการขนยายและกิจกรรมการรอตรวจสอบคุณภาพลําไย
นอกจากนี้ยังนําเสนอแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการดําเนินงานของพอคารวบรวม ผูประกอบการ
ลําไยอบแหงและลัง ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ดวยการปรับโครงสรางการทํางานของผูประกอบการ
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จากแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดวยการใชเทคนิคการจําลองสถานการณ
(Simulation) พบวาถาปรับโครงสรางการทํางานใหมตามแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ จะทําให
ระยะเวลาในการทํางานของพอคารวบรวม ใชเวลาลดลง 5.15 ชั่วโมง และมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน
2 เทาของอัตราการผลิตเดิม ในสวนของผูประกอบการลําไยอบแหงเปลือก ใชเวลาลดลง 9.02 ชั่วโมง
และอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 1.50 เทาของอัตราการผลิตเดิม สวนของผูประกอบการลําไยอบแหง
เนื้อ ใชเวลาลดลง 3.17 ชั่วโมง และอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 1.20 เทาของอัตรา การผลิตเดิม และ
หลังใชเวลาลดลง 1.43 ชั่วโมง และมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 1.57 เทาของอัตราการผลิตเดิม

วีระ ภาคอุทัย (2551) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการโซอุปทานพริกสด อําเภอเกษตรสมบูรณ
และอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันผลิต
พริกปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP และสรางรูปแบบการจัดการโซอุปทานพริกสด เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
และสรางความเชื่อม่ันใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ผลการศึกษาพบวา มีการเกิดกลุมเกษตรกร
ท่ีผลิตพริกปลอดภัยจํานวน 2 กลุม ใน 2 อําเภอ ซึ่งมีสมาชิกท้ังหมด 59 ราย อยูในอําเภอเกษตรสมบูรณ
34 ราย และอําเภอจัตุรัส 25 ราย สามารถผลิตพริกปลอดภัยออกสูตลาดในรูปแบบพริกสด 122.97 ตัน
และพริกแหง 5.91 ตัน โดยกลุมเกษตรกรที่ผลิตพริกสดอยูในอําเภอเกษตรสมบูรณ มีกําไรสุทธิ
จากการขายพริกสด 10,011.71 บาทตอไร สูงกวาเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการเกือบ 2 เทาตัว
สวนกลุมเกษตรท่ีผลิตพริกแหงซึ่งอยูในอําเภอจัตุรัส มีกําไรสุทธิ เพียง 569.53 บาทตอไร ซึ่งสูงกวา
เกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการประมาณ 2 เทาเชนกัน เกษตรกรในอําเภอจัตุรัส มีกําไรสุทธิต่ํากวา
เกษตรกรในอําเภอเกษตรสมบูรณมาก เพราะเกิดโรคระบาดและประสบภัยธรรมชาติคอนขางรุนแรง
เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีท่ีโครงการนําไปฝกใหและประสงคจะเขารวม
โครงการพริกปลอดภัยตอไปอีก ซึ่งฤดูกาลปลูกพริกตอไป เกษตรกรจะตองมีการจัดการการผลิต
และมีการตัดสินใจในกระบวนการผลิตอยางอิสระบนพ้ืนฐานทางดานขอมูลการตลาด ในเรื่องรูปแบบ
การจัดการโซอุปทานพริกนั้นจะตองมีความเชื่อมโยงระหวางตลาด และผูบริโภค โดยผูผลิตจะตอง
มีแนวคิดในการลดตนทุนการผลิต และความสามารถในการใชขอมูล เพ่ือวางแผนการผลิตใหสอดคลอง
กับภาวะตลาดและความตองการของผูบริโภค ซึ่งตองมีหนวยงานใหการสนับสนุนขอมูลเหลานี้ดวย

อภิชาต โสภาแดง (2551) ศึกษาเรื่องระบบจัดการโซอุปทานของลําไยสดในประเทศไทย
ซึ่งมีการพัฒนาวิธีการประเมินการดําเนินงานในโซอุปทาน โดยประยุกตจากแนวคิดของ SCOR Model
รวมกับหลักการโซคุณคา (Value Chain) โดยเริ่มจากการศึกษาภาพรวมของโซอุปทาน และจากผูท่ี
เก่ียวของในระบบโซอุปทาน ตั้งแตเกษตรกรจนถึงผูสงออก และทําการประเมินหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในทุกภาคสวนของโซอุปทาน ไดแก เกษตรกร พอคาคนกลาง โรงงานอบแหง บริษัทขนสง บริษัท
นําเขาสงออก ดวยวิธีการวิเคราะหโซแหงคุณคา (Value Chain) ซึ่งแบงออกเปนกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน โดยทําการประเมินใน 4 ดาน ไดแก โลจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics)
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การปฏิบัติการ (Operations) โลจิสติกสขาออก (Outbound Logistics) และกิจกรรมสนับสนุน
(Supporting) กับผูท่ีเก่ียวของในระบบโซอุปทาน ผลจากการศึกษาพบวาองคกรสวนใหญ มีการ
ดําเนินการดานโลจิสติกสขาออกที่ดีที่สุดคือ กิจกรรมการสงมอบสินคาไปยังคูคาในโซอุปทาน
โดยเฉพาะในกลุมผูคาสง (Wholesalers) ในท่ีนี้เรียกวา ลังและมีการดําเนินการ ดานปจจัยสนับสนุน
ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การบริการลูกคาต่ําท่ีสุดโดยเฉพาะในกลุมเกษตรกร นอกจากนี้
งานวิจัยยังบงชี้ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับโซอุปทานลําไย โดยปญหาหลักท่ีพบคือ ลําไยขาดคุณภาพ
ปริมาณผลผลิตไมแนนอน การดําเนินการของรัฐไมประสบผลสําเร็จ ผลผลิตลําไยไมมีมาตรฐาน
ท่ีแนนอน งานวิจัยนี้ยังไดนําเสนอแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ขางตน จากการวิเคราะหขอมูลของ
หนวยงานท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เพ่ือพัฒนาโซอุปทานลําไยใหมีประสิทธิภาพดีกวา
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน นอกจากนั้นยังคัดเลือกตัวอยางผูท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของแตละดาน
เพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติ รวมถึงขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงในอนาคต (To be)
เพ่ือสานตอและนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในแตละภาคสวนท่ีเก่ียวของและในระดับประเทศตอไป

สุรีรัตน จันทะนะ (2552) ไดศึกษาการวิเคราะหโซอุปทานเพ่ือการสงออกกลวยไมของเกษตรกร
ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใชแนวทางตามวิธีการ SCOR Model และการวิเคราะหโซคุณคา
(Value Chain) ในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนแลวนํา ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหองคประกอบ
โครงสรางโซอุปทาน กระบวนการธุรกิจ และความสัมพันธในการประสานงานกันระหวางสมาชิก
ในโซอุปทาน ซึ่งสอดคลองกับ อภิชาต โสภาแดง และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
ระบบจัดการโซอุปทานของลําไยสดในประเทศไทย ซึ่งไดนําแนวคิดเก่ียวกับ SCOR Model และ
Value Chain มาประยุกตใชในการพัฒนาและประเมินการดําเนินงานในโซอุปทาน เพ่ือทําการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบโซอุปทานและโลจิสติกสของลําไยสด ท้ังยังเปนการใหความรูและแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของมังคุดใหแกเกษตรกร

สุวภัทร รักเสรี (2552) ทําการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการดานหวงโซอุปทาน
ของโรงงานอาหารสัตว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหถึงการจัดการหวงโซอุปทานและวิเคราะห
กิจกรรมการดําเนินการของโรงงานอาหารสัตว ในการนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการ
ของผูประกอบการท่ีเก่ียวของมีวิธีการวิเคราะหการดําเนินงานในหวงโซอุปทาน แลวนําขอมูลไปประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานไดประยุกตแนวคิดของ SCOR Model (Supply Chain Operations
Reference Model) และการวิเคราะหสายธารคุณคา (Value steam mapping) เขามาชวยในการ
ระบุกิจกรรมตาง ๆ วากิจกรรมใดท่ีมีคุณคาเพ่ิม (VA) กิจกรรมท่ีไมเพ่ิมมูลคา (NVA) และกิจกรรม
ท่ีไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปน (NNVA) โดยสรางแผนภาพกระบวนการผลิตจําแนกตามกิจกรรม (Process
activity mapping) เพ่ือกําจัดกิจกรรมท่ีไมเกิดคุณคาออก พบวาการดําเนินงานของผูสงมอบและ
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ระยะเวลาการดําเนินงานผูประกอบการจะสูญเสียไปกับกิจกรรมการขนยายและการผลิตนอกจากนี้
ยังนําเสนอแนวทางการปรับปรุงระยะเวลา การดําเนินการของผูสงมอบโรงงานลูกคา

ณัฎฐรินดา ฐิติเจริญพงษ (2552) ศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิภาพโซอุปทานขาวโพด
กระปอง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานโซอุปทานขาวโพดกระปอง
เพ่ือลดกิจกรรมท่ีไมเกิดคุณคาของกระบวนการในโซอุปทาน ภายใตแนวคิดการจัดการโซอุปทาน
ผลจากการศึกษาพบวาเกิดกิจกรรมท่ีเปนกิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิมและกิจกรรมท่ีไมเกิด
คุณคาเพ่ิมสูงถึง 83.36% ซึ่งสามารถนําเสนอแนวทางในการปรับลดเวลาของกิจกรรมเหลานี้ลงได
ท้ังหมด 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก กําจัดกิจกรรมท่ีมีความซ้ําซอนซึ่งจัดวาเปนกิจกรรมท่ีไมเกิดคุณคา
ไดแก กิจกรรมการตรวจคุณภาพ และประเด็นท่ีสองคือการเพ่ิมสัดสวนของเกษตรกรแบบมีสัญญาผูกพัน
ซึ่งสามารถลดเวลาในกิจกรรมการรอการผลิตลงไดและสามารถกําจัดกิจกรรม การกําหนดวันในการ
เก็บเก่ียวออกไปได ผลจากการวิเคราะหท่ีไดจากการจําลองสถานการณซึ่งพบวา รอบระยะเวลารวมเฉลี่ย
(Average Total Cycle Time) ของกระบวนการในโซอุปทานขาวโพดกระปอง ตั้งแตกระบวนการ
ซื้อเมล็ดพันธุไปจนถึงการขนสงไปทาเรือ เพ่ือการสงออกลดลง 12.74 ชั่วโมงจาก 81.36 ชั่วโมง
เปน 68.62 ชั่วโมง คิดเปน 15.66%

สุขศิริ วิชัยศรี (2554) ไดออกแบบและพัฒนาการวัดสมรรถนะหวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอม
สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและ
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําไปใชในการวัดสมรรถนะหวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอม
โดยบูรณาการมาจากแนวคิดของแบบจําลองอางอิงหวงโซอุปทาน (SCOR Model) และแนวคิด
การจัดการหวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอม (GSCM) และวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับข้ัน (AHP) โดยแบบ
การวัดสมรรถนะฯ นี้มีการเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และไดมีการนําไปทดสอบพบวา
สามารถนําไปใชไดจริง เชนเดียวกับงานวิจัยของ พิศปชนกฐ จามิกรานนท (2555) ทําการพัฒนา
ตัวชี้วัดสมรรถนะหวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอมของหวงโซกาแฟอราบิกาโดยมีข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน
คือการศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของและการคัดกรองปจจัยดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
การกําหนดตัวชี้วัดในการประเมิน และการนําแบบประเมินท่ีออกแบบไดไปทดลองใช ในข้ันตอนแรก
ของการศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของและการคัดกรองปจจยัดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห จากนั้น
ในข้ันตอนท่ีสอง เปนการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมิน โดยไดนําปจจัยท่ีคัดกรองไดไปกําหนดตัวชี้วัด
สมรรถนะภายใตแนวคิดดัชนีดุลยภาพแบบประยุกต ท้ัง 5 มุมมอง อันไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา
ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานสิ่งแวดลอม และจัดทํา แบบประเมิน
จากนั้นในข้ันตอนสุดทายของการนําแบบประเมินท่ีออกแบบไดไปทดลองใช ไดนํา แบบประเมิน
ท่ีออกแบบไดไปทดลองประเมิน 2 หวงโซกาแฟอราบิกาตัวอยาง เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะและเสนอ
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แนวการทางปรับปรุงแกไข พรอมท้ังจัดทําคูมือในการประเมินสมรรถนะ หวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอม
ของหวงโซกาแฟอราบิกา

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส
สุทธิศักดิ์ หานนิมิตกุลชัย (2549) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของโซอุปทาน

สับปะรดกระปองในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาตนทุนโลจิสติกสตของเกษตรกร กรณีเกษตรกร
สงสับปะรดเองเทากับ 0.723 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 18.66 ของตนทุนการผลิตสับปะรด
และในกรณีเกษตรกรสงสับปะรดผานผูรวบรวม คํานวณตนทุนโลจิสติกสได 0.245 บาทตอกิโลกรัม
คิดเปนรอยละ 7.20 ของตนทุนการผลิตสับปะรด สวนตนทุนโลจิสติกสของผูรวบรวมเทากับ
0.361 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้นตนทุนโลจิสติกสของการกระจายสับปะรดจากเกษตรกรไปยังผูรวบรวม
จนถึงหนาโรงงานแปรรูป มีตนทุนโลจิสติกสท่ีต่ํากวาในกรณีเกษตรกรทําการสงสับปะรดเองเทากับ
0.117 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้ดวยขอจํากัดของขอมูลผูวิจัย จึงรวบรวมตนทุนโลจิสติกสของ
โรงงานแปรรูป ไดในลักษณะรอยละตอตนทุนโลจิสติกสท้ังหมด พบวาตนทุนโลจิสติกสในกิจกรรม
รับคําสั่งซื้อ มีสัดสวนท่ีสูงสุดในตนทุนโลจิสติกสของโรงงานแปรรูปคิดเปนรอยละ 28.41 รองลงมาคือ
ตนทุน คาขนสงคิดเปนรอยละ 22.53 สําหรับตนทุนการขนสงของเกษตรกรสูงเปนอันดับสามคิดเปน
รอยละ 12.34 ของตนทุนการผลิตสับปะรด รองจากตนทุนการเตรียมวัสดุปลูก และคาปุย ตามลําดับ
แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสท่ีทําการรวบรวมสับปะรดจากเกษตรกรท่ีสัญญากับโรงงาน
(Contract Farming) และขนสงสับปะรดใหแกทางโรงงานโดยตรง เพื่อความสะดวกในการสืบ
ยอนกลับสินคาท่ีมีปญหา รวมถึงการวางแผนการปลูกใหมีระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีพรอมกัน
เพ่ือเปนการเพ่ิมปริมาณขนสงตอเท่ียวของเกษตรและสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง

ชนมเจริญ แสวงรัตน (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย
และศึกษาภาพรวมของตนทุนโลจิสติกสขององคกรผูผลิตสินคา หัตถอุตสาหกรรมไทย โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธของ ปจจัยตาง ๆ กับตนทุนโลจิสติกส
ตามกิจกรรมของกลุมตัวอยางหัตถอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 70 ตัวอยางบงชี้วา ปจจัยการบริการลูกคา
การจางผูรับเหมาชวงและเงื่อนไขการคา การจัดซื้อวัตถุดิบ และระดับของวัตถุดิบ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอตนทุนการบริหารการจัดการโลจิสติกส ปจจัยการบริหารสินคาคงคลัง เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตนทุน
การบริหารจัดการโลจิสติกส ปจจัยการบริหารสินคาคงคลัง เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตนทุนการถือครอง
สินคาคงคลัง ปจจัยทําเลท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคา เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตนทุนการบริหารคลังสินคา
และปจจัยการขนสง เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตนทุนการขนสงของกลุมตัวอยางหัตถอุตสาหกรรม
ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต สําหรับสัดสวนตนทุนของแตละกิจกรรม พบวาตนทุนโลจิสติกส
มีสัดสวนรอยละ 17.31 ซึ่งสูงเปนอันดับสอง รองจากตนทุนการผลิต (64.07%) สําหรับในมุมมอง
สัดสวนตนทุนการจัดการ โลจิสติกสตอตนทุนรวมของหัตถอุตสาหกรรม พบวาตนทุนการขนสงสินคา



26

มีสัดสวนตนทุน โลจิสติกสสูงสุดคิดเปนรอยละ 5.80 ของตนทุนรวม ตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง
คิดเปนรอยละ 4.65 ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกสคิดเปนรอยละ 3.83 ตนทุนการบริหารคลังสินคา
คิดเปนรอยละ 3.03 ของตนทุนรวม ตามลําดับ จากสัดสวนตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทยนั้น
มีสัดสวนคอนขางสูง แสดงใหเห็นวาหัตถอุตสาหกรรมไทยไมสามารถบริหารตนทุนโลจิสติกสใหเกิด
ความไดเปรียบเพียงพอท่ีจะแขงขันในตลาดโลก

ปญจพร โชคพรปญจกุล (2550) ศึกษาเรื่อง การจัดการโลจิสติกสของสวนมังคุดใน อําเภอ
ลานสกา อําเภอเมือง และอําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวาเกษตรกร
มีวิธีการดําเนินงานท้ังหมด 5 กิจกรรม โดยแบงเปนกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การเก็บเก่ียวและ
รวบรวมแตละตน การรวบรวมท้ังสวน และการจําหนายและ/หรือการขนสง สวนอีกกิจกรรม 2 กิจกรรม
คือการคัดขนาดและการทําความสะอาด เปนกิจกรรมท่ีเกษตรกรบางรายใชในการดําเนินงาน สําหรับ
ตนทุนโลจิสติกส พบวาเกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสรวม 3.04 บาท ตอกิโลกรัม ประกอบดวย ตนทุน
กิจกรรมการเก็บเก่ียวและรวบรวมแตละตน 2.17 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 71.38 ของตนทุน
โลจิสติกส ตนทุนกิจกรรมการรวบรวมท้ังสวน 0.32 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 10.53 ของ
ตนทุนโลจิสติกส ตนทุนกิจกรรมการคัดขนาด 0.14 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 4.61 ของตนทุน
โลจิสติกส ตนทุนกิจกรรมทําความสะอาด 0.08 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.63 ของตนทุน
โลจิสติกส และตนทุนกิจกรรมการจําหนายและ/หรือการขนสง 0.33 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ
10.85 ของตนทุนโลจิสติกส

มณฑลี บัวรุง (2550) ศึกษาเรื่อง ตนทุนโลจิสติกสและบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดกลางข้ึนไป มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในดานโลจิสติกสและสํารวจโครงสรางตนทุนโลจิสติกสในปจจุบันของ
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป โดยพัฒนาเปนแบบจําลองเชิงคุณภาพเพ่ือทําความเขาใจโครงสราง
ตนทุนและใชเปนแนวทางในการลดตนทุนโดยรวมของโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปในอนาคต ซึ่งผลการ
สํารวจแสดงใหเห็นถึงโครงสรางตนทุนโลจิสติกสในปจจุบัน ผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)
มาใชตอตนทุนโลจิสติกส การลงทุนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในแตละสวนของโลจิสติกส
ปญหาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชและแนวทางการแกไขปญหาและโครงสรางตนทุน
โลจิสติกสในมุมมองอ่ืน ๆ ซึ่งผลงานวิจัยพบวา ตนทุน โลจิสติกสมีสัดสวนคอนขางสูง (15.46%
ของตนทุนรวม) ซึ่งมีปจจัยดานการขนสงเปนปจจัยสําคัญ (36.18%) รองลงมาคือ ปจจัยดาน การเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง (26.69%) คลังสินคา (20.31%) และการบริหารจัดการ (16.82%) ซึ่งการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชจัดการงานโลจิสติกสสามารถลดตนทุนโลจิสติกสใหกับโรงงาน แตยังมี
การลงทุนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับคาใชจายของแตละดาน
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อีกท้ังเทคโนโลยีท่ีนํามาใชยังคงเปนเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐาน จึงควรมีการกระตุนใหเกิดการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนโดยรวมตอไป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2551) ไดศึกษาเรื่องโครงการ
ศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของสินคาเกษตรเพ่ือขยายตลาดสงออกไปประเทศในเอเชีย
ป 2551 ในการศึกษาทําการประเมินเบื้องตน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพืชสวนเพื่อทําความเขาใจ
ลักษณะเอกลักษณ พฤติกรรม และแนวโนมของโซอุปทานพืชสวน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ดานการตลาด ปจจัยท่ีสําคัญจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการรวมตัวกันทางธุรกิจ เพ่ือการ
สงออกเสนทางโลจิสติกสท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมถึงขอจํากัดและการหาเสนทางที่เปนทางเลือกใหม
โดยใชการสงออกผลไมของไทยไปจีนเปนกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาพบวา ทางเลือกในการขนสง
ทางถนนผานประเทศลาวและเวียดนาม ตามเครือขายเชื่อมโยง GMS ท่ีมีอยู ไปยังทานําเขาใหม
ในการเขตการปกครองอิสระกวางสี ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน กําลังเปนทางเลือกใหม
ท่ีจะนําสูการพัฒนาการคา ซึ่งทางเลือกใหมนี้จะชวยลดปญหาการสงออกผลไมไทยไปจีนทางทะเล
ในปจจุบัน ซึ่งกําจัดเฉพาะในมณฑลชายฝงตะวันออกท่ีร่ํารวยเทานั้น โดยมีการใชวิธีการศึกษาโดยใช
แผนภาพ Value Chain และการวิเคราะหเพ่ือแสดง ประสิทธิผลของตนทุนในการดําเนินการภายใต
กิจกรรมโลจิสติกส ซึ่งการวิเคราะห Value Chain กระทําใน 2 เสนทางคือ เสนทางการสงออกทางทะเล
ท่ีมีอยูเดิมและการพัฒนาเสนทางใหมทางถนน ซึ่งผลจากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
ใน Value Chain ผูประกอบการสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในแตละข้ันตอน การปฏิบัติ
เพ่ือการสงออก ผลการศึกษาสรุปไดวาการขนสงเพ่ือการสงออกตองมีความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
ท้ังการขนสงภายในประเทศและตางประเทศ และพบวาสัดสวนของตนทุนโลจิสติกสในการขนสง
ทางถนน จากแหลงผลิตไปยังทาที่ทําการสงออกและจากทานําเขาไปยังตลาดปลายทางคอนขางสูง
อยางไรก็ตามคาขนสงระหวางประเทศที่ผานประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนในอนาคต
สามารถลดตนทุนในสวนนี้ได ซึ่งทําใหการขนสงทางบกมีความไดเปรียบเม่ือเทียบกับการขนสงทางทะเล
นอกจากนั้นการขนสงทางบกยังมีความไดเปรียบเรื่องความรวดเร็ว จากการระยะเวลาการขนสงลดลง
ทําใหคุณภาพของสินคาเมื่อถึงตลาดปลายทางดีขึ้น การปรับตัวของราคาขึ้นลงของตลาดทันตอ
สถานการณ ซึ่งปจจัยสําคัญท่ีจะสรางกําไรใหแกผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งมีสัดสวน
ของตนทุนในโซอุปทานมูลคาสูงท่ีสุดไมวาจะเปนการขนสงทางบกหรือทางทะเล ดังนั้นการศึกษา
ข้ันตอไป ควรทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ และการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินการดานโลจิสติกสของท้ังสองเสนทาง รวมท้ังการศึกษาชองทางการขยายตลาดผลไมไทย
ในประเทศจีนผานเสนทางบกไปยังมณฑลดานตะวันตกและภาคกลางของประเทศจีน

ชาคริยา ธาระรูป (2552) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนและการลดตนทุนโลจิสติกส
กรณีศึกษาบริษัทกาวอุตสาหกรรม โดยนําระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing)
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เปนเครื่องมือในการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของบริษัทกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบวาตนทุนท่ีสูงท่ีสุด
คือ ตนทุนคาขนสงคิดเปนรอยละ 63 ของตนทุนโลจิสติกสรวม สวนตนทุนการสื่อสารทาง โลจิสติกส
คิดเปนรอยละ 19 ของตนทุนโลจิสติกสรวม การจัดการวัตถุดิบคิดเปนรอยละ 7 ของตนทุนโลจิสติกสรวม
และการบริหารคลังสินคาและการจัดเก็บคิดเปนรอยละ 6 ของตนทุน โลจิสติกสรวม ตนทุนการสั่งซื้อ
และกระบวนการสั่งซื้อคิดเปนรอยละ 5 ของตนทุนโลจิสติกสรวม ซึ่งเม่ือศึกษาอยางละเอียดพบวา
คาใชจายท่ีสูง มาจากคาแรงและคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสง ซึ่งถาตองการท่ีจะลดตนทุนใหดีท่ีสุด
ตองมีการศึกษาในรายละเอียดใหมากกวานี้ ซึ่งการลดตนทุนในกิจกรรมที่สามารถทําไดทันที
โดยไมเพ่ิมคาใชจาย และพบวาตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยกของในคลังสินคา (Forklift)
มีตนทุนสูงสุด รองลงมาคือ ตนทุนคาเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งพบวา การรวบรวมคําสั่งซื้อและ
การจัดเสนทางการหยิบสินคาจะทําใหระยะทางในการหยิบลดลง เฉลี่ยวันละ 30% ซึ่งระยะทางท่ีลดลง
ยอมสงผลใหตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลงดวยและ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในกิจกรรม
โลจิสติกสใหองคกรตอไป

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
อัญชลี นามสนธิ์ (2543) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกร

รายยอย ตําบลหวยน้ําขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอ
การผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรมีดังนี้ (1) ปจจัยดานทุน ไดแก ขนาดการลงทุน แหลงเงินทุน
เครื่องมือเครื่องจักร (2) ปจจัยดานที่ดิน ไดแก ลักษณะที่ดิน การถือคลองที่ดิน (3) ปจจัยดาน
การจัดการไดแก การเตรียมตนกลา การกําจัดวัชพืช การใสปุย การทํารองน้ําและทางระบายน้ํา
การตัดแตงทางใบในระยะท่ีปาลมน้ํามันใหผลผลิต (4) ปจจัยดานแรงงาน

หมะหมูด หะยีหมัด (2544) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการขายผลปาลมสดของเกษตรกร
รายยอยในก่ิงอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวาเกษตรกร รอยละ 79 มีความคิดเห็นวา
นโยบายของรัฐบาล มีอิทธิพลตอราคารับซื้อผลปาลมสดของเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 90 ของ
เกษตรกรท่ีขายผลปาลมสดใหกับโรงงานสกัดใหความสําคัญตอความนาเชื่อถือ ความม่ันคงทางดาน
การเงิน และความอยูรอดในระยะยาวของโรงงานสกัด ในขณะท่ีเกษตรกรรอยละ 82 ท่ีขายผลปาลม
สดใหกับแหลงขายอ่ืนใหความสําคัญตอความพอใจในการบริการ ความสะดวก ความรวดเร็วในการ
ชําระเงินมากที่สุด สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกแหลงขายตามลําดับความสําคัญ
คือราคาท่ีดีกวา การชําระเงินท่ีรวดเร็ว ความคุนเคย ความเท่ียงตรงของตาชั่ง ระยะทางท่ีใกลกวา
คุณภาพของผลปาลม ปริมาณของผลปาลม ขอผูกมัดกับแหลงขาย คําแนะนําจากญาติหรือเพ่ือนบาน
และฤดูกาล จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนตัวแปรอิสระกับการเลือกแหลง
ขายท่ีเปนตัวแปรตาม ปรากฏวา ปจจัยดานศาสนา ขนาดการถือครองที่ดิน ระดับการเปนหนี้สิน
คุณภาพของผลปาลม ปริมาณของผลปาลม ทัศนคติท่ีมีตอโรงงานสกัดในดานราคาที่สอดคลองกับ
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คุณภาพ และระยะทางจากสวนถึงโรงงานสกัด มีอิทธิพลตอการเลือกแหลงขายของเกษตรกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี  = 0.05

บัณฑูร ภูมิภมร (2549) ศึกษาเรื่องความตองการของเกษตรกรในการใชบริการลานเทปาลม
กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรท่ีใชบริการลานเทในอําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ตองการใหลานเทมีอุปกรณตาง ๆ ที่ใชเกี่ยวกับลานเทที่ทันสมัย มีการจายชําระเงิน
โดยงายเปนเงินสดทุกครั้งท่ีมาขาย เพ่ิมราคารับซื้อปาลมเม่ือมาใชบริการเปนเวลานาน ขยายบริเวณ
ของลานเทปาลมใหกวางข้ึน พนักงานใหบริการมีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีเครื่องมือและ
อุปกรณมาตรฐานในการรับซื้อและมีความยุติธรรมในการรับซื้อ แนวทางในการดําเนินธุรกิจและ
พัฒนาการใหบริการลานเทปาลม ใหตรงกับความตองการของเกษตรกรมากยิ่งข้ึน โดยผูประกอบการ
จําเปนตองมีการปรับปรุง 7 ดาน ดวยกัน ไดแก (1) ดานสินคาและบริการ ลานเทปาลมควรมีอุปกรณ
ในการใชงานท่ีทันสมัย (2) ดานราคา ควรกําหนดใหมีการจายเปนเงินสดทุกครั้งท่ีมาขายและควรมีปาย
แสดงราคาปาลมทุกวันไวหนาลานเท (3) ดานการสงเสริมการตลาดควรเพ่ิมราคารับซื้อปาลมใหแก
ลูกคาเม่ือมาใชบริการเปนเวลานาน ๆ (4) ดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนายควรขยายบริเวณ
ลานเทปาลมใหกวางข้ึน (5) ดานบุคลากรในการใหบริการควรมีความกระตือรือรน ในการใหบริการ
(6) ดานกระบวนการการใหบริการ ตองมีเครื่องมือและอุปกรณท่ีไดมาตรฐานใน การรับซื้อ (7) ดาน
ลักษณะทางกายภาพควรมีความยุติธรรมในการรับซื้อปาลม

พลแสน ดวงแกว (2550) ศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกสของสวนปาลมน้ํามันในอําเภอพุนพิน
และอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานของเกษตรกรตั้งแต
การเก็บเก่ียวจนกระท่ังถึงการจําหนาย แบงกิจกรรมโลจิสติกสออกเปน 2 กิจกรรม ประกอบดวย
(1) กิจกรรมการเก็บเก่ียวและเคลื่อนยายผลปาลมไปยังจุดรวบรวม (2) กิจกรรม การขนสงผลปาลม
เขาสูลานเทปาลม สหกรณโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งท้ัง 2 กิจกรรมโลจิสติกสสามารถแบงแรงงาน
ท่ีใชเปน 2 กรณีดวยกันคือ เกษตรกรดําเนินการเองและเกษตรกรจางแรงงานมาดําเนินงาน ในดาน
ปริมาณการเก็บเก่ียวผลปาลม พบวาเกษตรกรจางแรงงานมาดําเนินงาน มีความสามารถในการเก็บ
เก่ียวผลปาลมมากกวาเกษตรกรดําเนินการเอง ดานกิจกรรมการขนสงพบวา เกษตรกรสวนใหญ
จะขนสงผลปาลมไปจําหนายในระยะทางใกลมากกวาระยะทางไกลและสวนใหญจะขนสงในระยะทาง
ไปกลับไมเกิน 15 กิโลเมตร รถที่ใชในการขนสงไปจําหนายสวนใหญเปนรถกระบะ รถเกษตร
รถบรรทุก 6 ลอตามลาดับ ในดานการจําหนายเกษตรกรจะจําหนายใหกับลานเทปาลมน้ํามันมากท่ีสุด
รองลงมาคือ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ และสหกรณตามลําดับ ในสวนของตนทุน โลจิสติกสพบวา
ตนทุน เกษตรกรสวนใหญจะขนสงผลปาลมไปจําหนายในระยะทางใกลมากกวาระยะทางไกล และ
สวนใหญจะขนสงในระยะทางไปกลับไมเกิน 15 กิโลเมตร รถท่ีใชในการขนสงไปจําหนายสวนใหญ
เปนรถกระบะ รถเกษตร รถบรรทุก 6 ลอ ตามลําดับ ในดานการจําหนายเกษตรกร จะจําหนายใหกับ
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ลานเทปาลมน้ํามันมากที่สุด รองลงมาคือ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ และสหกรณ ตามลําดับ
ในสวนของตนทุนโลจิสติกสพบวา ตนทุนโลจิสติกสรวม เทากับ 0.705 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ
ของราคาขายผลปาลมเฉลี่ยทั้งปเทากับ 4.15 บาทตอกิโลกรัม โดยตนทุนโลจิสติกส ดังกลาว
ประกอบดวยตนทุนการเก็บเก่ียวและการเคลื่อนยายผลปาลมเฉลี่ยเทากับ 0.307 บาทตอกิโลกรัม
และตนทุนการขนสงเฉลี่ยเทากับ 0.398 บาทตอกิโลกรัม ในดานการเก็บเกี่ยวและการเคลื่อนยาย
พบวาตนทุนจะลดลงเม่ือมีขนาดพ้ืนท่ีสวนปาลมเพ่ิมข้ึน ในดานการขนสง พบวา การขนสงดวยรถ
กระบะเหมาะกับสวนปาลมขนาดพ้ืนท่ีนอยกวา 10 ไร และเม่ือขนาดพ้ืนท่ีสวนปาลมเพ่ิมมากขึ้น
การใชรถบรรทุก 6 ลอ จะมีตนทุนการขนสงท่ีต่ําท่ีสุด

รหัท รวมพรรณพงศ (2550) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพราคาในตลาดน้ํามันปาลม ของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การตั้งราคาน้ํามันปาลมภายในประเทศ มีรูปแบบและวิธีการแตกตางกัน
ตามชนิดของสินคา โดยสรุประบบราคาท่ีสําคัญ ไดแก (1) การตั้งราคาผลปาลมสด โรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบจะเปนผูกําหนดราคา พิจารณาจากราคาน้ํามันปาลมดิบและสัดสวนการใหน้ํามันของ
ผลปาลมสด สวนพอคารวบรวมทองถ่ินและกลุมสหกรณนิคมจะใหราคาตามประกาศของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบ หรือต่ํากวาเล็กนอย (2) การตั้งราคาน้ํามันปาลมดิบ จะเกิดจากการตกลงรวมกัน
ระหวางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ และ (3) การตั้งราคาน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ โรงงานกลั่นน้ํามันบริสุทธิ์จะเปนผูตั้งราคาโดยพิจารณาจากตนทุนการแปรรูปและราคา
น้ํามันปาลมดิบ ซึ่งพิจารณาราคาน้ํามันพืชทดแทนชนิดอ่ืนรวมดวย และจากผลการศึกษาจะเห็นไดวา
ตลาดน้ํามันปาลมในประเทศมีประสิทธิภาพทางดานราคา ดังนั้นการใชนโยบายแทรกแซงราคาโดยรัฐ
จึงเปนสิ่งท่ีไมจําเปน แตควรมีการปรับปรุงขอมูลขาวสารเพ่ือใหเกษตรกรสามารถมีการรับรูขาวสาร
ทางการตลาด โดยเฉพาะราคาน้ํามันปาลมดิบ และราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ รวมถึงวิธีการ
คิดคํานวณราคาผลปาลมสดเพ่ือใหเกษตรกรไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา ท่ีเกษตรกรไดรับ
ในขณะนั้น และสุดทายความสัมพันธของราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศกับราคาน้ํามันปาลมดิบของ
ประเทศมาเลเซียนั้นเปนสัญญาณท่ีบงบอกวาหากมีการเปดการคาเสรีอยางเต็มที่แลว ราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในประเทศของไทยจะตองลดลงตามราคาของประเทศมาเลเซียอยางแนนอน ดังนั้น
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทยจึงตองเรงพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การหาวิธีการท่ีเหมาะสม
จะลดตนทุนการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันทางดานราคากับประเทศมาเลเซียได

สุทธิจิตต เชิงทอง และคณะ (2551) ศึกษาเรื่องโครงการฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและระบบตลาด
ปาลมน้ํามัน จังหวัดสุราษฎรธานีในอําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน และอําเภอทาชนะ โดยครอบคลุม
เฉพาะการตลาดในรูปผลปาลมสด จากการผลการพบวา กิจกรรมหลักทางการตลาดสําหรับเกษตรกร
คือ การขนสง เนื่องจากหลังการเก็บเก่ียว เกษตรกรนําผลปาลมสดขายซึ่งตนทุนคาขนสง คิดเปน
รอยละ 77 ของตนทุนรวม ตนทุนการตลาดของเกษตรกรเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.17 บาท โดยเปนตนทุน
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เงินสดเทากับ 0.14 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งวิถีการตลาดปาลมน้ํามันเริ่มจากเกษตรกร นําปาลมทะลาย
จากสวนไปจําหนายโดยตรงใหกับโรงงานสกัดปาลมน้ํามัน คิดเปนรอยละ 27 ของปริมาณผลผลิตท่ีเหลือ
รอยละ 73 จําหนายผานพอคาคนกลางคือ ลานเท ซึ่งสามารถอํานวย ความสะดวกใหกับเกษตรกร
ไดมากกวาโรงงานสกัด เชน มีบริการรถบรรทุกผลปาลมน้ํามันจาก สวนเกษตรกร สินเชื่อปุยหรือ
สินเชื่อเงินสด ชําระเม่ือนําปาลมมาจําหนาย เปนตน ในขณะท่ีราคา รับซื้อผลปาลมน้ํามันของ ลานเท
และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีความแตกตางกันไมมากนัก โดยท่ัวไปลานเทจะรับซื้อในราคา
ท่ีต่ํากวาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ประมาณ 0.05-0.10 บาท ตอกิโลกรัม ท้ังนี้ลานเทท่ีเปนลูกคา
ประจําจะไดรับราคาขายท่ีสูงกวาลูกคาท่ัวไป ในสวนของตนทุนการตลาดของลานเท พบวา ลานเท
มีตนทุนการตลาดประมาณ 0.25 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งในจํานวนนี้เปนตนทุนเงินสด 0.14 บาท
ตอกิโลกรัม ประกอบดวยเงินเดือนและคาแรง คาขนสงและคาใชจายอ่ืน ๆ สวนท่ีเหลือจะเปนตนทุน
ท่ีไมเปนตัวเงิน เชน คาเสื่อมราคา คาสูญเสียน้ําหนักและคาเสียโอกาส สวนใหญแลวลานเทจะจําหนาย
ท้ังในรูปของปาลมทะลายและปาลมรวง โดยปาลมทะลายสามารถจําหนายไดในราคาท่ีสูงกวาปาลมรวง
ประมาณ 1 - 1.50 บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากเปนปาลมที่สมบูรณและมีเปอรเซ็นตน้ํามันสูง
แตปาลมรวงของลานเทสวนใหญจะเกิดจากการบมปาลมเพื่อทําใหเกิดผลปาลมรวง และพรมน้ํา
เพื่อใหปาลมมีน้ําหนักมากขึ้นแตผลปาลมน้ํามันมีคุณภาพดอยลง ลานเทจึงกระทําการดังกลาว
โดยไมเปดเผย สวนเหลื่อมการตลาดหรือผลตางระหวางราคาท่ีโรงงานสกัด ปาลมน้ํามันจายกับราคา
ท่ีเกษตรกรไดรับ เทากับ 0.47 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 10.98 ของราคาปาลมท่ีโรงงานสกัด
ปาลมน้ํามันรับซื้อ ปญหาดานการตลาดเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดของเกษตรกร โดยเฉพาะปญหาราคา
ปาลมไมแนนอน สวนปญหาของลานเทและโรงงานสกัดน้ํามัน ปาลมดิบ คือมีการแขงขันคอนขางสูง
คุณภาพปาลมไมดี ขาดเงินทุนหมุนเวียน และปญหาผลผลิตปาลมน้ํามันไมสมํ่าเสมอในแตละเดือน
ทําใหวางแผนการผลิตยาก ตลอดจนขาดแคลนแรงงานท้ังระดับผูชํานาญการและผูปฏิบัติการ และ
ขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ชญานันท เกิดพิทักษ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่องการเพ่ิมความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
ดวยกลยุทธโลจิสติกสในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ผลการวิจัยพบวา การใชกลยุทธทางดานโลจิสติกส
มีความสําคัญตอการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนอยางมาก
ไดแก การใชกลยุทธความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายประกอบดวย การสรางความสัมพันธกัน
อยางตอเนื่อง มีการกําหนดระดับการใหความสําคัญซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังตองมีการสื่อสารท่ีดี
พอ มีผลโดยตรงท่ีทําใหองคกรเกิดความฉับไวในการทํางาน และมีผลตอความรวมมือระหวางองคกร
ประกอบดวยการสรางความเชื่อมโยงระหวางองคกร การปรับปรุงการทํางานรวมกันตองอาศัยการ
วางแผน การแบงปนผลประโยชน นอกจากนี้ยังตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวย ในการทํางาน
ซึ่งประกอบดวยการใชเทคโนโลยี ในหนวยงานตาง ๆ ขององคกร การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
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สารสนเทศ การสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในความสัมพันธดังกลาวพบวาปจจัยดังกลาวนี้สงผล
ใหองคกรเกิดความฉับไวในการทํางาน ประกอบดวยความสามารถในการปรับเปลี่ยน ความยืดหยุน
และความรวดเร็ว ซึ่งประเด็นดังกลาวสงผลใหองคกรมีความสามารถในการแขงขัน ท่ีสูงข้ึน ท้ังความ
ไดเปรียบในดานตนทุนท่ีลดลง ความไดเปรียบในดานตนทุนท่ีตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทําใหอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันมีความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการพัฒนาองคกรโดยการใชกลยุทธทางดาน
โลจิสติกสจึงมีความสําคัญมาก นับเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ สิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานใหเหมาะสมกับองคกรนั้น อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหสามารถชี้ใหเห็นวา
องคกรจะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ พรอมกับมีความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงได ตองมีการ
ใชปจจัยทางดานโลจิสติกสเขามาชวยในการจัดการ

ไพศาล นาคกราย (2552) ศึกษาเรื่อง ชองทางการกระจายปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานี
ผลการวิจัยพบวา แบงออกเปน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) การเกิดกลุมของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
สวนมากไมมีการรวมตัวในการขายปาลมน้ํามันและผูรับซื้อสวนใหญเปนผูรับซื้อรายยอยโดยรับซื้อ
จากเกษตรกรโดยตรง มีการกระจายปาลมน้ํามันใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (2) ปญหาและ
แนวโนมการกระจาย การรับซื้อ และการประกอบการปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรมีแนวโนมปลูกปาลมน้ํามันเพ่ิมข้ึน ผูรับซื้อและผูประกอบการ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ มีแนวโนมขยายกิจการ (3) ชองทางการกระจายปาลมน้ํามันของเกษตร
ระหวางผูรับซื้อและผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในจังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือเกษตรกร
เก็บผลผลิตไดแตละครั้ง มีการกระจายปาลมน้ํามันใหกับผูรับซื้อรายยอยหรือลานเท ทําใหราคารับซื้อ
แตละแหลงมีผลตอการตัดสินใจขายและตนทุนการขนสงปาลมน้ํามันไปจําหนายของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน
ดวย สวนผูรับซื้อท่ีเปนตัวกลางการกระจาย สวนใหญจะกระจายปาลมน้ํามันสงตอโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบในจังหวัดสุราษฎรธานี (4) เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีขอเสนอแนะวา ควรสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมผลิตปาลมน้ํามันใหมีคุณภาพและรวมกันจัดตั้งลานเทปาลมน้ํามัน สําหรับผูรับซื้อ
ปาลมน้ํามันนั้นมีขอเสนอแนะวา รัฐบาลควรสนับสนุนแหลงเงินทุนท่ีหลากหลาย สวนผูประกอบการ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีขอเสนอแนะวารัฐบาลควรขยายตัวไปยังตลาดใหม ๆ ในอนาคต

วิจัยตางประเทศ
Miquela (2001) ไดทําการวิเคราะหตนทุนที่สําคัญของบริษัทที่ ใหบริการดานโลจิสติกส

(Third Party Logistics) โดยใชวิธีระบบตนทุนกิจกรรม เพ่ือศึกษา กิจกรรมท่ีสําคัญสวนใหญของบริษัท
ในฐานะท่ีเปนผูชวยกระจายสินคา ท้ังในสวนของกิจกรรมใน คลังสินคา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดสง โดยเนนการศึกษากิจกรรมในการกระจายสินคาไปยัง ผูรับสุดทาย ท่ีไมใชลูกคาของบริษัท
โดยลูกคาของบริษัท คือผูท่ีฝากสงสินคาใหแกผูรับ จากปจจัยตัวผลักดันตนทุน
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Manunen (2000) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมในระบบ
ซัพพลายเชน โดยใชแบบจําลองตนทุนตามฐานกิจกรรมมาใชในการคํานวณ เพื่อหาคาเฉลี่ยของ
ตนทุนโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมประเทศ ฟนแลนดของผูผลิต และผูสงมอบ โดยมีจุดประสงค
เพ่ือบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพในโลจิสติกส ผลการศึกษาทําใหเกิดการตรวจสอบกิจกรรมการสั่งซื้อ
ท่ีเกิดข้ึนในแตละองคกร โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีไดรับจาก การคํานวณตนทุนตามฐานกิจกรรม
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตนทุนโลจิสติกสในองคกรได

Kuettner and Tom Phelps (2002) ไดนําการจัดการหวงโซอุปทานเขามาใช ในกระบวนการ
ผลิต CD re-writer ท่ีบริษัท Hewlett-Packard ทําใหเกิดการปรับปรุงในเรื่องสําคัญคือในการจัด
ศูนยกลางคงคลังสินคาในการจําหนายวัตถุดิบ และสินคาของบริษัทใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
โดยอยูในตําแหนงท่ีใกลกับผูจัดสงวัตถุดิบและมีการเปลี่ยนการใชวิธีการขนสงท่ีรวดเร็วข้ึน ซึ่งผลท่ีไดรับ
จากการใชระบบการจัดการหวงโซอุปทานมาใชปรับปรุงในสวนการขนสง ทําใหสามารถลดเวลา
ในระบบการผลิตตั้งแตการสงวัตถุดิบมายังในกระบวนการผลิตจนกระท่ังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นได
ผลิตภัณฑสงใหแกลูกคาเหลือแค 8 วัน จากเวลาเดิม 126 วัน ทําใหบริษัทลดคาใชจายเรื่องการขนสง
และเก็บรักษาวัสดุคงคลัง, ลดเวลา Cycle time ของผลิตภัณฑ, สงผลใหสามารถ นําสินคาเขาสูตลาด
ไดรวดเร็วข้ึน บริษัทเกิดความไดเปรียบในการคากับคูแขง และทําใหเกิดการประสานงานแบงและ
สงขอมูลและระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต และลุกคาในการทํางานเพ่ือปรับปรุงในการหาการตั้ง
ศูนยกลางคงคลังสินคา เพ่ือใหเกิดการขนสงวัตถุดิบจากผูจัดสงวัตถุดิบกับผูผลิต และการขนสงสินคา
จากผูผลิตกับลูกคาไดจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด อันจะทําใหเกิดประโยชนรวมกันทุกฝาย ซึ่งถือวาเปนอีก
เทคนิคหนึ่งท่ีจะนําใหเกิดการดําเนินการจัดการหวงโซอุปทานใหไหลราบรื่นไดตลอดท้ังสายโซอุปทาน

Zeng and Rosseti (2003) ไดเสนอแนวทางในการศึกษา ตนทุนโลจิสติกสในกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาระหวางประเทศ ของบริษัทตัวอยางที่มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
และซัพพลายเออรดานอะไหลตั้งอยูในประเทศจีนโดยไดเสนอ กรอบในการคํานวณตนทุนโลจิสติกส
ในรูปแบบใหมท่ีนําปจจัยเก่ียวของกับการขนสงระหวาง ประเทศเขามาประกอบดวย โดยแบงตนทุน
ออกเปน 6 ประเภทคือ การขนสง สินคาคงคลัง การบริหารจัดการ คาใชจายดานศุลกากร ความเสี่ยง
และความเสียหาย รวมถึงการจัดการบรรจุ หีบหอ ท้ังนี้ไดเสนอแนวทางในการคํานวณบนสเปรดชีต
(Spreadsheet) เชน MS-Excel โดยเปน การศึกษาถึงมูลคาในการกระจายสินคาระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ท้ังไปและ กลับเปรียบเทียบในรูปแบบการขนสงแบบตาง ๆ เพ่ือใหได
ทราบมูลคาตนทุนโลจิสติกสโดยรวม ของการขนสงในแตละครั้ง

Charu Chandra and Sameer Kumar (1998) ไดเสนอวาการนําการจัดการหวงโซอุปทาน
มาใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอใหประสบความสําเร็จจะตองมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว (Quick Response)
และตองตอบสนองอยางถูกตอง (Accurate Response) โดยการจะใหไดมาซึ่งการตอบสนองท่ีรวดเร็ว
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และตอบสนองอยางถูกตองจะตองมีการนําตัวแบบSCOR Model (Supply Chain Operations
Reference Model) เขามาจัดระบบการดําเนินงานระหวางสมาชิกของหวงโซอุปทาน อันไดแก
ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต และลูกคา ใหมีการดําเนินงานท่ีแบงปน ขอมูลรวมกันทําใหเกิดการทํางาน
ท่ีประสานงาน รวมมือกันทํางาน ซึ่งจะเปนท่ีมาจะสงผลใหเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วและถูกตอง
ดังจะเห็นจากงานวิจัยของศักดิ์ชัย กองเกียรติ และวิทยาสุหฤดํารง (2544) ท่ีมีการนําเอาตัวแบบ
SCOR Model มาใชในการดําเนินการจัดการหวงโซอุปทาน เพ่ือสรางกรอบการทํางานของระบบการ
จัดซื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดตนทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ และวัตถุประสงค
ท่ีสําคัญคือทําใหเกิดความรวมมือ และความสัมพันธระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ และผูผลิตหลังจากท่ีมีการ
นําตัวแบบ SCORSCOR Model เขามาใชในการจัดระบบการทํางานใหเกิดการประสานความรวมมือ
ในการดําเนินงานระหวางหวงโซอุปทานแตละตัว (ผูจัดสงวัตถุดิบ, ผูผลิตและลูกคา) แลวก็จะทําใหพบ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในจุดตาง ๆ ของหวงโซอุปทาน แตละตัวไมวาจะเปนปญหาในการวางแผนการผลิต
ท่ีจะไมมีการวางแผนการผลิตไดเม่ือไมมี การประสานงานสงขอมูลระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต และ
ลูกคา หรือปญหาทีไมสามารถจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบท่ีดีเขามายังผูผลิต (ปญหาระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ
และผูผลิต) หรือปญหาในการผลิต (ปญหาระหวางผูผลิตกับลูกคา หรือผูผลิตกับผูจัดสงวัตถุดิบ)
เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ทําให ตัววัดประสิทธิภาพของตัวแบบ SCOR Model มีคาท่ีไมดี ซึ่งยังหมาย
รวมไปถึงการดําเนินการจัดการ หวงโซอุปทานตลอดท้ังสายโซอุปทาน (ตั้งแตผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต
และลูกคา) ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการแกไขเพ่ือใหตัววัดประสิทธิภาพของ SCOR Model มีคา
ท่ีดีข้ึนนั้นจะตองมีการนําเทคนิคตาง ๆ เขามาชวยในการดําเนินงานของการจัดการหวงโซอุปทาน

Akintola Akintoye (2000) ไดทําการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบโครงสรางและ
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของหวงโซอุปทาน (SCP) ในการขนสงโลจิสติก
ขึ้นอยูกับหวงโซอุปทานการดําเนินการอางอิง (SCOR) รูปแบบและมาตรการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ในรูปแบบการวัด และเครื่องมือท่ีใชในการวัดสําหรับ SCP ในการขนสงโลจิสติกไดรับการพัฒนา
เครื่องมือท่ีใชในการวัด 26 รายการที่สรางขึ้นมาเพื่อวัด SCP ในการขนสงโลจิสติก 9 เพื่อใหได
ประสิทธิภาพการใหบริการสงสินคาทางเรือ 8 สําหรับประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับผูใหบริการ
การขนสงโลจิสติกและ 9 สําหรับประสิทธิภาพการใหบริการสําหรับผูรับการทดสอบสังเกตุจะมีความ
นาเชื่อถือและถูกตอง ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาโครงสรางของ SCP ในการขนสงโลจิสติกเปนแงมุม
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานของประสทิธิภาพการทํางานท่ีฝงอยูในมาตรฐาน

Kuncoro HartoWidodo (2010) ซัพพลายเชนอยางยั่งยืนสถานการณเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคาแขงขันระหวาง Furnitureandอินโดนีเซียน้ํามันปาลมดิบอุตสาหกรรมการคาออกเปนผล
ท่ีตามมาของการใชทรัพยากรเดียวกันท่ีมักจะเกิดข้ึนในการพัฒนาของสองคนหรือมากกวากิจกรรม
ทางธุรกิจท่ี เชน ระหวางหวงโซอุปทานของเฟอรนิเจอรอินโดนีเซียและน้ํามันดิบปาลมน้ํามัน (CPO)
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อุตสาหกรรมสองอุตสาหกรรมใชท่ีดินบริเวณท่ีจะไดรับการจัดหาวัตถุดิบอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรตอง
มีพ้ืนท่ีกวางของปาท่ีจะไดรับการจัดหาไมเพียงพอในขณะท่ีอุตสาหกรรมน้ํามัน ปาลมดิบตองการพ้ืนท่ี
กวางท่ีจะเปดสวนปาลมใหมงานวิจัยกอนหนานี้ไดระบุความสัมพันธของ ทั้งสองอุตสาหกรรมและ
การคาออกระหวางพวกเขาใชวิธีการแบบไดนามิก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเสนอบางสถานการณท่ีเมษายนเพ่ิมประสิทธิภาพการปดข้ึนอยู กับ ผลการกอนหนานี้ เราให
สถานการณข้ึนอยูกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลอินโดนีเซีย สถานการณจําลองท่ีมีการใชรูปแบบ
ของการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก เราไดรับท่ีสถานการณท่ีดีท่ีสุด เปนสถานการณ 3 ซึ่งสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคาระหวางหวงโซอุปทานของเฟอรนิเจอรและอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดิบ
ใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว สถานการณถูกกําหนดโดยการเพิ่มผลผลิตของ
สวนปาลมท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบจากการขยายเขาสูความแข็งแกรงโดยใชแผนปาลมท่ีแข็งแกรง

Gunasekaran (2004) การวัดประสิทธิภาพหวงโซอุปทาน โดยใชตัวแบบ อางอิงการ
ดําเนินงานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model : SCOR Model)
ซึ่งตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดประสิทธิภาพของหวงโซอุปทานนี้ ถูกแบงตามกิจรรมของหวงโซอุปทาน
4 กิจกรรม ประกอบดวย 1) การวางแผน (Plan) 2) การจัดซื้อจัดหา (Source) 3) การผลิต (Make)
และ 4) การขนสง (Delivery) ซึ่งแบบสอบถามนั้นแบงออกเปน 4 สวนตามกิจกรรมของ หวงโซอุปทาน
โดยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารของแตละองคกร อีกทั้งนักวิจัยยังไดเสนอตัวชี้วัด ในแตละดาน
ไดแก 1) ตัวชี้วัดสําหรับการวางแผนคําสั่งซื้อ ไดแก ระยะเวลานําของ การสั่งซื้อ วิธีการสั่งซื้อ และ
เสนทางการสั่งซื้อของลูกคา 2) ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผูขาย 3) ตัวชี้วัดสําหรับระดับการผลิต
และ 4) ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินการจัดสงสิ้นคา ไดแก ตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ การจัดสงสินคา
คาใชจายท้ังหมดสําหรับการกระจายสินคา เพื่อที่จะสรางความเขาใจ ใหกับระบบ การประเมิน
ประสิทธิภาพของหวงโซอุปทาน
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ตารางท่ี 2.4 สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโซอุปทาน

ช่ือผูวิจัย/ป

การบริหารโซอุปทาน

กา
รว

าง
แผ

น

กา
รจ

ัดห
าแ

หล
งวั

ตถ
ุดิบ

กา
รผ

ลิต

กา
รจ

ัดส
ง

กา
รส

งค
ืน

Kuettner (2002)     
Charu (1989)     
Akintola (2000)     
Kuncoro (2004)     
อภิชาต โสภาแดง (2551)     
สุรีรัตนร จันทะนะ (2552)     
สุวภัทร รักเสรี (2552)     
ณัฎฐรินดา ฐิติเจริญพงษ (2552)     
สุขศิริ วิชัยศรี (2554)     
ผูวิจัย     

จากตารางท่ี 2.4 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารโซอุปทาน โดยพบวางานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารโซอุปทาน จํานวน 9 เรื่อง โดยภาพรวมงานวิจัยดังกลาวมีองคประกอบที่เกี่ยวของ
อยางเชน Kuettner (2002) ไดอธิบายถึง การจําหนายวัตถุดิบ และสินคาของบริษัทใหอยูในตําแหนง
ท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถลดเวลาในระบบการผลิตตั้งแตการสงวัตถุดิบมายังในกระบวนการผลิต
จนกระท่ังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น สวน Akintola (2000) ไดอธิบายถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช
ในการวัดประสิทธิภาพของหวงโซอุปทาน (SCP) ในการขนสงโลจิสติกขึ้นอยูกับหวงโซอุปทาน
การดําเนินการอางอิง (SCOR) ในรูปแบบและมาตรการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน ซึ่งจะประกอบดวย 5 ดาน
ดังกลาว และอภิชาต โสภาแดง (2551) ผลจากการศึกษาพบวาองคกร สวนใหญมีการดําเนินการ
ดานโลจิสติกสขาออกท่ีดีท่ีสุดคือ กิจกรรมการสงมอบสินคาไปยังคูคาใน โซอุปทาน โดยเฉพาะในกลุม
ผูคาสง (Wholesalers) โดยใชกระบวนการบริหารโซอุปทาน 5 ดานดังกลาว
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ตารางท่ี 2.5 สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการใหบริการ

ช่ือผูวิจัย/ป

ความสามารถในการใหบริการ

สิ่ง
ที่ส

ัมผ
ัสไ

ด

คว
าม

นา
เชื่อ

ถือ
แล

ะไว
วา

งใจ

คว
าม

รว
ดเร

็ว

กา
รร

ับป
ระ

กัน

กา
รด

ูแล
เอา

ใจ
ใส



Gunasekaran (2004)     

Kuettner (2002)   

Zeng (2003) 

Charu (1989) 

ตติยา กองจิต (2550)    

ประภาพร กลับพุก (2550) 

กมล เลิศรัตน (2551)     

รภัส มัชฌิมานนท(2551)     

วีระ ภาคอุทัย (2551)  

ผูวิจัย     

จากตารางท่ี 2.5 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความสามารถในการใหบริการ โดยพบวางานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารโซอุปทาน จํานวน 9 เรื่อง โดยภาพรวมงานวิจัยดังกลาวมีองคประกอบ
ท่ีเก่ียวของ อยางเชน Gunasekaran (2004) ไดอธิบายถึงตัวชี้วัดของกระบวนการใหบริการใน 5 ดาน
ดังกลาวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สวนรภัส มัชฌิมานนท (2551) ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน
ของเกษตรกรมีผลตอคุณภาพลําไย และระยะเวลาการดําเนินงานผูประกอบการ สูญเสียไปกับ
กิจกรรมการขนยายและกิจกรรมการรอตรวจสอบคุณภาพลําไย ดังนั้นจึงเสแนวทางการปรับปรุง
ดวยการปรับโครงสรางการทํางานของผูประกอบการซึ่งประกอบดวย 5 ดานดังกลาว
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุทานกับความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนและมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. สถิติท่ีใชในการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชนําการศึกษา คือ ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ทั้งหมด 338 ลานเท
(สํานักงานชั่งตวงวัดจังหวัดสุราษฎรธานี, 2553) โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดกลุมตัวอยางจํานวน
300 ลานเทในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%
และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออก
3 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
5 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริการโซอุปทาน ไดแก การวางแผน การจัดหาแหลง
วัตถุดิบ การผลิต การจัดสงและการสงคืน
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเท
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก สิ่งท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน
การดูแลเอาใจใส

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามข้ึนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
ครอบคลุม ขอมูลท่ีตองการแบงออกเปนสวน ๆ ดังตอไปนี้

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
อาชีพ รายได ระดับการศึกษา เปนแบบเลือกตอบลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารโซอุปทาน ไดแก การวางแผน การจัดหาแหลง
วัตถุดิบ การผลิต การจัดสง การสงคืน เปนแบบเลือกตอบลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตารางสวน
ประมาณคา 5 ระดับ

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการใหบริการของผูใหบริการดานโลจิสติกส
ไดแก สิ่งท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน และการดูแลเอาใจใส
เปนแบบเลือกตอบลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตารางสวนประมาณคา 5 ระดับ

การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
การบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับความสามารถในการใหบริการดานโลจิสติกส

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การตอบแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการลานเท
ปาลมน้ํามันโดยสอบถามจากผูประกอบการลานเทปาลมในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีโดยแจกแบบสอบถาม
ไปยังสถานท่ีประกอบการลานเทนั้น

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ขอมูลท่ีไดจากแหลงท่ีรวบรวมขอมูลไวแลว
ท่ีมีผูหนึ่งผูใด หรือหนวยงานไดทําการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไวเรียบรอยแลว เชน ขอมูลทางสถิติ
ตาง ๆ ท่ีมีการบันทึกไวแลว ขอมูลจากรายงานการวิจัย บันทึกการนิเทศ เปนตน แลวสามารถนําขอมูล
เหลานั้นมาใชอางอิงไดเลย ขอมูลท่ีไดอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อน ไปจาก
ความเปนจริงได
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้

1. ความเท่ียงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําไปใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ
ความถูกตอง และความครอบคลุมของเนื้อหาท่ีตองการศึกษา

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability Test) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขจาก
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน ตามวิธีการ
หาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ท้ังฉบับเทากับ 0.861

การวิเคราะหขอมูล

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณโดยผูศึกษา
ไดนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับเปน จํานวน 300 ชุด เพ่ือนํามาทําการวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก
ความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย แลวสรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปลักษณะของการใชตารางประกอบ ดังนี้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะหจําแนกตาม เพศ อายุ
อาชีพ รายไดระดับการศึกษา ในการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)
การใชสถิตคิวามถ่ี คารอยละ (Percentage)

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารโซอุปทาน
1. ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลม

น้ํามันกับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
โดยจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
โดยแตละขอมีคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 คะแนน

คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความสําคัญในการบริหารโซอุปทานและการบริการ
5 คะแนน มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด
4 คะแนน มีความสําคัญอยูในระดับมาก
3 คะแนน มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
2 คะแนน มีความสําคัญอยูในระดับนอย
1 คะแนน มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด
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กําหนดเกณฑการตัดสินคาคะแนนเฉลี่ยของความสัมพันธระหวางการบริหารโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับความสามารถในการใหบริการลานเทปาลมน้ํามันของ
ผูประกอบการ ดังนี้

คาเฉลี่ยคะแนน ความหมายของคะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00 มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด
3.51 - 4.50 มีความสําคัญอยูในระดับมาก
2.51 - 3.50 มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 มีความสําคัญอยูในระดับนอย
1.00 - 1.50 มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด

2. ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันกับความสามารถในการใหบริการลานเทปาลมน้ํามันของผูประกอบการ โดยสถิติท่ีใชทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก การทดสอบสหสัมพันธเสปยรแมน (Spearman’s Correlation Coefficient) ซึ่งได
กําหนดเกณฑในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้

คา r ระดับของความสัมพันธ
0.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก
0.70 - 0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง
0.50 - 0.70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
0.00 - 0.30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชหลักการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาคาสถิติ ดังนี้

1. คาสถิติพ้ืนฐาน
1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติคารอยละ (Percentage)
1.2 การบริหารโซอุปทาน ไดแก การวางแผน การจัดหาแหลงวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง

และการสงคืน โดยใชสถิติคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 ความสามารถในการใหบริการของผูใหบริการลานเทปาลมของผูประกอบการ

ไดแก สิ่งท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน การดูแลเอาใจใส
โดยใชสถิติคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาสถิติการทดสอบสหสัมพันธเสปยรแมน
(Spearman’s Correlation Coefficient) โดยทดสอบความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับความสามารถในการใหบริการลานเทปาลมน้ํามันของผูประกอบการ
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันกับความสามารถในการใหบริการงานดานโลจิสติกสในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งประกอบไปดวยสาระสําคัญเก่ียวกับสัญลักษณทาง
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
จํานวน 300 ราย วิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ไดแก

ตอนท่ี 1 ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี

ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนท่ี 3 วิเคราะหระดับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน

ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานกับความสามารถในการ

ใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

ผลการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับแตละตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง การบริหาร
ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับความสามารถในการ
ใหบริการงานดานโลจิสติกสในจังหวัดสุราษฎรธานี

ตารางท่ี 4.1 ความถี่และรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=300) รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

138
162

46.00
54.00
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=300) รอยละ
2. อายุ

ต่ํากวา 30 ป
31 - 40 ป
มากกวา 40 ป

121
136
43

40.30
45.30
14.40

3. สถานภาพ
สมรส
ไมสมรส

153
147

51.00
49.00

4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

153
147

51.00
49.00

5. ประเภทกิจการ
ผูประกอบการรายยอย
หางหุนสวน
บริษัทจํากัด

208
90
2

69.30
30.00
0.70

6. แหลงเงินทุน
ทุนตนเอง
ทุนกูยืม
6.1 ทุนตัวเอง

ไมเกิน 1 ลานบาท
1 - 5 ลานบาท
มากกวา 5 ลานบาท

6.2 ทุนกูยืม
ไมเกิน 1 ลานบาท
1 - 5 ลานบาท
มากกวา 5 ลานบาท

6.3 อัตราดอกเบี้ย
ไมเกิน 10 %
10 - 15 %
มากกวา 15 %

202
98

93
189
18

207
72
21

183
110

7

67.30
32.70

31.00
63.00
6.000

69.00
24.00
7.00

61.00
36.70
2.30
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=300) รอยละ
7. ระยะเวลาประกอบธุรกิจรับซื้อปาลม

ต่ํากวา1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

42
146
112

14.00
48.70
37.30

8. เงินตั้งตนในการประกอบธุรกิจรับซื้อปาลมน้ํามัน
ประมาณ

มากกวา 1 ลาน
1 - 5 ลาน
มากกวา 5 ลาน

82
160
58

27.30
53.30
19.40

9. รายไดตอปจากการประกอบการลานปาลม
มากกวา 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

27
153
120

9.00
51.00
40.00

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 - 40 ป มีสถานภาพสมรส
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และเปนผูประกอบการรายยอยมีเงินทุนของตนเอง จํานวน 1 - 5
ลานบาท ประกอบธุรกิจรับซื้อปาลม 1 - 5 ป ใชเงินตั้งตนในการประกอบธุรกิจรับซื้อปาลม 1 - 5 ป
รายไดตอปจากการประกอบการลานปาลม 1 - 5 ป และสวนใหญเปนสถานประกอบการในเขตอําเภอ
ทาชนะ



46

ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตาราง 4.2 - 4.7

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทาน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม

การบริหารโซอุปทาน X S.D. ระดับความสําคัญ
1. ดานการวางแผน 4.36 0.53 มาก
2. ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบ
3. ดานการผลิต

3.92
4.39

0.36
0.31

มาก
มากท่ีสุด

4. ดานการจัดสง
5. ดานการสงคืน

3.41
1.17

0.29
0.31

มาก
นอยท่ีสุด

รวม 3.45 0.29 มาก

จากตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเท
ปาลมน้ํามันของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมพบวา การบริหารโซอุปทานลานเท
ปาลมน้ํามัน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานีมีความสําคัญ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการผลิต มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด
รองลงมาคือดานการวางแผน ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบ และดานการจัดสงตามลําดับ สวนดาน
การสงคืนมีความสําคัญในการบริหาร โซอุปทานลานเทปาลมน้ํามันนอยท่ีสุด

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน
ของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผน

การบริหารโซอุปทานดานการวางแผน X S.D. ระดับความสําคัญ
1. มีการวางแผนในการกระจายสินคาไวลวงหนา 4.55 0.57 มากท่ีสุด
2. มีการเก็บขอมูลทางการตลาด
3. มีการวางแผนทางการตลาดเพ่ือการขยายธุรกิจ

4.17
4.41

0.79
0.65

มาก
มาก

รวม 4.36 0.53 มาก
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จากตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลม
น้ํามันของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผนโดยรวมพบวา มีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการวางแผนในการกระจายสินคาไวลวงหนามีความสําคัญ
อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการวางแผนทางการตลาดเพ่ือการขยายธุรกิจ และมีการเก็บขอมูล
ทางการตลาด มีความสําคัญอยูในระดับมาก ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน
ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบ

การบริหารโซอุปทานดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบ X S.D. ระดับความสําคัญ
1. เปนบุคคลท่ีอยูในพ้ืนท่ี 4.55 0.51 มากท่ีสุด
2. เจาของสวนมาติดตอกับผูประกอบการเอง
3. ใชใบปลิว ปายโฆษณา

4.14
3.09

0.62
0.63

มาก
ปานกลาง

รวม 3.92 0.36 มาก

จากตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลม
น้ํามันของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบ โดยรวมพบวา
มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคคลในพ้ืนท่ีมีความสําคัญอยูในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เจาของสวนมาติดตอกับผูประกอบการเองอยูในระดับมาก สวนการใชใบปลิว
และปายโฆษณาอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน
ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการผลิต

การบริหารโซอุปทานดานการผลิต X S.D. ระดับความสําคัญ
1. รับซื้อจากลูกคาประจําของลานเท 4.33 0.63 มาก
2. กําหนดสงสินคาเขาโรงงานวันตอวัน
3. ตัดจากสวนโดยตรง

4.09
4.74

0.31
0.58

ปานกลาง
มากท่ีสุด

รวม 4.39 0.31 มาก
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จากตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลม
น้ํามันของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการผลิตโดยรวมพบวา มีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ตัดปาลมจากสวนโดยตรงมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด
รองลงมาคือ รับซื้อจากลูกคาประจําของลานเทมีความสําคัญในระดับมาก สวนกําหนดสงสินคา
เขาโรงงานวันตอวัน มีความสําคัญในระดับปานกลาง ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน
ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดสง

การบริหารโซอุปทานดานการจัดสง X S.D. ระดับความสําคัญ
1. การจัดการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 4.81 0.53 มากท่ีสุด
2. สงตามโรงงานตาง ๆ ตามราคาท่ีสูงกวา
3. สงท่ีลานเทปาลม

3.17
2.25

0.51
0.68

ปานกลาง
นอย

รวม 3.41 0.29 ปานกลาง

จากตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลม
น้ํามันของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดสงโดยรวมพบวา มีความสําคัญอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การจัดการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
มีความสําคัญอยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาคือ สงตามโรงงานตาง ๆ ตามราคาท่ีสูงกวาอยูในระดับ
ปานกลาง สวนการสงท่ีลานเทปาลมอยูในระดับนอย ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลมน้ํามัน
ของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงคืน

การบริหารโซอุปทานดานการสงคืน X S.D. ระดับความสําคัญ
1. ปาลมเนาเสีย 1.13 0.61 นอยท่ีสุด
2. ปาลมดิบ/ออน
3. ปาลมขนาดเล็ก

1.10
1.12

0.64
0.55

นอยท่ีสุด
นอยท่ีสุด

รวม 1.17 0.31 นอยท่ีสุด
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จากตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโซอุปทานลานเทปาลม
น้ํามัน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงคืน
โดยภาพรวมพบวา มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความ
สําคัญอยูในระดับนอย ปาลมเนาเสีย รองลงมา คือ ปาลมขนาดเล็ก และปาลมดิบ/ออน ตามลําดับ

ตอนท่ี 3 วิเคราะหระดับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสามารถในการใหบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ
ลานเทปาลมน้ํามันโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตาราง 4.8 - 4.13

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการของ
ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม

ความสามารถในการใหบริการดานโลจิสติกส X S.D. ระดับความสําคัญ
1. สิ่งท่ีสัมผัสได 4.29 0.33 มาก
2. ความนาเชื่อถือและไววางใจ
3. ความรวดเร็ว

4.81
4.56

0.29
0.28

มาก
มาก

4. การรับประกัน
5. การดูแลเอาใจใส

4.84
4.68

0.30
0.34

มากท่ีสุด
มาก

รวม 4.64 0.25 มาก

จากตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมพบวา ความสามารถ
ในการใหบริการงานดานโลจิสติกสมีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
การรับประกันมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือและไววางใจการดูแล
เอาใจใสความรวดเร็วและสิ่งท่ีสัมผัสไดอยูในระดับความสําคัญระดับมาก ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการของ
ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานสิ่งท่ีสัมผัสได

ความสามารถในการใหบริการดานสิ่งท่ีสัมผัสได X S.D. ระดับความสําคัญ
1. มีการตอนรับจากผูประกอบการท่ีเปนกันเอง 4.24 0.46 มาก
2. มีสถานท่ีตอนรับลูกคาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
3. มีการแจงการบริการอยางชัดเจน

4.19
4.80

0.47
0.51

มาก
มากท่ีสุด

รวม 4.29 0.33 มาก

จากตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานสิ่งท่ีสัมผัสไดโดยภาพรวม
พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การแจงการบริการอยางชัดเจน
มีความสําคัญ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ การตอนรับจากผูประกอบการท่ีเปนกันเอง และ
สถานท่ีตอนรับลูกคาท่ีเหมาะสมและเพียงพอมีความสําคัญอยูในระดับมาก ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานความนาเช่ือถือและไววางใจ

ความสามารถในการใหบริการ
ดานความนาเช่ือถือและไววางใจ X S.D. ระดับความสําคัญ

1. มีความซื่อตรงตอผูใชบริการ 4.95 0.21 มากท่ีสุด
2. มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ
3. ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาท่ีเขาบริการ

4.93
4.75

0.29
0.45

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

รวม 4.81 0.29 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีดานความนาเชื่อถือและไววางใจ
โดยภาพรวมพบวา มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความซื่อตรง
ตอผูใชบริการ รองลงมาคือ ความตรงตอเวลาในการใหบริการ และไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาท่ีเขา
บริการ ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานความรวดเร็ว

ความสามารถในการใหบริการ
ดานความรวดเร็ว X S.D. ระดับความสําคัญ

1. บริการท่ีตรงตอเวลา 4.77 0.45 มากท่ีสุด
2. มีการประสานงานท่ีเปนระบบ
3. มีความคลองแคลว

4.77
4.15

0.43
0.44

มากท่ีสุด
มาก

รวม 4.56 0.28 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีดานความรวดเร็วโดยภาพรวมพบวา
มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บริการที่ตรงตอเวลาและการ
ประสานงาน ท่ีเปนระบบ มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความคลองแคลว มีความ
สําคัญอยูในระดับมาก ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานการรับประกัน

ความสามารถในการใหบริการ
ดานการรับประกัน X S.D. ระดับความสําคัญ

1. ทํางานดวยความสุภาพ 4.73 0.47 มากท่ีสุด
2. ทํางานดวยความปลอดภัย
3. ทํางานอยางนาเชื่อถือ

4.90
4.90

0.35
0.35

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

รวม 4.84 0.30 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการรับประกันโดยภาพรวม
พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทํางานดวยความปลอดภัย
และทํางานอยางนาเชื่อถือ รองลงมาคือ ทํางานดวยความสุภาพ มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด
ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานการดูแลเอาใจใส

ความสามารถในการใหบริการ
ดานการดูแลเอาใจใส X S.D. ระดับความสําคัญ

1. มีความสะดวก 4.74 0.46 มากท่ีสุด
2. มีการติดตอกับเจาของ
3. มีความเขาใจลูกคา

4.63
4.68

0.52
0.51

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

รวม 4.68 0.34 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการดูแลเอาใจใสโดยภาพรวม
พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด
คือ มีความสะดวก รองลงมาคือ มีความเขาใจลูกคา และมีการติดตอกับเจาของ ตามลําดับ

ตอนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานกับความสามารถในการ
ใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

สามารถเขียนเปนสมมตฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : การบริหารโซอุปทานไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการ

ลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
H1 : การบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการ

ลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระ (ไดแก การวางแผน การจัดหาแหลงวัตถุดิบ

การผลิต การจัดสง การสงคืน) กับตัวแปรตาม (ความสามารถในการใหบริการดานโลจิสติกส ไดแก
สิ่งท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน การดูแลเอาใจใส) เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเสปยรแมน (Spearman’s
Correlation Coefficient) ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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ตารางท่ี 4.14 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานกับความสามารถในการใหบริการ
ของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

ความสามารถในการใหบริการ
การบริหารโซอุปทานในภาพรวม

Spearman’s
Correlation (r)

Sig
(2-tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ

1. สิ่งท่ีสัมผัสได -0.11 0.04* ต่ํามาก
2. ความนาเชื่อถือและไววางใจ 0.27 0.00** ต่ํา
3. ความรวดเร็ว 0.15 0.01** ต่ํามาก
4. การรับประกัน 0.20 0.00** ต่ํามาก
5. การดูแลเอาใจใส 0.11 0.07 ต่ํามาก

ความสามารในการใหบริการ 0.26 0.00** ต่ํา
*p< 0.05
** p< 0.01

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช
การทดสอบคาสถิติสัมประสิทธิ์อยางงายของสเปยรแมน (Spearman’s Correlation Coefficient)
พบวา การบริหารโซอุปทานในภาพรวมมีความสัมพันธกับความสามารถในการใหบริการของ
ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.00
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐานของ (H1) หมายความวา
การบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
มีคาเทากับ 0.26 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาการบริหารโซอุปทาน
โดยรวมมีความสําคัญมากขึ้น จะทําใหความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเท
ปาลมน้ํามันเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา ซึ่งเม่ือพิจารณารายดานพบวา

1. ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานสิ่งท่ีสัมผัสไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ -0.11 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามในระดับต่ํามาก
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2. ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานความนาเชื่อถือและไววางใจไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.27 ซึ่งมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน มีความนาเชื่อถือ
และไววางใจมาก จะทําใหการบริหารโซอุปทานในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

3. ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานความรวดเร็วไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.15ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํามาก กลาวคือถาผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามีความสามารถในการใหบริการ
รวดเร็วยิ่งข้ึน จะทําใหการบริหาร โซอุปทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

4. ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานการรับประกันไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.20 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํามาก กลาวคือผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามีการรับประกันสินคาและบริการ
มากยิ่งข้ึน จะทําใหการบริหาร โซอุปทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

5. ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานการดูแลเอาใจใสไมมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาระดับการบริหารความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานปาลมน้ํามันกับความสามารถ
ในการใหบริการของลานเทปาลมน้ํามัน เพ่ือศึกษาระดับการบริหารของผูประกอบการในการบริหาร
ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานปาลมน้ํามันกับความสามารถในการใหบริการ และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารกับความสามารถในการใหบริการ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูประกอบการลานเทปาลมในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 300 ชุด คาสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเสปยรแมน

สรุปผล

ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี สรุปได ดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี เปนผูประกอบการรายยอย มีแหลงเงินทุนจากทุนตนเอง ประกอบธุรกิจรับ
ซื้อปาลมเปนระยะเวลา 1 - 5 ป มีเงินตั้งตนในการประกอบธุรกิจรับซื้อปาลม 1 - 5 ป มีรายไดตอป
จากการประกอบการ ลานเทปาลม 1 - 5 ป และสวนใหญอาศัยอยูในเขตอําเภอทาชนะมากท่ีสุด

2. ขอมูลดานการวิเคราะหการบริหารโซอุปทาน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี สรุปได ดังนี้

2.1 ดานการวางแผนพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การวางแผนในการกระจายสินคาไวลวงหนา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (4.55) รองลงมา ไดแก
การวางแผนทางการตลาดเพ่ือการขยายธุรกิจและการเก็บขอมูลทางการตลาด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.41 และ 4.17 ตามลําดับ

2.2 ดานการจัดหาแหลงวัตถุดิบพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา เปนบุคคลท่ีอยูในพ้ืนท่ี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (4.55) รองลงมา ไดแก เจาของสวน
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มาติดตอกับผูประกอบการเองและใชใบปลิว ปายโฆษณา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และ 3.09
ตามลําดับ

2.3 ดานการผลิตพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา
ตัดจากสวนโดยตรง มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.74) รองลงมา ไดแก รับซื้อจากลูกคาประจําของลานเท
และกําหนด สงสินคาเขาโรงงานวันตอวัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และ 4.09 ตามลําดับ

2.4 ดานการจัดสงพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา การจัดการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (4.81) รองลงมา ไดแก
สงตามโรงงานตาง ๆ ตามราคาท่ีสูงกวาและสงท่ีลานเทปาลม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และ 2.25
ตามลําดับ

2.5 ดานการสงคืนพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ปาลมเนาเสีย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (1.13) รองลงมา ไดแก ปาลมขนาดเล็กและปาลมดิบ/ออน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.12 และ 1.10 ตามลําดับ

3. ขอมูลดานการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการบริการของผูประกอบการลานเทปาลม
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี สรุปได ดังนี้

3.1 ดานสิ่งท่ีสัมผัสไดพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา มีการแจงการบริการอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.80) รองลงมา ไดแก มีการตอนรับจาก
ผูประกอบการท่ีเปนกันเองและมีสถานท่ีตอนรับลูกคาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.24 และ 4.19 ตามลําดับ

3.2 ดานความนาเชื่อถือและไววางใจพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมากที่สุด
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ความซื่อตรงตอผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.95) รองลงมา ไดแก
มีความตรงตอเวลาในการใหบริการและไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาท่ีเขาบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.93 และ 4.75 ตามลําดับ

3.3 ดานความรวดเร็วพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน
พบวาการบริการท่ีตรงตอเวลาและมีการประสานงานท่ีเปนระบบ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.77) รองลงมา
คือ มีความคลองแคลว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ตามลําดับ

3.4 ดานการรับประกันพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา การทํางานอยางนาเชื่อถือและการทํางานดวยความอยางปลอดภัย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
(4.90) รองลงมา คือ ทํางานดวยความสุภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 ตามลําดับ

3.5 ดานการดูแลเอาใจใสพบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา มีความสะดวก มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.74) รองลงมา ไดแก มีความเขาใจลูกคาและ
มีการติดตอกับเจาของ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 และ 4.63 ตามลําดับ
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4. ขอมูลดานการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานกับความสามารถ
ในการใหบริการลานเทปาลมในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี สรุปได ดังนี้

4.1 การบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับความสามารถในการใหบริการของ
ผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.26 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา

4.2 ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานสิ่งท่ีสัมผัสไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ -0.11 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามในระดับต่ํามาก

4.3 ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานความนาเชื่อถือและไววางใจไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.27

4.4 ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานความรวดเร็วไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.15 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํามาก

4.5 ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานการรับประกันไดมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.20 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํามาก

4.6 ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานการดูแลเอาใจใสไมมีความสัมพันธกับการบริหารโซอุปทานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาขางตนสามารถนํามาอธิบาย การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 หรือท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตั้งสมมุติฐานการวิจัย
ไวดังนี้

การบริหารโซอุปทานกับความสามารถในการบริหารการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีมีความสัมพันธกัน



58

จากการศึกษาพบวา การจัดการโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารโซอุปทาน
โดยมีเปาหมายเพ่ือลดตนทุนคาใชจายของท้ังระบบใหต่ําท่ีสุด และยังคงตอบสนองตอระดับบริการ
ท่ีลูกคาตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(2551) ไดศึกษาเรื่องโครงการศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของสินคาเกษตรเพื่อขยาย
ตลาดสงออกไปประเทศในเอเชีย ป 2551ผลจากการศึกษาพบวา การขนสงเพ่ือการสงออกตองมี
ความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ทั้งการขนสงภายในประเทศและตางประเทศ และพบวาสัดสวน
ของตนทุนโลจิสติกสในการขนสงทางถนนจากแหลงผลิตไปยังทาท่ีทําการสงออกและจากทานําเขาไปยงั
ตลาดปลายทางคอนขางสูง อยางไรก็ตามคาขนสงระหวางประเทศที่ผานประเทศลาว เวียดนาม
และประเทศจีนในอนาคตสามารถลดตนทุนในสวนนี้ได ซึ่งทําใหการขนสงทางบกมีความไดเปรียบ
เม่ือเทียบกับการขนสงทางทะเล นอกจากนั้นการขนสงทางบกยังมีความไดเปรียบเรื่องความรวดเร็ว
จากการระยะเวลาการขนสงลดลง ทําใหคุณภาพของสินคาเม่ือถึงตลาดปลายทางดีข้ึน การปรับตัว
ของราคาข้ึนลงของตลาดทันตอสถานการณ ซึ่งปจจัยสําคัญท่ีจะสรางกําไรใหแกผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ
โดยเฉพาะเกษตรกร อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของชญานันท เกิดพิทักษและคณะ (2552) ศึกษา
เรื่องการเพ่ิมความไดเปรียบในเชิงการแขงขันดวยกลยุทธโลจิสติกสในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันพบวา
การใชกลยุทธทางดานโลจิสติกสมีความสําคัญตอการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันเปนอยางมาก ไดแก การใชกลยุทธความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายประกอบดวย
การสรางความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง มีการกําหนดระดับการใหความสําคัญซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
ยังตองมีการสื่อสารท่ีดีพอ มีผลโดยตรงท่ีทําใหองคกรเกิดความฉับไวในการทํางาน และมีผลตอความ
รวมมือระหวางองคกร ประกอบดวย การสรางความเชื่อมโยงระหวางองคกรการปรับปรุงการทํางาน
รวมกันตองอาศัยการวางแผน การแบงปนผลประโยชน นอกจากนี้ยังตองมี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขาชวยในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยการใชเทคโนโลยี ในหนวยงานตาง ๆ ขององคกร การพัฒนา
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในความสัมพันธดังกลาวพบวา
ปจจัยดังกลาวนี้สงผลใหองคกรเกิดความฉับไวในการทํางาน ประกอบดวยความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน ความยืดหยุน และความรวดเร็ว ซึ่งประเด็นดังกลาวสงผลใหองคกรมีความสามารถ
ในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ท้ังความไดเปรียบในดานตนทุนท่ีลดลง ความไดเปรียบในดานตนทุนท่ีตอบสนอง
ท่ีรวดเร็ว ทําใหอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมีความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการพัฒนาองคกร
โดยการใชกลยุทธทางดานโลจิสติกสจึงมีความสําคัญมาก นับเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ใหเหมาะสมกับองคกรนั้น อยางไรก็ตามผลการ
วิเคราะหสามารถชี้ใหเห็นวาองคกรจะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ พรอมกับมีความไดเปรียบ
เหนือกวาคูแขงได ตองมีการใชปจจัยทางดานโลจิสติกสเขามาชวยในการจัดการและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของอภิชาต โสภาแดงและคณะ (2551) ศึกษาเรื่องระบบจัดการโซอุปทานของลําไยสด
ในประเทศไทย ซึ่งมีการพัฒนาวิธีการประเมินการดําเนินงานในโซอุปทาน โดยประยุกตจากแนวคิด
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ของ SCOR Model รวมกับหลักการโซคุณคา (Value Chain) โดยเริ่มจากการศึกษาภาพรวมของโซ
อุปทาน และจากผูท่ีเก่ียวของในระบบโซอุปทาน ตั้งแตเกษตรกรจนถึงผูสงออก และทําการประเมิน
หนวยงานท่ีเก่ียวของในทุกภาคสวนของโซอุปทาน ไดแก เกษตรกร พอคาคนกลาง โรงงานอบแหง
บริษัทขนสง บริษัทนําเขาสงออกดวยวิธีการวิเคราะหโซแหงคุณคา (Value Chain) ซึ่งแบงออกเปน
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยทําการประเมินใน4 ดานไดแก โลจิสติกสขาเขา (Inbound
Logistics) การปฏิบัติการ (Operations) โลจิสติกส ขาออก (Outbound Logistics) และกิจกรรม
สนับสนุน (Supporting) กับผูท่ีเก่ียวของในระบบโซอุปทาน ผลจากการศึกษาพบวาองคกรสวนใหญ
มีการดําเนินการดานโลจิสติกสขาออกท่ีดีท่ีสุดคือ กิจกรรมการสงมอบสินคาไปยังคูคาในโซอุปทาน
โดยเฉพาะในกลุมผูคาสง (Wholesalers) มีการดําเนินการดานปจจัยสนับสนุน ไดแก การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การบริการลูกคาต่ําท่ีสุดโดยเฉพาะในกลุมเกษตรกร นอกจากนี้งานวิจัยยังบงชี้
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับโซอุปทานลําไย โดยปญหาหลัก ท่ีพบ คือ ลําไยขาดคุณภาพ ปริมาณ
ผลผลิตไมแนนอน การดําเนินการของรัฐไมประสบผลสาํเร็จ ผลผลิตลาํไยไมมีมาตรฐานท่ีแนนอน
ซึ่งสอดคลองกับโครงการวิจัยการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ในประเทศไทย (2552) ศึกษาพบวา การปรับปรุงดานระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนับวา
มีความสําคัญอยางยิ่งกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย เพราะการท่ีตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศไทยสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน (รอยละ 18.6 ตอ GDP ในป 2551 ในขณะท่ีประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวมีตนทุนโลจิสติกสประมาณ รอยละ 9-11 ตอ GDP เทานั้น) สวนหนึ่งเนื่องมาจากการท่ี
การขนสงสินคา สวนใหญในประเทศไทยยังอาศัยการขนสงทางถนน มิไดใชรูปแบบการขนสงท่ีมีตนทุน
การขนสงตอหนวยต่ํา และมีประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงสูง (เชน การขนสงทางรางและการขนสง
ทางน้ํา) ในสัดสวนท่ีมาก ดังนั้น หากภาครัฐสามารถดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการใหบริการของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการขนสงทางราง
ใหมีประสิทธิภาพดีไดแลว จะเปนประโยชนไมเพียงแตในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเทานั้น ยังจะเปน
ประโยชนตออุตสาหกรรมสินคาสงออกอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมาก รวมท้ังจะสงผลถึง การลดตนทุน
โลจิสติกสของประเทศไทยไดอยางมากอีกดวย อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Akintola Akintoye
(2000) ไดทําการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบโครงสรางของและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช
ในการวัดประสิทธิภาพของหวงโซอุปทาน (SCP) ในการขนสงโลจิสติก ขึ้นอยูกับหวงโซอุปทาน
การดําเนินการอางอิง (SCOR) รูปแบบและมาตรการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนในรูปแบบการวัด และเครื่องมือ
ท่ีใชในการวัดสําหรับ SCP ในการขนสงโลจิสติกไดรับการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวัด 26 รายการ
ท่ีสรางขึ้นมาเพื่อวัด SCP ในการขนสงโลจิสติกส 9 เพื่อใหไดประสิทธิภาพการใหบริการสงสินคา
ทางเรือ 8 สําหรับประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับผูใหบริการการขนสงโลจิสติกสและ 9 สําหรับ
ประสิทธิภาพการใหบริการสําหรับผูรับการทดสอบสังเกตจะมีความนาเชื่อถือและถูกตอง ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวาโครงสรางของ SCP ในการขนสงโลจิสติกสเปนแงมุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ดานของประสิทธิภาพการทํางานท่ีฝงอยูในมาตรฐาน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา
ควรพิจารณาการควบคุมตนทุน คาขนสง และการคิดอัตราคาขนสงอยางมีหลักการโดยกําหนด
โครงสรางอัตราคาขนสงท่ีพิจารณาท้ังน้ําหนักบรรทุกและระยะทาง การขนสง เพ่ือใหเกิด ความยุติธรรม
ระหวางผูวาจางและผูประกอบการขนสง

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานมีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. การบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและ
มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการในสวนตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของกับการบริการลานเทปาลมของผูประกอบการ ไดแก การสรางความนาเชื่อถือและไววางใจ
ใหมาก ซึ่งมีความสําคัญตอการบริหารโซอุปทานของปาลมน้ํามัน เปนตน

2. การับประกันคุณภาพการใหบริการของลานเทปาลมจะเกิดข้ึนจากขอผิดพลาด
ระหวางความคาดหวังของผูใชบริการ (Consumer) และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริงจากผูใหบริการ (Marketer)
ดังนั้นเพ่ือเปนการปดก้ันชองวางดังกลาว และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในท่ีสุด ควรมีการรับประกัน
สินคาท่ีลูกคาไดรับ เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีลูกคาไดคาดหวังไว (Customer Expectations)

3. ลานเทปาลมควรมีการวางแผนการตลาดอยางสมํ่าเสมอ และมีการวางแผนการตลาด
เชิงรุกอยางตอเนื่อง

4. ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ความรูดานระบบคุณภาพตาง ๆ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยตัวแปรอิสระในการศึกษา เชน ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งเปนปจจัยท่ีอาจจะสงผลตอการบริหาร
โซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน

2. ควรศึกษาถึงความตองการดานอ่ืน ๆ ของผูประกอบการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการในสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโซอุปทาน ไดแก
การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การจัดการลานเทปาลม
น้ํามัน การขนสง เปนตน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
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แบบสอบถาม

เรื่อง การบริหารความสัมพันธระหวางการบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับ
ความสามารถในการใหบริการลานเทปาลมของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ขอมูล ความสัมพันธระหวาการบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับความสามารถในการ
ใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามัน ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

แบบสอบถามประกอบดวยคําถามตาง ๆ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการลานเทปาลม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทกิจการ ระยะเวลาการประกอบกิจการ
ทุนประกอบการ แหลงเงินทุน

ตอนท่ี 2 การบริหารโซอุปทาน ไดแก การวางแผน การจัดหาแหลงเงินทุน การผลิต การจัดสง
การสงคืน

ตอนท่ี 3 ความสามารถในการใหบริการของผูใหบริการดานโลจิสติกส ไดแก สิ่งท่ีสัมผัสได
ความนาเชื่อถือและไววางใจ ความรวดเร็ว การรับประกันและการดูแลเอาใจใส
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมายลงในหนาขอความตรงกับขอมูลของทาน

1. เพศ
1) ชาย 2) หญิง

2. อายุ
1) ไมเกิน 30ป 2) 31 - 40 ป
3) มากกวา 40 ป

3. สถานภาพ
1) สมรส 2) ไมสมรส

4. ระดับการศึกษา
1) ต่ํากวาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี
3) สูงปริญญาตรี

5. ประเภทกิจการ
1) ผูประกอบการรายยอย 2) หางหุนสวน
3) บริษัทจํากัด 4) บริษัทมหาชน
5) กลุมเกษตรกร

6. แหลงเงินทุน
1) ทุนตนเองจํานวน

1) ไมเกิน 1 ลานบาท 2) 1 - 5 ลานบาท 3) มากกวา 5 ลานบาท
2) ทุนกูยืมจํานนวน

1) ไมเกิน 1 ลานบาท 2) 1 - 5 ลานบาท 3) มากกวา 5 ลานบาท
3) อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมตอป

1) ไมเกิน 10 % 2) 10 - 15 % 3) มากกวา 15 %
7. ระยะเวลาท่ีทานประกอบธุรกิจระซื้อปาลมน้ํามัน

1) ไมเกิน 1 ป 2) 1 - 5 ป 3) มากกวา 5 ป
8. เงินตั้งตนในการประกอบธุรกิจรับซื้อปาลมประมาณ

1) ไมเกิน 1 ลานบาท 2) 1 - 5 ลานบาท 3) มากกวา 5 ลานบาท
9. ภูมิลําเนา (โปรดระบุ).............................................................……….
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สวนท่ี 2 การบริหารโซอุปทาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมายกากบาทในชองระดับความเห็นดวยโดย 5 หมายถึง

เห็นดวยมากท่ีสุดและ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยท่ีสุด

การบริหารโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันในเขตพื้นท่ีภาคใตตอนบน

ระดับความเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
การวางแผน

1. มีการวางแผนในการกระจายสินคาไวลวงหนา
2. มีการเก็บขอมูลทางการตลาด
3. มีการวางแผนทางการตลาดเพ่ือการขยายธุรกิจ

การจัดหาแหลงวัตถุดิบ
1. เปนบุคคลท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีทานประกอบการ
2. เจาของสวนมาติดตอกับผูประกอบการเอง
3. ใชใบปลิว ปายโฆษณา

การผลิต
1. รับซื้อจากลูกคาประจําของลานเท
2. กําหนดสงสินคาเขาโรงงานวันตอวัน
3. ตัดจากสวนโดยตรง

การจัดสง
1. การจัดการท่ีตอบสนองความตองการ

ของลูกคา
2. สงตามโรงงานตาง ๆ ตามราคาท่ีสูงกวา
3. สงท่ีลานเทปาลม

การสงคืน
1. ปาลมเนาเสีย
2. ปาลมดิบ/ออน
3. ปาลมขนาดเล็ก
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สวนท่ี 3 ความสามารถในการใหบริการของผูประกอบการลานเทปาลม
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท () ในชองระดับความเห็นดวยโดย 5 หมายถึง

เห็นดวยมากท่ีสุดและ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยท่ีสุด

สามารถในการใหบริการของผูประกอบการ
ลานเทปาลม

ระดับความเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
สิ่งท่ีสัมผัสได

1. มีการตอนรับจากผูประกอบการท่ีเปน
กันเอง

2. มีสถานท่ีรับรองลูกคา
3. มีการแจงการบริการ

ความนาเช่ือถือและไววางใจ
1. มีความซื่อตรงตอผูใชบริการ
2. มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ
3. ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาท่ีเขาบริการ

ความรวดเร็ว
1. บริการทีมีความตรงตอเวลา
2. มีการประสานงานอยางเปนระบบ
3. มีความคลองแคลว

การรับประกัน
1. ทํางานดวยความสุภาพ
2. ทํางานอยางปลอดภัย
3. ทํางานอยางนาเชื่อถือ

การดูแลเอาใจใส
1. มีความสะดวก
2. มีการติดตอกับเจาของ
3. มีความเขาใจลูกคา
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ภาคผนวก ข
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย

1. รองศาสตราจารยสุณีย ลองประเสริฐ อาจารยคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

2. ผูชวยศาตราจารย ดร. สาโรช เนติธรรมกุล อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3. ผูชวยศาตราจารย ดร.จักรวุฒ ิชอบพิเชียร อาจารยคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ภาคผนวก ค
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
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คาความเช่ือมั่นขอบแบบสอบถาม
RELIBILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

รายการ

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Cronbach's
Alpha
if Item
Deleted

ดานการวางแผน
1. มีการวางแผนในการกระจายสินคา

ไวลวงหนา
114.90 117.11 0.4796 0.8549

2. มีการเก็บขอมูลทางการตลาด 115.10 116.94 0.3758 0.8574
3. มีการวางแผนทางการตลาดเพ่ือการขยาย

ธุรกิจ
115.06 116.13 0.5511 0.8532

การจัดหาแหลงวัตถุดิบ
1. เปนบุคคลท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีทานประกอบการ 114.52 119.47 0.4353 0.8566
2. เจาของสวนมาติดตอกับผูประกอบการเอง 114.96 126.61 0.1105 0.8684
3. ใชแผนปาย ใบปลิว 116.36 113.94 0.3743 0.8587
การผลิต
1. รับซื้อจากลูกคาประจําของลานเท 114.84 122.46 0.0717 0.8679
2. กําหนดสงสินคาสินคาเขาโรงงานวันตอวัน 114.72 120.28 0.3865 0.8576
3. ตัดผลปาลมจากสวนโดยตรง 115.06 117.52 0.3357 0.8586
การจัดสง
1. การจัดการท่ีตอบสนองความตองการ

ของลูกคา
114.80 116.20 0.3357 0.8589

2. สงตัวโรงงานตาง ๆ ตามราคาท่ีสูงกวา 115.10 122.94 0.3936 0.8654
3. สงท่ีลานปาลม 117.10 128.78 0.0820 0.8780
การสงคืน
1. ปาลมเนาเสีย 117.26 112.76 0.3899 0.8586
2. ปาลมดิบ/ออน 117.26 109.50 0.4862 0.8549
3. ปาลมขนาดเล็ก 117.46 110.74 0.5053 0.8535
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รายการ Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Cronbach's
Alpha
if Item
Deleted

สิ่งท่ีสัมผัสได
1. มีการตอนรับจากผูประกอบการ

ท่ีเปนกันเอง
114.66 116.99 0.5265 0.8532

2. มีสถานท่ีตอนรับลูกคาท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ

114.94 113.10 0.5976 0.8541

3. มีการแจงการบริการอยางชัดเจน 114.80 120.55 0.5265 0.8509
ความนาเช่ือถือและไววางใจ
1. มีความซื่อตรงตอผูใหบริการ 114.34 117.35 0.5967 0.8571
2. มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 114.48 119.80 0.4580 0.8537
3. ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาท่ีเขาบริการ 114.50 117.19 0.5755 0.8571
ความรวดเร็ว
1. บริการท่ีมีความตรงตอเวลา 114.44 119.14 0.4103 0.8534
2. มีการประสานงานอยางเปนระบบ 114.56 117.19 0.5958 0.8558
3. มีความคลองแคลววองไวในการบริการ 114.44 119.14 0.4949 0.8541
การรับประกัน
1. ทํางานดวยความสุภาพเรียบรอย 114.64 117.68 0.5570 0.8538
2. ทํางานอยางปลอดภัย 114.52 114.98 0.5707 0.8504
3. การทํางานมีความนาเชื่อถือ 114.38 118.15 0.7163 0.8551
การดูแลเอาใจใส
1. มีความสะดวกในการใชบริการ 114.42 118.49 0.5315 0.8550
2. การติดตอกับเจาของ 114.60 115.51 0.6138 0.8519
3. มีความเขาใจลูกคา 114.52 115.35 0.6243 0.8517

Reliability Statistics
N of Cases = 50.0
N of Items = 30
Alpha = .8612



74

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือ
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ประวัติผูทําวิทยานิพนธ

ช่ือ-นามสกุล นายเจริญพงศ อินทรมณี

วัน เดือน ปเกิด 17 มกราคม 2532

สถานท่ีอยูปจจุบัน 126 หมูท่ี 2 ตําบลปากฉลุย อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 84150

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางคราม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี

โทรศัพท 093-7858766

E-mail boo4503@gmail.com
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