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  ผลการศึกษาพบว่าจากจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 420 คน ได้ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับบริษัทว่าส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท และได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่มีตำาแหน่งระดับผู้ช่วยผู้จัดการคิดเป็นร้อยละ 55.00 เป็นเพศชายคิดเป็น

ร้อยละ 65.72 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.19 นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูล

ทั่วไปของบริษัทว่ามีจำานวนพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 123.44 คน มีระยะเวลาที่ดำาเนินธุรกิจเฉลี่ย

เท่ากับ 19.05 ปี และให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 35.65 ปี และ

มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 11.19 ปี สำาหรับผลการทดสอบสมมติฐานมีดัง

ต่อไปนี้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้ากับคุณภาพสินค้า พบว่า การ

จัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า และการขนส่งขาเข้ามีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขา

เข้ากับความหลากหลายสินค้า พบว่า การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้าและการจัดการคลังสินค้า

สำาหรับวัตถุดิบมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายสินค้า สำาหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้ากับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า พบว่า การขนส่งขาเข้า การจัดการ

คลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ และการควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการ

หมุนเวียนสินค้า สำาหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาออกกับคุณภาพสินค้า 

พบว่า การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก การขนส่งขาออก และการจัดการคลัง

สินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า สำาหรับผลการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาออกกับความหลากหลายสินค้า พบว่า การจัดการคลังสินค้าสำาหรับ

สินค้าสำาเร็จรูป การบรรจุภัณฑ์ และการควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีความสัมพันธ์กับความ

หลากหลายสินค้า สำาหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาออกกับรอบเวลา

การหมุนเวียนสินค้า พบว่า การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก การขนส่งขาออก การจัดการคลัง

สินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูป และการบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า 

คำาสำาคัญ : กระบวนการด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ธุรกิจการเกษตร



91  Business Administration and Economics Review

ABSTRACT

  The objectives of this study were to investigate such customer services as 

quality of goods, variety of goods, and turnover of goods relative to Thai agribusiness. 

Also pertinent was the study of logistics processes relative to inbound and outbound 

matters affecting customer service in the case of Thai Agribusiness. The study was a 

research survey that used questionnaires to collect data from 420 manufacturers of 

agribusiness in Thailand which are agricultural suppliers. The descriptive statistics include 

these: frequency, percentage, mean and standard deviation, and the inferential statistics 

are the Pearson Production Moment Correlation which were applied to analyze the 

data.

  From the study, the manufacturers which responded to the questionnaire 

shared the following characteristics: They have registered capital of less 50 million 

baht, and the personal data reflected that most of samples are at the level of assistant 

manager amounting to 55.55 percent, 65.72 percent being male, and 51.19 percent 

having the bachelor degree.  Further company data indicated that the company has 

an average of 123.44 employees with an average operation of 19.05 years, and the 

responder of questionnaires having an average age of 35.65 years with an industry 

experience average of 11.19 years.   

  From the hypothesis testing, the inferential statistics showed the following: 

the result of    the relation between the inbound logistics and quality of service, found 

that the material warehouse management and the inventory control inbound are relative 

to the quality of goods.   As to the testing of the relation of inbound logistics to the 

variety of goods, the results showed that  the inventory control inbound and material 

warehouse management have significance with  the variety of goods.  For the relation of 

inbound logistics and turnover of goods, it was found that the inbound transportation, 

the material warehouse management and the inventory control inbound are relative to 

the turnover of goods.     

               The result of the correlation testing between logistics outbound and quality of 

goods, showed that packaging,  inventory control outbound, outbound transportation and  

finished  goods warehouse management have relevance to the quality of goods.  From 
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the result of relation of outbond logistics and the variety of goods, it was found that 

finished goods warehouse management, packaging and inventory control outbound 

have significance with the variety of goods.  For the testing of logistics outbound and 

turnover of goods revealed that  inventory control outbound, outbound transportation, 

finished goods warehouse management and packaging have relevance to the turnover 

of goods.

Keyword: Logistics Processes, Customer Service, Agribusiness 

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา 

  ธุรกิจการเกษตรเป็นธุรกิจที่สำาคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเป็น

สัดส่วนที่สูงของอาชีพของคนในประเทศ และยังเป็นสัดส่วนที่สูงต่อรายได้ของประเทศอีกด้วย 

ดังน้ันการศึกษาเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการเกษตรเพ่ือการเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งสำาคัญ 

การพัฒนา การเกษตรของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นความเจริญเติบโตของภาคเกษตรและการยกระดับรายได้

ของเกษตรกร ซึ่งการวัดการเติบโตของ ภาคเกษตรจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค

เกษตร โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.086 

ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็น 0.385 ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

  แต่อย่างไรก็ตามหากมองจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่องๆ จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 โดยในแผนพัฒนาฯ

ที่ 10 นั้น สัดส่วนเหลือเพียงร้อยละ 8.7 โดยที่ธุรกิจนอกภาคเกษตรมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 91.3 

(แผนพัฒนาการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11) นอกจากนี้ผล

ของการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและผลกระทบจากการมุ่งไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รวม

ทั้งการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ซึ่งมีผลกระ

ทบต่อธุรกิจทางการเกษตรอีกด้วย จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งศึกษากระบวนการในการดำาเนิน

ธุรกิจเพื่อพัฒนาและดำารงธุรกิจการเกษตรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ภาคเกษตรยังคงสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาติ และมีความเกี่ยวโยงกับ

การพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจำาเป็นต้อง

มีการพัฒนา การเกษตรอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม การใช้
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำาไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ

ทำาให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว การบริการลูกค้าของธุรกิจการเกษตร จึง

ถือเป็นสิ่งสำาคัญอย่างย่ิงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธุรกิจเกษตรเพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจ อาทิเช่นการให้ความสำาคัญกับคุณภาพสินค้า ความหลากหลายสินค้า การเติม

เต็มสินค้าให้ทันตามความต้องการ และรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้าของธุรกิจการเกษตรซึ่งสิ่ง

เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่มีมาอย่างยาวนานในการศึกษาเชิงบริหารธุรกิจ ขาดแต่เพียงการนำาไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ

  หากกล่าวถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ธุรกิจในปัจจุบันใช้ในการสร้างความได้เปรียบใน

แข่งขัน เพื่อทำาให้ต้นทุนขององค์การต่ำา และถือเป็นตัวแปรสำาคัญที่กำาหนดขีดสมรรถนะของ

องค์การ (ธนัญญา วสุศรี, 2553, น. 78-79) รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ก็ต้อง

กล่าวถึง โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพราะมีลักษณะ

ของการวางแผน (Planning) การนำาไปปฏิบัติ (Implementation) และควบคุม (Control) การ

ดำาเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังรวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง

ธุรกิจเพ่ือร่วมกันตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(CSCMP, 2010) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยจำาเป็นจะต้องตื่นตัวเพื่อเรียนรู้และ

ปรับใช้องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การของตนเอง

  งานวิจัยความสำาคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจ

การเกษตรในประเทศไทยน้ี จะเป็นการศึกษาท่ีผนวกภาคธุรกิจการเกษตรท่ีมีความสำาคัญของ

ประเทศ เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ คือ โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งใน

ปัจจุบันการบริการลูกค้าซึ่งเป็นองค์ความรู้ซึ่งมีความจำาเป็นมาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนางาน

วิจัยน้ีให้ได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติและสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จาก

งานวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  งานวิจัย ความสำาคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจ

การเกษตรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อศึกษาการบริการลูกค้า เช่น คุณภาพสินค้า ความหลากหลายสินค้า และรอบ

เวลาการหมุนเวียนสินค้าของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย

  2. เพื่อศึกษากระบวนการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วยโลจิสติกส์ขาเข้า และโลจิ

สติกส์ขาออก ที่มีผลกระทบต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  

  เป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่โดยการนำาเอากระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ซ่ึงเป็น

องค์ความรู้สมัยใหม่อันประกอบไปด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้าและกระบวนการโลจิสติ

กส์ขาออก มาเป็นตัวแปรซึ่งส่งผลต่อการบริการลูกค้าซึ่งถือเป็นองค์ความรู้มีมานาน จึงเป็นการ

ผสมผสานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ

  ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ

  ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสามารถนำาผลของงานวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ

ธุรกิจของตนเองและการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีของกระบวนการ

ภายในองค์การ

นอกจากนี้ธุรกิจอื่นที่สนใจในตัวแปรจากงานวิจัยน้ียังสามารถนำาผลการวิจัยจากตัวแปรต่างๆ

ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผสมผสาน ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่แตกต่างไปได้ตามความเหมาะสม

และที่สำาคัญเหนืออื่นใด ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีการทำาธุรกิจการเกษตรและธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอีกเป็นจำานวนมาก ผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากงานวิจัยนี้จะช่วยให้

ธุรกิจเหล่านี้และยังส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศเราน้ีสามารถพัฒนาไปได้ด้วยองค์ความรู้ซึ่ง

เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย

ขอบเขตของการวิจัย

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

  ด้านประชากรและพื้นที่

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรใน

ประเทศไทย ที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์ที่มีชีวิต โดยมีรายชื่อ

อยู่ใน www.thaicompanylist.com จำานวน 5,370 องค์การทั่วประเทศไทย

  ด้านเนื้อหา 

               ศึกษาถึงกระบวนการด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก อันดับแรก 

คือ โลจิสติกส์ขาเข้า ได้แก่ การขนส่งขาเข้า การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ รวมถึง การ

ควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า และอันดับที่ 2 คือ โลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ การจัดการคลังสินค้า

สำาหรับสินค้าสำาเร็จรูป การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก การบรรจุภัณฑ์ รวมถึง การขนส่งขา

ออก ที่มีผลต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย โดยในส่วนของการบริการ

ลูกค้า จะศึกษาถึง คุณภาพสินค้า ความหลากหลายสินค้า และรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า
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กรอบแนวความคิด

  ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยครั้งนี้ ไว้ต่อดังนี้

กระบวนการด้านโลจิสติกส์

    โลจิสติกส์ขาเข้า

    -  การขนส่งขาเข้า

    -  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ

    -  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า

    โลจิสติกส์ขาออก

    -  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้า

       สำาเร็จรูป

    -  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก

    -  การบรรจุภัณฑ์

    -  การขนส่งขาออก

การบริการลูกค้า 

-  คุณภาพสินค้า 

-  ความหลากหลายสินค้า 

-  รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

	

	

H1

นิยามศัพท์
  สำาหรับตัวแปรที่ใช้ในกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้ มีนิยามเชิงปฏิบัติการดังรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ สำาหรับกระบวนการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวแปรอิสระได้แก่ กลุ่มของ

ตัวแปรกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้า ประกอบไปด้วย

  การขนส่งขาเข้า คือ การขนส่งวัตถุดิบด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุน เข้าสู่

องค์การอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่ต้องการใช้

การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ คือ การดำาเนินการ สถานที่เก็บ และการใช้เครื่องมือต่างๆ

ในการเก็บวัตถุดิบเข้าคลังอย่างมีระบบและสามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

ก่อนที่จะมีการแปรรูปวัตถุดิบนั้น

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า คือ วิธีการในการจัดการวัตถุดิบขาเข้า งานระหว่าง

ทำาต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการดำาเนินการอย่าง

สม่ำาเสมอ

  อีกกลุ่มตัวแปรอิสระที่สำาคัญเช่นกัน ได้แก่ กลุ่มของตัวแปรกระบวนการโลจิสติกส์ขา

ออก ซึ่งประกอบไปด้วย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูป คือ การดำาเนินการ สถานที่เก็บ และการ

ใช้เครื่องมือต่างๆในการเก็บสินค้าสำาเร็จรูปในคลังอย่างมีระบบและสามารถรักษาคุณภาพได้

เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก คือ วิธีการในการจัดการสินค้าสำาเร็จรูป เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการกระจายสินค้าอย่างสม่ำาเสมอ

การบรรจุภัณฑ์ คือ หีบห่อ และฉลากที่สมบูรณ์เพียงพอสำาหรับการปกป้อง รักษา บ่งชี้สินค้า 

ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป

  การขนส่งขาออก คือ การขนส่งสินค้าสำาเร็จรูปด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุน 

เพื่อการกระจายสินค้าอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่มีความต้องการ

สำาหรับการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย

  คุณภาพสินค้า คือ สินค้ามีความคงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ 

ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้

  ความหลากหลายสินค้า คือ สินค้ามีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทเป็นท่ี

ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงความต้องการ

ก็ตาม

  รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า คือ อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สมมติฐานงานวิจัย

  จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงนำามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด 

และจากกรอบแนวคิดจึงนำามาสู่การกำาหนดสมมติฐาน ซึ่งหากพิจารณาจากกลุ่มตัวแปรแล้ว 

สามารถแบ่งสมมติฐานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และสมมติฐานตามตัวแปรในแต่ละกลุ่ม ประกอบ

ไปด้วย

  สมมติฐานที่ 1 โลจิสติกส์ขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจ

การเกษตรในประเทศไทย 

  1.1  การขนส่งขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า

  1.2  การขนส่งขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลายสินค้า 

  1.3  การขนส่งขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

  1.4  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า

  1.5  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลาก 

    หลายสินค้า 
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  1.6  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการ 

    หมุนเวียนสินค้า

  1.7  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า

  1.8  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลาย 

    สินค้า 

  1.9  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการ  

    หมุนเวียนสินค้า

  สมมติฐานที่ 2 โลจิสติกส์ขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการบริการลูกค้าของ

ธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย

  2.1  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ  

    คุณภาพสินค้า

  2.2  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความ 

    หลากหลายสินค้า 

  2.3  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบ 

    เวลาการหมุนเวียนสินค้า

  2.4  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า

  2.5  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลาย 

    สินค้า 

  2.6  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการ  

    หมุนเวียนสินค้า

  2.7  การบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า

  2.8  การบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลายสินค้า 

  2.9  การบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

  2.10 การขนส่งขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า

  2.11 การขนส่งขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลายสินค้า 

  2.12 การขนส่งขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

วิธีการดำาเนินการวิจัย

  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย ที่
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ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์ที่มีชีวิต โดยมีรายชื่อบริษัทอยู่ใน 

www.thaicompanylist.com จำานวน 5,370 องค์การทั่วประเทศไทย จากนั้นใช้วิธีการหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane (1967, p. 886 – 887) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ 372 อย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยต้องการให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เพื่อให้มีผลการ

วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 และผู้วิจัยได้ประมาณอัตราการตอบ

กลับแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจากอัตราการตอบกลับ (Response rate) ของงานวิจัยใน

อดีตหลายงานได้แก่งานวิจัยของ Lu & Yang (2009, p. 287) มีอัตราการตอบกลับร้อยละ49.4 

ในส่วนงานวิจัยของ Yang, Marlow & Lu (2009, p. 8) มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 24.65 และ

ในส่วนงานวิจัยของ กรกนก ทิพรส และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2553, น. 11) มีอัตราการตอบกลับ

ร้อยละ 45.63 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประมาณอัตราการตอบกลับของงานวิจัยนี้เท่ากับร้อยละ 39.89 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เพิ่มจำานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำาการแจกแบบสอบถามเป็น 1,003 ตัวอย่าง 

[(400 × 100)/39.89 = 1,002.75]  โดยวิธีสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือวิธีการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากรายชื่อของผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ในประเทศไทย ที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์ที่มีชีวิต 

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม (Ques-

tionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  ส่วนที่ 1 กระบวนการด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ข้อคำาถามส่วนแรกเกี่ยวกับโลจิ

สติกส์ขาเข้า ซึ่งแบ่งข้อคำาถามในส่วนนี้ออกเป็น คำาถามเกี่ยวกับการขนส่งขาเข้า การจัดการ

คลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ และการควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า ข้อคำาถามส่วนที่สองเกี่ยวกับโล

จิสติกส์ขาออก ซึ่งแบ่งข้อคำาถามในส่วนนี้ออกเป็น การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูป 

การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งขาออก

  ส่วนที่ 2 การบริการลูกค้า ประกอบด้วยข้อคำาถามเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ความ

หลากหลายสินค้า และรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

  โดยมาตรวัดของส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามนี้ เป็นมาตรวัดอันตรภาค 

(interval scales) โดยใช้ข้อคำาถาม Rating Scale ซึ่งวัดจากระดับความเห็นด้วย แบ่งเป็น 5 

ระดับ    ส่วนที่ 3 ข้อมูลขององค์การและข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  3.  การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ในส่วนของการตรวจสอบแบบสอบถามมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ก�รตรวจสอบคว�มตรงเชิงเนื้อห� 

  ในการวัดความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นั้น ดัชนีความสอดคล้อง (Index 

of Consistency/Index of item objective congruence/Index of Congruence หรือ IOC) เป็น

วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานวิจัย โดย IOC จะเป็นการตรวจ

สอบ 3 ส่วน ได้แก่ ความตรงเฉพาะหน้า (Face Validity), ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และ ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 คนที่มีความ

รู้ความเชี่ยวชาญกับสิ่งที่จะวัดเป็นผู้ทำาการตรวจสอบ 

  ผลท่ีได้จากการคำานวณน้ันควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้ึนไป 

จึงจะถือว่าเป็นข้อคำาถามที่สามารถนำาไปใช้งานได้ แต่หากค่า IOC น้อยกว่า 0.5 และผู้วิจัยอาจ

มีความจำาเป็นต้องใช้ข้อคำาถามนั้น อาจทำาได้โดยให้ผู้วิจัยทำาการพัฒนาปรับปรุงข้อคำาถามนั้น

ให้เหมาะสมขึ้นตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำาการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในข้อคำาถาม

บางข้อที่ได้คะแนนน้อยคือ 0.67 แต่ผ่านเกณฑ์ หรือได้รับคำาชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำาการ

ตรวจสอบ ผู้วิจัยก็ได้ทำาการพัฒนาปรับปรุงข้อคำาถามให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

  ขั้นตอนที่ 2 ก�รตรวจสอบคว�มตรงเชิงโครงสร้�ง (Construct Validity)

  หลักจากปรับปรุงแบบสอบถามตามผลของดัชนีความสอดคล้องแล้ว ผู้วิจัยนำา

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง โดยนำารายช่ือของผู้ประกอบ

การเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย ท่ีทำาธุรกิจเก่ียวกับการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร 

และสัตว์ที่มีชีวิต โดยมีรายชื่อบริษัทอยู่ใน www.thaicompanylist.com จำานวน 5,370 องค์การ

ทั่วประเทศไทย ที่เรียงตามตัวอักษรมาทำาการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Ran-

dom Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะทำาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง จำานวน 

100 บริษัท และบริษัทที่ได้นำามาทำาการตรวจสอบแล้วดังกล่าว จะทำาการตัดออกจากกลุ่ม

ประชากรของงานวิจัย ก่อนที่จะทำาการสุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามตัวจริงในภายหลัง 

  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ทำาโดยส่งแบบสอบถามให้กับผู้บริหารของ

บริษัทดังที่ชี้แจงข้างต้นจำานวน 100 บริษัททางไปรษณีย์พร้อมสอดซองติดแสตมป์เพื่อให้ผู้ตอบ

สามารถส่งกลับ เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ผู้วิจัยจะโทรศัพท์ติดตามผลครั้งที่หนึ่ง เพื่อติดตามว่า

ได้รับเอกสารที่ส่งให้หรือไม่ หากไม่ได้รับผู้วิจัยจะส่งเอกสารให้ใหม่ในทันที หรือปรับเปลี่ยนช่อง

ทางการส่งเอกสารตามการร้องขอของผู้ตอบและขอความกรุณาให้ผู้ตอบตอบแบบสอบถาม

แล้วส่งแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วกลับทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรสารจด
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หมายอิเลคทรอนิกส์ตามความสะดวกของผู้บริหารองค์การ และเมื่อผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ผู้

วิจัยจะโทรศัพท์ติดตามผลอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง หากผู้ตอบมีข้อขัดข้องประการใด จะดำาเนินการ

แก้ไขเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามให้มากที่สุด และขอความกรุณาในการ

ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับมา 

  ในที่สุดผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามเพื่อทำาการทดสอบกลับจากบริษัทจำานวนทั้งสิ้น 50 

บริษัท คิดเป็นอัตราการตอบกลับเท่ากับ 50 % หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำาคำาตอบมาลงรหัส หลัง

จากนั้น ผู้วิจัยทำาการตรวจสอบจำานวนของคำาตอบที่ขาดหายไป (Missing Values) และแทน

ค่าของคำาตอบที่ขาดหายไปในแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัว ต่อจากนั้นจึงไป

วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s al-

pha) (Nunnally, 1978) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในของข้อคำาถามที่ใช้วัดตัวแปรตัว

เดียวกัน และหากมีข้อคำาถามใดที่มีความสอดคล้องน้อย ก็จะตัดออกเช่นกัน 

  ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบความเชื่อมั่น

  ความเช่ือม่ัน (reliability) เป็นการวัดว่าตัวช้ีวัดของตัวแปรแต่ละตัวน้ันมีความสอดคล้อง

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร ความเชื่อมั่นจะสูง ถ้าตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันสูง ในที่

นี้ ผู้วิจัยจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (cronbach’s alpha coefficient) เพื่อวัดความสอดคล้อง

ภายในของแต่ละส่วน เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวแปรที่มุ่งวัดตัวแปรตัวเดียวกัน ซึ่งจากงาน

วิจัยในอดีต มีนักวิชาการที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (cronbach’s alpha coefficient) มากมาย 

เช่น Daugherty, Richey, Genchev, & Chen, (2005, p.86), Lu & Yang, (2009, p291); 

Yang, Marlow & Lu, (2009, p.12) ผู้วิจัยได้ทดสอบวัดความเชื่อมั่นของมาตรวัด โดยใช้การ

ทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (cronbach’s alpha)

  ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของมาตรวัดตัวแปรทุกตัวมีค่ามากกว่า 

0.7 (Nunnally, 1978) และเมื่อตรวจสอบค่าค่าอำานาจจำาแนก (Item-Total Correlation) ยังพบ

ว่า ค่าอำานาจจำาแนกของแต่ละข้อคำาถามต่างสูงกว่า 0.3 (Field, 2005) จึงไม่มีการตัดข้อคำาถาม

ใดออกและนำาไปใช้สร้างเป็นแบบสอบถามชุดสุดท้ายที่ใช้เก็บข้อมูลต่อไป 

  4. การเก็บรวมรวมข้อมูล

  วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามให้กับผู้

ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย ที่ทำาธุรกิจเก่ียวกับการขายส่งวัตถุดิบ

ทางการเกษตร และสัตว์ที่มีชีวิต ซึ่งมีรายชื่อบริษัทอยู่ใน www.thaicompanylist.com จำานวน 

1,003 บริษัท (ตามวิธีการคำานวณข้างต้น) โดยตัดรายชื่อของบริษัทที่ใช้วิเคราะห์หาความเชื่อ

มั่นออกไปก่อนที่จะสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายอีกครั้ง ซึ่งแบบสอบถามถูกส่งทางไปรษณีย์พร้อมสอด
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ซองติดแสตมป์เพื่อให้ผู้ตอบสามารถส่งกลับ เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ผู้วิจัยจะโทรศัพท์ติดตาม

ผลครั้งที่หนึ่ง เพื่อติดตามว่าได้รับเอกสารที่ส่งให้หรือไม่ หากไม่ได้รับผู้วิจัยจะส่งเอกสารให้ใหม่

ในทันที หรือปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งเอกสารตามการร้องขอของผู้ตอบและขอความกรุณาให้

ผู้ตอบตอบแบบสอบถามแล้วส่งแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแล้วกลับทางไปรษณีย์หรือช่อง

ทางอื่นๆ เช่น โทรสารจดหมายอิเลคทรอนิกส์ตามความสะดวกของผู้ตอบและเมื่อผ่านไปอีก

หนึ่งสัปดาห์ผู้วิจัยจะโทรศัพท์ติดตามผลอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง หากผู้ตอบมีข้อขัดข้องประการ

ใด จะดำาเนินการแก้ไขเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามให้มากที่สุด และขอ

ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับมา 

  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยได้นำาโปรแกรม SPSS มาทำาการวิเคราะห์ดังนี้

   (1)  การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า 

(Co-efficient) ของ Cronbach (1951, p. 297-334)

         (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

    - การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้

วิเคราะห์กระบวนการด้านโลจิสติกส์และการบริการลูกค้า

    - การแจกแจงความถี่ ร้อยละใช้วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การและข้อมูลผู้

ตอบแบบสอบถาม              

         (3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการด้านโลจิสติกส์กับการบริการลูกค้า โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการศึกษา
  ข้อมูลทั่วไปขององค์การและผู้ตอบแบบสอบภาม

จากจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 420 คน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การโดยสรุปดังต่อไป

นี้ องค์การส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมามี

ทุนจดทะเบียนระหว่าง 50-200 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.38 และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้ง 420 คน มีข้อมูลดังต่อไปนี้ ผู้ตอบส่วนใหญ่มีตำาแหน่งระดับผู้ช่วยผู้จัดการคิด

เป็นร้อยละ 55.00 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 65.72 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

34.28 โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.19 รองลงมามีระดับ
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การศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 30.47 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 420 คน ให้ข้อมูลทั่วไปของบริษัทว่ามีจำานวนพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 123.44 คน มี

ระยะเวลาที่ดำาเนินธุรกิจเฉลี่ยเท่ากับ 19.05 ปี และให้ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีอายุเฉลี่ย

ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับ 35.65 ปี และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฉลี่ยของผู้ตอบ

แบบสอบถามเท่ากับ 11.19 ปี 

  กระบวนก�รด้�นโลจิสติกส์และก�รบริก�รลูกค้�

  จากผลการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบทางด้าน โลจิสติกส์ข�เข้� โดยเรียงตาม

ลำาดับด้วยค่าเฉลี่ย พบว่า องค์ประกอบที่เป็นกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรการขนส่งขาเข้า 

มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตัวแปรการจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 และตัวแปรการ

ควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.96 สรุปได้ว่า ตัวแปรทุกตัวด้านโลจิสติกส์ขาเข้า อยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง

  สำาหรับผลการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบทางด้าน โลจิสติกส์ข�ออก โดยเรียงตาม

ลำาดับด้วยค่าเฉลี่ย พบว่า องค์ประกอบที่เป็นกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรการจัดการคลัง

สินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูป มีค่าเฉลี่ย 4.02 ตัวแปรการควบคุมสินค้าคงคลังขาออก มีค่าเฉลี่ย 

4.01 ตัวแปรการบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.10และตัวแปรการขนส่งขาออก มีค่าเฉลี่ย 3.99 สรุป

ได้ว่า ตัวแปรทุกตัวด้านโลจิสติกส์ขาออก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

  สำาหรับผลการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบทางด้าน การบริการลูกค้า โดยเรียงตาม

ลำาดับด้วยค่าเฉลี่ย พบว่า องค์ประกอบที่เป็นกลุ่มตัวอย่างค่าเฉล่ียของตัวแปรคุณภาพสินค้า มี

ค่าเฉลี่ย 4.17 ตัวแปรความหลากหลายสินค้า มีค่าเฉลี่ย 4.06 ตัวแปรการเติมสินค้า มีค่าเฉลี่ย 

4.04 และตัวแปรรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า มีค่าเฉลี่ย 4.00 สรุปได้ว่า ตัวแปรทุกตัวด้าน

ทรัพยากรองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

  ก�รทดสอบสมมติฐ�น

  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้ากับคุณภาพสินค้า

  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า ซึ่งมีความ

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่าหาก

การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า ซ่ึงมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  หมายความว่าหากการ

ควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  และการขนส่งขาเข้ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า  ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปใน
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ทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำา  หมายความว่าหากการขนส่งขา

เข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโลจิสติกส์ข�เข้�กับคว�มหล�กหล�ยสินค้�

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีความสัมพันธ์กับความหลากหลายสินค้า ซึ่งมีความ

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำาหมายความว่าหากการควบคุม

สินค้าคงคลังขาเข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหลากหลายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายสินค้า ซึ่ง

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำา  หมายความว่าหาก

การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหลากหลายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย 

แต่ในส่วนของการขนส่งขาเข้านั้นไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า 

  ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโลจิสติกส์ข�เข้�กับรอบเวล�ก�ร

หมุนเวียนสินค้�

  การขนส่งขาเข้ามีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง หมายความว่าหากการ

ขนส่งขาเข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า 

ซ่ึงมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  หมายความ

ว่าหากการจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

เพิ่มขึ้นด้วย

  และการควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียน

สินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

หมายความว่าหากการควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รอบเวลาการหมุนเวียน

สินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโลจิสติกส์ข�ออกกับคุณภ�พสินค้�

  การบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่าหากการบรรจุภัณฑ์เพิ่ม

ขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง หมายความว่าหากการ

ควบคุมสินค้าคงคลังขาออกเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย
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การขนส่งขาออกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  หมายความว่าหากการขนส่งขาออกเพิ่มขึ้น จะส่ง

ผลให้คุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  และการจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ

สินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  

หมายความว่าหากการจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพของ

สินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโลจิสติกส์ข�ออกกับคว�มหล�กหล�ยสินค้�

การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายสินค้า ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำา หมายความ

ว่าหากการจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหลากหลายสินค้า

เพิ่มขึ้น

  การบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำา หมายความว่าหากการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

จะส่งผลให้ความหลากหลายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายสินค้า ซ่ึงมีความ

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำา  หมายความว่าหากการ

ควบคุมสินค้าคงคลังขาออกเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหลากหลายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

แต่ในส่วนของการขนส่งขาออกนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้า 

  ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโลจิสติกส์ข�ออกกับรอบเวล�ก�ร

หมุนเวียนสินค้�

  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า ซึ่ง

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  หมายความ

ว่าหากการควบคุมสินค้าคงคลังขาออกเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้าเพ่ิมข้ึนด้วย

  การขนส่งขาออกมีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง หมายความว่าหากการ

ขนส่งขาออกเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการ

หมุนเวียนสินค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อน

ข้างสูง  หมายความว่าหากการจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รอบ
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เวลาการหมุนเวียนสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

  และการบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า ซ่ึงมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  หมายความว่าหากการ

บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

อภิปรายผล
  การวิจัยเรื่อง ความสำาคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต่อการบริการลูกค้าของ

ธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย สามารถนำามาอภิปรายผลแยกเป็นประเด็นตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุนตามลำาดับดังต่อไปนี้

    โลจิสติกส์ขาเข้า

    -  การขนส่งขาเข้า

    -  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบ

    -  การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้า

การบริการลูกค้า 

-  คุณภาพสินค้า 

-  ความหลากหลายสินค้า 

-  รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

	
H1

ภาพ 2 ตัวแบบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้ากับการบริการลูกค้า 

  จากการทดสอบ สมมติฐานที่ 1 ตามภาพ 2 โลจิสติกส์ขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวก

ต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย สมมติฐานที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่

  สมมติฐานที่ 1.1 การขนส่งขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า พบนัย

สำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าหากองค์การมีการขนส่งวัตถุดิบด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์

สนับสนุน เข้าสู่องค์การอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่ต้องการใช้ จะส่งผลทำาให้ สินค้ามีความ

คงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ ซึ่งสอดคล้อง

กับ งานวิจัยของ Tracey (1998, p.70) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

กับประสิทธิภาพขององค์การและการบริการซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า การขนส่งขาเข้ามีผลต่อ

คุณภาพของสินค้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการดำาเนินงานขององค์การ 

  สมมติฐานที่ 1.3 การขนส่งขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียน

สินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่าหากองค์การมีการขนส่งวัตถุดิบด้วยยานพาหนะ

และอุปกรณ์สนับสนุน เข้าสู่องค์การอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่ต้องการใช้ จะส่งผลทำาให้ 

อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการระบาย
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สินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lai et al. (2004) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานของการขนส่งเชิงโลจิสติกส์ กล่าวว่า การขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพจะสามารถขนส่งสินค้าไปยังคู่ค้าทุกรายได้อย่างทันเวลาพอดีกับการใช้งานของคู่

ค้าซึ่งมีอยู่มากมายภายในโซ่อุปทาน ซึ่งการขนส่งที่มีประสิทธิภาพยังส่งผลต่อความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างคู่ค้าอีกด้วย

  สมมติฐานที่ 1.4 การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ

คุณภาพสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีการดำาเนินการ สถานท่ี

เก็บ และการใช้เคร่ืองมือต่างๆในการเก็บวัตถุดิบเข้าคลังอย่างมีระบบและสามารถรักษาคุณภาพ

ของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการแปรรูปวัตถุดิบนั้นจะส่งผลทำาให้ จะส่งผลทำาให้ สินค้า

มีความคงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ ซึ่ง

สอดคล้องกับ พัฒน์ พิสิษฐเกษม (2554, หน้า 7) ที่กล่าวว่า คลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บรักษา

สินค้าซึ่งต้องสามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้อยู่ในสภาพท่ีดีและมี

คุณภาพจนกว่าจะถึงเวลาที่ใช้ผลิตเป็นสินค้าสำาเร็จรูปต่อไป

  สมมติฐานที่ 1.5 การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ

ความหลากหลายสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีการดำาเนินการ 

สถานที่เก็บ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเก็บวัตถุดิบเข้าคลังอย่างมีระบบและสามารถ

รักษาคุณภาพของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการแปรรูปวัตถุดิบนั้นจะส่งผลทำาให้ สินค้า

มีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทเป็นที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Autry 

et al. (2005) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า กล่าวว่า พื้นที่เก็บภายในคลังสินค้า

เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการเก็บวัตถุดิบที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า

  สมมติฐานที่ 1.6 การจัดการคลังสินค้าสำาหรับวัตถุดิบมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ

รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีการ

ดำาเนินการ สถานที่เก็บ และการใช้เครื่องมือต่างๆในการเก็บวัตถุดิบเข้าคลังอย่างมีระบบและ

สามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการแปรรูปวัตถุดิบนั้นจะส่งผลทำาให้ 

อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการระบาย

สินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒน์ พิสิษฐเกษม (2553, น. 

16) ที่กล่าวว่า คลังสินค้าเป็นสถานที่ที่ต้องการการหมุนเวียนของวัตถุดิบเข้าและออกอย่าง

มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
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สำาเร็จรูป และยังสอดคล้องกับ Stock & Lambert (2001) ที่กล่าวว่าการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพและมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการใช้งานจะต้องอาศัยการจัดการคลัง

สินค้าที่ดี

  สมมติฐานที่ 1.7 การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพ

สินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีวิธีการในการจัดการวัตถุดิบขา

เข้า งานระหว่างทำาต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการดำาเนิน

การอย่างสม่ำาเสมอ จะส่งผลทำาให้ อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วเพียงพอต่อการระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้อง

กับ Simatupang & Sridharan (2008) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบความร่วมมือกันภายในโซ่

อุปทาน กล่าวว่า การควบคุมวัตถุดิบขาเข้าเป็นปัจจัยสำาคัญอันดับต้นๆของการทำาให้คุณภาพ

ของสินค้าท่ีต้องผลิตภายในโซ่อุปทานมีการพัฒนาและสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการ

ของหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน

  สมมติฐานที่ 1.8 การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อความ

หลากหลายสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีวิธีการในการจัดการ

วัตถุดิบขาเข้า งานระหว่างทำาต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอ

ต่อการดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ จะส่งผลทำาให้ อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sezen (2008) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการออกแบบ กา

รบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภายในโซ่อุปทาน กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการ

สั่งซื้อวัตถุดิบทำาให้การจัดการสินค้าคงคลังขาเข้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วย

ให้องค์การมีวัตถุดิบที่หลากหลายและมากเพียงพอกับความต้องการในการใช้งาน

  สมมติฐานที่ 1.9 การควบคุมสินค้าคงคลังขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบ

เวลาการหมุนเวียนสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีวิธีการในการ

จัดการวัตถุดิบขาเข้า งานระหว่างทำาต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมี

เพียงพอต่อการดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ จะส่งผลทำาให้ อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออก

อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Simatupang & Sridharan (2008) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบความ

ร่วมมือกันภายในโซ่อุปทาน กล่าวว่า นอกจากการควบคุมวัตถุดิบขาเข้าเป็นปัจจัยสำาคัญอันดับ

ต้นๆของการทำาให้คุณภาพของสินค้าที่ต้องผลิตภายในโซ่อุปทานดีขึ้นแล้วนั้น ยังมีส่วนเพิ่มรอบ

ในการหมุนเวียนสินค้าให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

  สำาหรับสมมติฐานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในสมมติฐานที่ 1 ได้แก่
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  สมมติฐานที่ 1.2 การขนส่งขาเข้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลายสินค้า 

ไม่พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าการขนส่งขาเข้านั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความหลาก

หลายของสินค้า อาจเป็นไปได้ว่าการขนส่งวัตถุดิบด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุน เข้าสู่

องค์การอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่ต้องการใช้ อาจไม่ส่งผลโดยตรงทำาให้สินค้ามีความหลาก

หลายประเภท และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นมากเท่าใดนัก

    โลจิสติกส์ขาออก

    -  การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้า

       สำาเร็จรูป

    -  การควบคุมสินค้าคงคลังขาออก

    -  การบรรจุภัณฑ์

การบริการลูกค้า 

-  คุณภาพสินค้า 

-  ความหลากหลายสินค้า 

-  รอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า

	

ภาพ 3 ตัวแบบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขาออกกับการบริการลูกค้า 

  จากการทดสอบ สมมติฐานที่ 2 ตามภาพ 3โลจิสติกส์ขาออกมีผลกระทบในเชิงบวก

ต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย สมมติฐานที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่

  สมมติฐานที่ 2.1 การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีผลกระทบในเชิง

บวกต่อคุณภาพสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีการดำาเนิน

การ สถานที่เก็บ และการใช้เครื่องมือต่างๆในการเก็บสินค้าสำาเร็จรูปในคลังอย่างมีระบบและ

สามารถรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป จะส่งผลทำาให้ 

สินค้ามีความคงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒน์ พิสิษฐเกษม (2554, หน้า7) ที่กล่าวว่า คลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บรักษา

สินค้าซึ่งต้องสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าจนกว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้บริโภคปลายทาง

  สมมติฐานที่ 2.2 การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีผลกระทบในเชิงบวก

ต่อความหลากหลายสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีการดำาเนิน

การ สถานที่เก็บ และการใช้เครื่องมือต่างๆในการเก็บสินค้าสำาเร็จรูปในคลังอย่างมีระบบและ

สามารถรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดีก่อนท่ีจะมีการกระจายสินค้าน้ันออกไป จะส่งผลทำาให้ สินค้า

มีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทเป็นที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Autry et 

al.(2005) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า กล่าวว่า พื้นที่เก็บภายในคลังสินค้าเป็น

ส่ิงที่จำาเป็นสำาหรับการเก็บสินค้าสำาเร็จรูปที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า
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  สมมติฐานที่ 2.3 การจัดการคลังสินค้าสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปมีผลกระทบในเชิง

บวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียนสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมี

การดำาเนินการ สถานที่เก็บ และการใช้เครื่องมือต่างๆในการเก็บสินค้าสำาเร็จรูปในคลังอย่างมี

ระบบและสามารถรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป จะส่ง

ผลทำาให้ อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อ

การระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Waters 

(2008) ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความต้องการประสานกับการจัดการการตอบสนองซึ่งนำาไป

สู่การเพิ่มขึ้นของลูกค้า ซึ่งกล่าวว่า คลังสินค้ามีส่วนสำาคัญในการเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของลูกค้าและการตอบสนองที่รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า

  สมมติฐานท่ี 2.4 การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพ

สินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีวิธีการในการจัดการสินค้า

สำาเร็จรูป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการกระจายสินค้าอย่าง

สม่ำาเสมอ จะส่งผลทำาให้ สินค้ามีความคงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอด

เวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ คำานาย อภิปรัชญาสกุล (2551) เกี่ยวกับ

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งกล่าวไว้ว่า การจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การกระจายสินค้านั้นก็รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยมีส่วนสำาคัญทำาให้สินค้าสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งความต้องการนั้นก็หมายความรวมถึงคุณภาพของสินค้า

ตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย

  สมมติฐานที่ 2.5 การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความ

หลากหลายสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีวิธีการในการจัดการ

สินค้าสำาเร็จรูป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการกระจายสินค้า

อย่างสม่ำาเสมอ จะส่งผลทำาให้ สินค้ามีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทเป็นที่ต้องการ 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการก็ตาม 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thoneman & Bradly (2002) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจาก

สินค้าที่หลากหลายต่อผลการดำาเนินงานด้านโซ่อุปทาน กล่าวว่า นอกจากการที่องค์การมี

สินค้าท่ีหลากหลายประเภทจะช่วยทำาให้ผลการดำาเนินงานของคู่ค้าที่ร่วมกันดำาเนินงานอยู่ในโซ่

อุปทานดีขึ้นแล้วนั่น ในทางกลับกัน การจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อการจัด

จำาหน่ายที่หลากหลายประเภทก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญด้วยเช่นกัน

  สมมติฐานที่ 2.6 การควบคุมสินค้าคงคลังขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบ

เวลาการหมุนเวียนสินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีวิธีการในการ
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จัดการสินค้าสำาเร็จรูป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการกระจาย

สินค้าอย่างสม่ำาเสมอ จะส่งผลทำาให้ อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วเพียงพอต่อการระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้อง

กับ Yang et al. (2009) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจ

บริการการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไต้หวัน กล่าวว่าการกระจายสินค้าที่มีความต่อ

เน่ืองและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลานั้นต้องอาศัยการหมุนเวียน

รอบของสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งอาจต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วย

  สมมติฐานที่ 2.7 การบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า พบนัย

สำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีหีบห่อ และฉลากที่สมบูรณ์เพียงพอสำาหรับการ

ปกป้อง รักษา บ่งชี้สินค้า ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป จะส่งผลทำาให้ สินค้ามีความ

คงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Canavari et al. (2010) ที่ศึกษาเรื่องโซ่อุปทานของธุรกิจผลไม้ ซึ่งกล่าวว่าการ

มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็เป็นส่วนสำาคัญอย่างย่ิงท่ีจะทำาให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะ

สินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างผลไม้ให้พร้อมใช้งานจนกว่าจะถึงมือของผู้บริโภค

  สมมติฐานที่ 2.8 การบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลายสินค้า 

พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีหีบห่อ และฉลากที่สมบูรณ์เพียงพอ

สำาหรับการปกป้อง รักษา บ่งชี้สินค้า ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป จะส่งผลทำาให้

สินค้ามีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทเป็นที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jen-

ssen & Randoy (2006) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานขององค์การที่มีการขนส่งสินค้าทาง

ทะเล พบว่า บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะสามารถบ่งชี้และแยกแยะสินค้าที่มีความ

หลากหลายเพ่ือให้สามารถขนส่งไปได้ถูกต้องตามสถานท่ีที่กำาหนดและสามารถตอบสนอง

ลูกค้าได้ตามที่ต้องการ

  สมมติฐานที่ 2.9 การบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียน

สินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากองค์การมีหีบห่อ และฉลากที่สมบูรณ์เพียง

พอสำาหรับการปกป้อง รักษา บ่งชี้สินค้า ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป จะส่งผลทำาให้ 

อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการระบาย

สินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brewer et al. 

(1999) ซึ่งศึกษาถึงการติดตามสินค้า ซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีและหีบห่อของสินค้า

เป็นสิ่งสำาคัญที่จะใช้ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงจำาเป็นต้องมีการ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและหีบห่อที่สามารถตอบสนองความต้องการได้

  สมมติฐานที่ 2.10 การขนส่งขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพสินค้า พบ

นัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า การขนส่งสินค้าสำาเร็จรูปด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์

สนับสนุน เพื่อการกระจายสินค้าอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่มีความต้องการ จะส่งผลทำาให้ 

สินค้ามีความคงทน มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kenderdine & Paul (1988) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์กับ

คุณภาพ ซึ่งกล่าวว่า การจัดการต่างๆเพื่อนำาสินค้าไปสู่มือลูกค้าที่ปลายน้ำานั้นเป็นสิ่งจำาเป็นที่

จะต้องคำานึงถึงเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ต้องรักษาไว้จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค

  สมมติฐานท่ี 2.12 การขนส่งขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อรอบเวลาการหมุนเวียน

สินค้า พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า การขนส่งสินค้าสำาเร็จรูปด้วยยานพาหนะและ

อุปกรณ์สนับสนุน เพื่อการกระจายสินค้าอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่มีความต้องการ จะส่งผล

ทำาให้อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอต่อการ

ระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Daugherty 

et al. (2005) ซึ่งศึกษาถึงโลจิสติกส์ย้อนกลับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการขนส่ง 

ซึ่งกล่าวว่า การขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันคำานึงถึงเรื่องการขนส่งที่ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

ใช้งานสินค้าน้ันจึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือ

ความพร้อมของการขนส่งสินค้าสำาเร็จรูปไปสู่ลูกค้าปลายทาง

สำาหรับสมมติฐานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในสมมติฐานที่ 2 ได้แก่

  สมมติฐานที่ 2.11 การขนส่งขาออกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความหลากหลาย

สินค้า ไม่พบนัยสำาคัญทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่าการขนส่งขาออกน้ันไม่มีความสัมพันธ์กับความ

หลากหลายของสินค้า อาจเป็นไปได้ว่าการขนส่งสินค้าสำาเร็จรูปด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์

สนับสนุน เพื่อการกระจายสินค้าอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่มีความต้องการ อาจไม่ส่งผล

โดยตรงทำาให้สินค้ามีความหลากหลายประเภท และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

เพิ่มขึ้นมากเท่าใดนัก

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยเรื่อง ความสำาคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต่อการบริการลูกค้า

ของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย สามารถนำาไปสร้างเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย ที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร 

และสัตว์ที่มีชีวิตได้ดังต่อไปนี้ 
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  1.  หากองค์การต้องการให้คุณภาพของสินค้าดี มีความคงทน มีความน่าเชื่อถือ และ

มีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ องค์การจะต้องให้ความสำาคัญกับกระบวน

การโลจิสติกส์ขาเข้า โดยคำานึงถึงยานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำา

วัตถุดิบเข้าสู่องค์การอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่ต้องการใช้ และจะต้องจัดหาสถานที่เก็บ และ

เครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ในการเก็บวัตถุดิบเข้าคลังอย่างมีระบบและสามารถรักษาคุณภาพ

ของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการแปรรูปวัตถุดิบนั้น นอกจากนั้นยังต้องมีวิธีการในการ

จัดการวัตถุดิบขาเข้า งานระหว่างทำาต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา 

  และในส่วนของกระบวนการโลจิสติกส์ขาออก องค์การจะต้องคำานึงถึงการดำาเนิน

การที่ดีของคลังสินค้าก่อนที่จะมีการกระจายสินค้านั้นออกไป ต้องเน้นเรื่องความแม่นยำาของ

ข้อมูลและจำานวนสินค้าที่มีเพียงพอต่อการกระจายสินค้าอย่างสม่ำาเสมอ อีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องการ

บรรจุหีบห่อ และฉลากที่สมบูรณ์เพียงพอสำาหรับการปกป้อง รักษา บ่งชี้สินค้า ก่อนที่จะมีการก

ระจายสินค้านั้นออกไป นอกจากนั้นยานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุน ก็เป็นสิ่งสำาคัญที่ใช้

สำาหรับการกระจายสินค้าดังนั้นต้องมีสภาพและประสิทธิภาพที่ดีด้วยเช่นกัน

  2. หากองค์การต้องการให้สินค้าขององค์การมีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภท

เป็นที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความ

ต้องการก็ตามจะต้องให้ความสำาคัญกับกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้า โดยจะต้องมีสถานที่เก็บ

ที่มีพื้นที่เพียงพอ และมีระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เพื่อ

สามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบทั้งหมดทุกชนิดได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการแปรรูปวัตถุดิบ

นั้น และจะต้องคำานึงถึงวิธีการในการจัดการวัตถุดิบขาเข้า งานระหว่างทำาต่างๆ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ

  และในส่วนของกระบวนการโลจิสติกส์ขาออกองค์การจะต้องคำานึงถึงสถานท่ีเก็บ

สินค้าสำาเร็จรูปซึ่งมีพื้นที่เพียงพอเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องควบคุมวิธีการในการจัดการสินค้า

สำาเร็จรูป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำา และสามารถมีเพียงพอต่อการกระจายสินค้าอย่าง

สม่ำาเสมอ รวมถึงจำานวนที่เพียงพอของหีบห่อของสินค้ารวมถึงปริมาณยานพาหนะและอุปกรณ์

สนับสนุน เพื่อการกระจายสินค้าอย่างทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

  3. หากองค์การต้องการให้อัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วเพียงพอต่อการระบายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะต้องให้ความ

สำาคัญกับกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้า โดยจัดหายานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุน ในการ

เคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าสู่องค์การอย่างทันเวลา ตามปริมาณที่ต้องการใช้ และภายในคลังเห็บ

วัตถุดิบจะต้องมีการวางระบบเพื่อการหมุนเวียนวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป โดยการจัดเก็บจะต้องมี
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ความแม่นยำา และสามารถมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการดำาเนินการ

  และในส่วนของกระบวนการโลจิสติกส์ขาออก องค์การต้องให้ความสำาคัญกับการ

ดำาเนินการในการเก็บสินค้าสำาเร็จรูปในคลังอย่างมีระบบเพ่ือให้เกิดความสะดวกเมื่อต้อง

มีการกระจายสินค้านั้นออกไป นอกจากนี้ความแม่นยำาของข้อมูล และปริมาณของสินค้า

สำาเร็จรูปจะต้องมีเพียงพอต่อการกระจายสินค้าพร้อมกับหีบห่อ และฉลากที่สมบูรณ์สำาหรับ

การกระจายสินค้า นอกจากนี้ยังต้องจัดยานพาหนะและอุปกรณ์สนับสนุนให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพที่ดี เพื่อการกระจายสินค้าไปสู่มือของลูกค้าอย่างทันเวลา 

  4.  ควรมีการศึกษาเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านโลจิสติ

กส์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากงานวิจัยน้ี ทั้งนี้เพื่อนำาผลการใช้เทคนิค

บริหารจัดการที่ทันสมัยมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการอำานวยความสะดวกกิจกรรมโลจิสติกส์ให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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