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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน ของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทย ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังจากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากพ้ืนท่ีท่ีจะทําการศึกษา และทําการวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารงานโลจิสติกส เพ่ือใหทราบวา ในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทย มีปจจัยใดบางท่ียังประสพ
ปญหาอยู และความรุนแรงของปญหาอยูในระดับใด นอกจากน้ีในกรณีท่ีองคกรประสพปญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานโลจิสติกสและมีขอจํากัดบางประการในการแกไขปญหา ผูวิจัยยังไดเสนอแนะแนวทางในการระบุ
ลําดับความสําคัญของปจจัยวา ปจจัยใดท่ีควรถูกแกไขเปนลําดับแรก ปจจัยใดควรที่จะถูกแกไขเปนลําดับ
สุดทายหรืออาจจําเปนท่ีจะตองแกไขไปพรอมกันทุกปจจัย จึงจะทําใหองคกรประสพผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยมีความสามารถในการใหบริการและมีศักยภาพในการ
แขงขันที่สูงขึ้น ดวยตนทุนการบริหารท่ีต่ํา มีความฉับไวในการทํางาน ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานตางๆ ของ
องคกรอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอกรอบแนวความคิดเพ่ือเปนแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ 
 

คําสําคัญ   Logistics Performance , Determinants Logistics, Logistics Palm Oil  
 
1. บทนํา 

การเพ่ิมขึ้นของตนทุนโลจิสติกสสวนใหญเปนผลมาจากปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยท่ีองคกร
ไมสามารถควบคุมได ในปจจุบันนี้ตนทุนโลจิสติกสของไทยมีคาประมาณ 19 – 23.5 % ของ GDP 
(Banomyoung, 2007; Athikomrattanakul, 2006) ซึ่งแตละองคกรพยายามท่ีจะหาวิธีการตางๆ เพ่ือจะลด
ตนทุนลง แตก็ยังไมสามารถท่ีจะลดลงกวานี้ได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ
[สศช.], 2550) องคกรจึงมีความจําเปนท่ีจะตองหาวิธีการในการจัดการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฎิบัติงานขององคกรใหสูงขึ้นดวยตนทุนการบริหารท่ีต่ํา (Sheridan,1993; Banomyoung, 2007) โดยองคกรยังคง
มีขีดความสามารถในการบริการที่สูงเชนเดิม (Moskal,1995; McMullen,2007) ความเส่ียงดานตาง ๆลดลง 
(Min, Seong Ko, Jeung Ko,2006) ขณะท่ีมีความฉับไวในการทํางาน (agility) เพ่ิมมากขึ้น (Sheridan,1993; 
Willis,1998; Sin et. al,1996; Guenzi & Troilo,2006)) 
 โลจิสติกสเปนกระบวนการจัดการสําคัญอยางหน่ึงขององคกรท่ีมีสวนชวยองคกรใหมีความสามารถใน
การปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูง  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะ
สงผลใหองคกรมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีปจจัยท่ีตองพิจารณาประกอบกันคือ มีการประสานความรวมมือกัน
(collaboration) ระหวางงานโลจิสติกส กับงานการผลิต งานการตลาดและองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ 
(Gimenez and Eva, 2005; Ying and Dayong, 2005) มีการแบงปนแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารรวมกัน 
(Information sharing) (Penrose,1959; Lin, F-r, Sung, Y-w and Lo, 2005; Li and Lin, 2006) มีระบบ
ความสัมพันธแบบสวนตัวท่ีดีตอกัน (connection)(Williamson’s, 1975; Lovett, Simmons and Kali,1999; Li and Lin, 
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2006; Fan, 2007)  อีกท้ังองคกรควรจะตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีและทันสมัยมาใช (information technology 
systems) (Subramni,2000; Sanders,2005; Li and Lin, 2006)   ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวย
ผลักดันใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีองคกรจะตองใหความสําคัญ  

ในขณะท่ีปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหผลการปฏิบัติงานขององคกรดีขึ้น ซึ่งท้ัง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตางใหความสําคัญและนําไปปฎิบัติอยูอยางตอเนื่องแตก็ยังไมสามารถทําให
ตนทุนโลจิสติกสลดลงไปได (สศช,2550)ในขณะเดียวกันกลับมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีตนทุนอยูประมาณ 6-10 % (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย, 2549) ในขณะท่ีตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยมีปริมาณสูงมากถึง 23%  ดังนั้น จึงควรท่ีจะ
ไดมีการศึกษาหาสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหตนทุนโลจิสติกสขององคกรในประเทศไทยสูง เพ่ือใหทราบวาองคกร
ตางๆไดใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้อยางไร มีปจจัยใดท่ียังประสพปญหาอยูและมีปญหาในระดับใด และ
ปจจัยใดยังไมสามารถแกไขใหลุลวงลงไปได 
 จากการศึกษาตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมพบวาตนทุนท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ีประมาณ 19% ซึ่งเปน
ตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมดานการเกษตร (Banomyoung, 2008;  Athikomrattanakul, 2006) และพบ
อีกวาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนอุตสาหกรรมดานการเกษตรที่มีตนทุนการผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศ
คูแขงสําคัญ เชนมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งตนทุนของไทยสูงกวาประมาณ 10% (สศก.2008) ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศและเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา
สูงมาก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2008) เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 2 ของประเทศ  และปาลม
น้ํามันนอกจากเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแลวยังสามารถใชเปน พืชพลังงานที่สําคัญของประเทศอีก
ดวยดังนั้น จึงมีแนวโนมวาจะเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศ  (สศก, 2008) อีกท้ังยังมีแนวโนมการ
สงออกสูงขึ้นอีกดวย (กรมสงเสริมการสงออก, 2008; กระทรวงสาธารณสุข, 2008) ดังนั้นอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันจึงเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยังประสพปญหาบางประการอยู  จึงควรนํา
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมาทําการศึกษาปญหาตางๆ เพ่ือใหทราบปญหาท่ีแทจริง และนํามาแกไขใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันใหมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น 
 จากการศึกษาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันพบวา เปนอุตสาหกรรมที่มีความแตกตางจากอุตสาหกรรมอ่ืน
โดยท่ี ผูขายวัตถุดิบสวนใหญเปนเกษตรกร พอคาคนกลาง (ลานเท) กลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม กลุมสหกรณ
เกษตร ซึ่งแตละตัวแทนมิใชองคกรท่ีมีความทันสมัยจึงไมมีการติดตอดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สศก.
2008) นอกจากนี้วัตถุดิบยังมีขอจํากัดดานเวลาในการนําเขาสูกระบวนการผลิต หากนําเขาสูกระบวนการผลิต
ไมทันตามเวลาจะทําใหคุณภาพของผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพท่ีไมไดมาตรฐานอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน (กรม
วิชาการเกษตร, 2008) อีกท้ังวัตถุดิบยังใหผลผลิตท่ีดีไดเพียงบางฤดูกาลเทาน้ัน (กรมวิชาการเกษตร, 2008; 
ศูนยวิจัยพันธปาลมสุราษฎรธานี, 2008) ดังนั้นเมื่ออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมีขอจํากัด บางประการและมี
ความแตกตางไปจากอุตสาหกรรมอื่นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนํามาทําการศึกษาหาสาเหตุของปญหาท่ี
แทจริงโดยการนําปจจัยท่ีสําคัญทุกปจจัยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานท่ีดีมาทําการศึกษา 
 เมื่อมีการคนพบวาทุกปจจัยมีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน ในระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรม 
(สศช, 2550) แตการคนพบนั้นเปนการพบในอุตสาหกรรมอื่นเชนอุตสาหกรรมยานยนต อิเลคโทรนิค เคมี 
และอาหาร (Li and Lin, 2006; Gimenez, 2003; Gimenez and ventura, 2005) และการคนพบนั้นมิไดทํา
การคนพบพรอมกันทีเดียวทุกปจจัย แตละปจจัยทําการคนพบตางสถานที่ ตางเวลากัน ดังนั้น เมื่อพบวา
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ และมีลักษณะท่ีแตกตางจากอุตสาหกรรมอื่น 
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ในขณะเดียวกันก็ยังประสพปญหาบางประการอยู จึงควรนําทุกปจจัยท่ีสําคัญมาศึกษาพรอมกันใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน เพ่ือใหสามารถนํามาแกไขปญหาแกอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไดอยางเหมาะสม 
 ในการแกไขปญหาขององคกรตองคํานึงถึงความพรอมทางดานตางๆขององคกรดวยดังนั้นเมื่อ
ตองการแกไขปญหาในขณะที่องคกรยังมีขอจํากัดบางประการอยู จึงควรนําปจจัยสําคัญทุกปจจัยท่ีคนพบวามี
ความสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน มาทําการศึกษาพรอมกันเพ่ือใหทราบวาปจจัยท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีนั้น แตละปจจัยมีปจจัยใดมีความสําคัญมากท่ีสุด ปจจัยใดมีความสําคัญรองลงมา ปจจัยใดมีความสําคัญ
นอยท่ีสุด หรือปจจัยทุกปจจัยมีความสําคัญเทาเทียมกัน ซึ่งการแกไขปญหาอาจตองแกไขทุกปจจัยพรอมกัน
ในคราวเดียวจึงจะประสพผลสําเร็จ และปจจัยใดท่ีใชไดดีในอุตสาหกรรมอื่นและยังสามารถใชไดดีใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน  อีกท้ังปจจัยใดท่ีไมสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันได ถึงแมจะใชไดดี
ในอุตสาหกรรมอ่ืนมาแลว รวมท้ังอาจจะมีบางปจจัยท่ีตองนํามาปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกอนจึงจะนํามาใชกับ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันได   
 ในการประกอบธุรกิจ ถาระบบโลจิสติกสไมดี การจัดการภายในองคกรไมดี (Stalk,1988; 
Yourself,1992) องคกรไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดวยราคาท่ีต่ําท่ีสุดและในระยะเวลาที่
ส้ันท่ีสุด (Stalk et al,1990) รวมทั้งคุณภาพของสินคาไมถูกตองตรงกับท่ีลูกคาตองการจะทําใหองคกรเกิด
ความเสียเปรียบคูแขงได เน่ืองจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายมีใหเลือกมาก (Stalk,1988) ลูกคาสามารถเลือก
ซื้อสินคาจากผูผลิตและผูจําหนายรายใดก็ไดท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดดวยสินคาท่ีมี
คุณภาพตรงตามขอกําหนดในราคาที่ต่ําท่ีสุด และไดรับสินคาท่ีทันตามกําหนดเวลา (Stalk et al,1990; 
Azzone et al,1991; Adobor & McMullen, 2007) 
 อยางไรก็ตามถึงแมวาภาครัฐจะพยายามหาวิธีการตางๆ เพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพ
หลายประการ เชนการจัดต้ังโครงการโลจิสติกสคลีนิค เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม ทําการใหคําปรึกษาแกองคกรท่ีเขารวมโครงการ โดยการสงผูเชี่ยวชาญเขาไปให
คําปรึกษาในเชิงลึก แตก็ยังไมไดผลท่ีดีเทาท่ีควรเนื่องจากโลจิสติกสมีโครงสรางท่ีซับซอน มีขั้นตอนการ
ทํางานหลายขั้นตอน ประกอบกับความแตกตางภายในองคกรของแตละองคกร รวมทั้งระดับการใหความ
รวมมือของพนักงานในองคกร ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจึงยังไมสามารถแกไขไดอยางถูกวิธีโดยเฉพาะการ
แกปญหาในระยะยาว อีกท้ังปริมาณของผูเชี่ยวชาญที่จะเขาไปชวยเหลือก็มีไมพอเพียง ระยะเวลาในการเขา
ไปชวยเหลือดูแลก็มีเวลาจํากัด ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดมากนัก ผูประกอบการจึงจําเปนตองพยายาม
หาวิธีการท่ีจะชวยเหลือองคกรของตนเอง ใหสามารถท่ีจะแกไขปญหาในระยะยาวได (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550)  
 

2. ความสําคัญของปญหา  
 ในปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาตนทุนโลจิสติกสขององคกรเพ่ิมสูงขึ้นและมีแนวโนมท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นอีก ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ตองใชเวลาในการแกไขนานหรืออาจแกไขไมไดเลย ถาองคกรไมมีสวนรวมใน
การแกไข ไมตระหนักในคุณคา ไมสํานึกในความสําคัญ เพิกเฉยไมรวมกันสอดสองและแกไขปญหา ปญหาดัง
กลาวคือ ปญหาตนทุนขององคกรสูงขึ้น ปญหาความเส่ียงขององคกรจากการผลิตท่ีไมตรงความตองการ 
สินคาเสียระหวางผลิต ความเส่ียงจากสินคาคงคลังมากเกินปริมาณ ปญหาการบริการที่ลูกคาไมไดรับความ
พึงพอใจท่ีดี ปญหาความไมฉับไวในการปฎิบัติงาน ซึ่งปญหาดังกลาวถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (สศช,2550)  
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 ในประเทศไทยมีองคกรธุรกิจหลากหลาย และกระจายกันอยูในท่ีตางๆ ซึ่งยังมีองคกรอุตสาหกรรม
จํานวนมากที่ประกอบธุรกิจท่ีมีมูลคาสูง แตระบบการจัดการยังไมดีพอซึ่งทําใหผลประกอบการที่ไดไมดี
เทาท่ีควร บางองคกรยังไมมีการนําเอาระบบจัดการโลจิสติกสเขามาใชท้ังท่ีเปนองคกรท่ีมีการลงทุนสูง 
ประกอบกับภายในองคกรมีกระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด การขนสง ครบถวน หาก
องคกรเหลานี้ไดตระหนักถึงความสําคัญในใหความสําคัญกับระบบการจัดการดานโลจิสติกสและนําวิธีการดานโลจิ
สติกสเขามาใชในองคกรบางจะทําใหองคกรมีผลการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน (สศช,2550) 

ปญหาดานตนทุนสูงของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนปญหาสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณา เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยเปนประเทศที่เหมาะแกการทําการเกษตร และจากการสํารวจดวยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรซึ่งเปนการสํารวจขอมูลผานดาวเทียมพบวา ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีดินท่ีมีความ
เหมาะสมสําหรับทําการปลูกพืชเศรษฐกิจไดท้ังหมดรวม 12 ชนิด ประกอบไปดวย ล้ินจี่ ทุเรียน มังคุด ปาลม
น้ํามัน ขาวนาปรัง ถ่ังเหลือฤดูแลง ขาวโพดเล้ียงสัตวฤดูฝน สับปะรด ขางนาป มันสําปะหลัง และออยโรงงาน 
(กรมพัฒนาท่ีดิน , 2548) และผลจากการสํารวจพบวา ปาลมน้ํามันเปนพืชท่ีมีพ้ืนท่ีการปลูกมากเปนอันดับ 2 
รองจากขาว ซึ่งนับวาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยและควรนํามาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือใหได
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมควรมีตนทุนท่ีต่ําลง ซึ่งจะมีผลทําใหมีศักยภาพในการ
แขงขันสูงขึ้น 

ปญหาปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่กําลังจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ เน่ืองมาจากนโยบายการ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในเขตภาคใตเพ่ิมขึ้นหลายแหง รวมทั้งนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันใน
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมวิชาการเกษตร, 2008) ประกอบกับการพัฒนาสายพันธ
ปาลมของศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี ซึ่งเหตุผลดังกลาวทําใหปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันของ
เกษตรกรจะออกสูตลาดในปริมาณมาก ดังนั้นหากองคกรยังปลอยใหตนทุนอุตสาหกรรมสูงมากและสูงกวา
คูแขงอยูจะทําให อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเกิดปญหา เราจึงควรเรงศึกษาหาวิธีท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันมีศักยภาพสูงขึ้น ดวยการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญ ท่ีจะทําใหผลการปฏิบัติงานขององคกรสูงขึ้นและ
การศึกษาเพ่ือจะไดทราบปญหาอันแทจริงและนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

ปญหาท่ีตามมาอีกประการคืออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันยังขาดการประสานความรวมมือท่ีดีระหวาง
ผูขายวัตถุดิบ กับโรงงานอุตสาหกรรมสกัดปาลมน้ํามัน เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้หากจะนําผลิตเพ่ือใหไดผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพจะตองนําเขาสูกระบวนการผลิตตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งไมเกิน 24 ชั่วโมงนับตั้งแตการตัดจาก
ตน และตองนําเขาสูขั้นการผลิตขั้นแรกไมเกิน 72 ชัวโมง แตในปจจุบัน วัตถุดิบจะรอการขายอยูท่ีคนกลาง 
และมีการเดินทางอีกประมาณ 1 วัน นอกจากนี้โรงงานสกัดปาลมน้ํามันยังมีวัตถุดิบเก็บไวเปนวัตถุดิบคงคลัง
อีกดวยซึ่งทําใหผลผลิตท่ีได มีคุณภาพดอยลงไปจากมาตรฐานที่ตั้งไวทําใหราคาผลผลิตท่ีไดต่ําไป  (กรมการ
คาภายใน, 2008; กระทรวงอุตสาหกรรม, 2008) ดังนั้นหากมีการประสานความรวมมือท่ีดีระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรม กับผูขายหรือองคกรภายนอก นาจะสามารถแกไขปญหาเหลานี้ใหลุลวงไปได   
 นอกจากนี้ยังมีปญหาในดานการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสกัดปาลม
น้ํามันในประเทศไทย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่เริ่มตนดําเนินการในประเทศไทยประมาณป พ.ศ.2522 ซึ่งนับวา
เปนอุตสาหกรรมใหมตอการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง เชน ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง
ดําเนินการมาประมาณมากกวา 40 ปแลว ทางดานเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตของไทยยังตองมีการนําเขาจาก
ตางประเทศซึ่งมีราคาการนําเขาสูง การพัฒนาระบบตางๆ ก็ยังไมดีและยังไมทันสมัยเทาท่ีควร(กระทรวง
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อุตสาหกรรม, 2008)  ซึ่งมีสวนทําใหตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยสูงกวามาเลเซียและ 
อินโดนีเซียมาก (สศก, 2008)  
 ปญหาท่ีควรใหความสําคัญอีกประการคือปญหาการจัดการระหวางองคกรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันกับ
ผูซื้อผลิตภัณฑ (น้ํามันปาลม) องคกรยังขาดการจัดการท่ีดีในการกระจายสินคา และการรับคําส่ังซื้อ ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาในอุตสาหกรรมมีน้ํามันปาลมดิบเปนสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก (กรมการคาภายใน, 2008) 
ท้ังท่ีน้ํามันปาลมดิบเปนสินคาท่ีมีความตองการสูงท้ังในอุตสาหกรรมอาหารและใชในการผลิตไบโอดีเซล 
(สศก.,2008) ซึ่งปญหาของสินคาคงคลัง เปนปญหาท่ีทําใหตนทุนอุตสาหกรรมสูงมากสูงเมื่อตนทุนสูง องคกร
จําเปนตองผลักภาระใหแกผูซื้ออันเปนผลทําใหราคานํ้ามันปาลมในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลาสุดใน
เดือนกรกฎาคม 2551 ราคาเฉล่ียของน้ํามันปาลมเกรดเอ อยูท่ี 14.00-15.00 บาทตอกิโลกรัม ราคาเฉล่ียของ
ปาลมน้ํามันเกรด บี อยูท่ี 14.00 บาทตอกิโลกรัม และมีแนวโนมจะสูงขึ้นอีก (สศก.2551) จากปญหาดาน
ราคา น้ํามันปาลมสูงขึ้นองคกรควรนํามาศึกษาหาวิธีการจัดการท่ีดีท้ังฝายผูซื้อผลผลิต และอุตสาหกรรม จะ
ทําใหปญหาเหลานี้ลดลงและสามารถหาทางออกที่ดีได 
 

3. ประเดน็ปญหาวิจัย 
 อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นไมนานนักเมื่อเทียบอุตสาหกรรมดานอ่ืน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551) และอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมีการผลิตเพียงบางประเทศเทานั้นไมมี
การปลูกและการผลิตในประเทศใหญ เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน (สศก, 2008) ดังนั้นการให
ความสําคัญ และการคนพบประเด็นสําคัญท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกสขององคกร 
(performance in logistics)จึงยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตองนําประเด็นสําคัญท่ี
คนพบในทฤษฎี และตามแนวทางที่คนพบในวรรณกรรม ท่ีระบุวาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงาน 
มาเปนแนวทางในการศึกษาในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสามารถนํามาใช
ประโยชนได 
 ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นปญหา ท่ีตองการคนหาคําตอบสําคัญของความสัมพันธระหวางผลการ
ปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกสขององคกร(logistics performance) กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology systems ) การแบงปนขอมูลขาวสาร (imformation sharing) ความสัมพันธแบบ
สวนตัว (connection) การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับงานการผลิต (collaboration between 
logistics and production) การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับงานการตลาด (collaboration 
between logistics and marketing) การประสานความรวมมือกับองคกรภายนอก (external collaboration)  
 ผลการศึกษาท่ีผานมาพบวาปจจัยสําคัญดังกลาว เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิ
สติกสขององคกรท้ังส้ิน แตตางแยกบทบาทและอิทธิพลกัน โดยที่มิไดมีอิทธิพลพรอมกันทีเดียวทุกปจจัย 
ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาพรอมกันทุกปจจัย เพ่ือคนหาคําตอบสําคัญท่ีจะบอกไดวาในขณะนี้ปญหาใดสําคัญ
ท่ีสุด ปญหาใดสําคัญรองลงมา และปญหาใดที่มีความสําคัญนอยท่ีสุด เมื่อองคกรยังมีขอจํากัดบางประการในการ
แกปญหาควรแกท่ีปญหาใดกอน หรือควรจะตองแกไขปญหาทุกปญหาพรอมกันทีเดียวจึงจะทําใหองคกรมีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น อีกท้ังปจจัยใดที่ใชไดดีในอุตสาหกรรมอื่นแลวยังสามารถนํามาใชไดดีในอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามัน และปจจัยใดที่สามารถใชไดดีในอุตสาหกรรมอื่นแตไมสามารถนํามาใชกับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
ได รวมท้ังปจจัยใดตองนํามาปรับเปล่ียนรูปแบบบางอยางจึงจะสามารถนํามาใชไดดีในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 
ดังนั้นประเด็นปญหาวิจัยจึงมีดังนี้ 
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1. ปจจัยใดมีบทบาทในผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสขององคกร และมีบทบาทเพียงใด  
2. ปฏิกิริยารวม (interaction) ระหวาง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Systems) กับการประสานความ

รวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด องคกรภายนอก และการแบงปนขอมูล
ขาวสาร ท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสขององคกร หรือไม เพียงใด 
 3. ความสัมพันธแบบสวนตัว (connection) ของพนักงานในองคกรท่ีตางหนวยงานกัน มีอิทธิพลตอผล
การปฏิบัติงานดานโลจิสติกสขององคกรหรือไม 
 4. การแบงปนขอมูลขาวสาร (information sharing) มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสของ
องคกรหรือไม  
 5. การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับงานการผลิต งานการตลาด องคกรภายนอก มี
อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสขององคกรหรือไม  

 
4. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ไว
ดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของประเทศไทยในปจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในประเทศ

ไทย 
 

5. สมมุติฐานการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสในอุตสาหกรรม และ 

ระบบหวงโซอุปทาน (supply chain) พบวา 
 ผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสในองคกรจะดีขึ้นตองประกอบไปดวยตนทุนขององคกรลดลง ความเส่ียง
ขององคกรลดลง องคกรตองสามารถใหบริการลูกคาไดดีจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา อีกท้ังองคกรตองมี
ความฉับไวในการทํางาน (Stalk and Hout,1990, Edward and Banomyong, 2005) 
 บทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรมีสวนอยางมากในการชวยใหองคกรมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีดีขึ้น โดยการเขาไปมีบทบาทในการทํางานรวมกับงานในระบบตางๆขององคกร เชน ระบบการแบงปนขอมูล
ขาวสาร ระบบการผลิต ระบบการตลาด และท่ีสําคัญอยางมากคือการมีบทบาทรวมในองคกรภายนอกท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งจะชวยใหระบบการรับคําส่ังซื้อ ระบบการส่ังซื้อ พยากรณการส่ังซื้อ จัดลําดับขั้นการผลิต ระบบการควบคุม
สินคาคงคลังสมบูรณยิ่งขึ้น รวมท้ังกระบวนการสงมอบสินคา ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหตนทุนองคกรลดลง องคกร
ลดความเส่ียง ลูกคาไดรับสินคาเร็วถูกตองจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด องคกรมีความฉับไวในการทํางาน (Wu, 
Yeniyurt, Kim and Cavusgil, 2005; Ying and Dayong, 2005; Paulraj and Chen, 2007) 
 ส่ิงสําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือการแบงปนขอมูลขาวสาร องคกรท่ีประสพความสําเร็จและมีผลการปฏิบัตงิานท่ี
ดีขึ้น จะตองมีการแบงปนขอมูลขาวสารรวมกัน เชนขอมูลสําคัญทางการตลาด ขอมูลการส่ังซื้อ ขอมูลการผลิต 
ขอมูลลําดับขั้นในกระบวนการผลิต ขอมูลการส่ังซื้อของลูกคา ขอมูลขององคกรภายนอก (supplier) หากขอมูล
ทุกสวนนี้ทุกหนวยงานไดรับเทากันเมื่อมีปญหาก็จะสามารถแกไขปญหาไดทันเหตุการณ ทําใหผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรดียิ่งขึ้น (Chae, Yen and Sheu, 2005; Li and Lin, 2006) 
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 ความสัมพันธแบบสวนตัว (connection) ในระบบโลจิสติกสและหวงโชอุปทาน (supply chain) มี
ความสําคัญมากเนื่องจากระบบการคาระหวางองคกรและผูรวมคาสามารถทําการคากันไดอยางตอเนื่องดวยการ
ใชความสัมพันธแบบสวนตัว ในทางดานการตลาด การมีความสัมพันธแบบสวนตัวทําใหสามารถเปดชองทาง
การตลาดใหมเพ่ิมขึ้นจากเดิม ทําใหการซื้อขายสินคาและการรับขอมูลขาวสารเปนไปอยางราบรื่น การส่ังซื้อ
สินคาดวยความเปนมิตรจะมีสวนผลักดันใหเกิดการซื้อขายสินคาตอเนื่องอยางมาก อีกท้ังระบบการผลิตก็ยังมี
สวนชวยใหผลิตสินคาไดตรงตามความตองการมากขึ้นอีกดวย รวมทั้งระบบการแบงปนขอมูลขาวสารใน
ความสัมพันธแบบสวนตัวการแบงปนขอมูลขาวสารจะมีความรวดเร็ว และไมมีขอมูลปดบังกัน แตใน
ขณะเดียวกัน ในความสัมพันธแบบสวนตัวก็ยังประสพปญหาในองคกรเนื่องจากความสัมพันธ ท่ีมีอยางตอเนื่อง
เมื่อใดท่ีความสัมพันธนั้นเกิดปญหา การปฏิบัติงานก็จะหยุดลงกอใหเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงานได และ
ความสัมพันธแบบสวนตัวอาจทําใหเกิดชองทางของการฉอโกง (corruption) ได (Vanhonacker, 2004; Li and 
Lin, 2006; ) 
 อีกปจจัยหนึ่งท่ีมีบาทบาทตอผลการปฏิบัติงานในระบบโลจสิติกสขององคกรคือการประสานความรวมมือ
ระหวางงานโลจิสติกสกับองคกรภายนอกท่ีเกี่ยวของ เมื่อท้ังสองหนวยงานมีการประสานความรวมมือท่ีดีตอกัน 
จะทําใหองคกรท้ังสองสามารลดทรัพยากรในการปฏิบัติงานลงไดมาก ไดรับคําส่ังซื้อท่ีเร็วขึ้นและถูกตองมากขึ้น 
การส่ังซื้อจะสะดวกและไมจําเปนตองส่ังซื้อแตละคร้ังในปริมาณมาก สามารถซื้อสินคาตามลําดับขั้นของการผลิต 
(schedule) ได สินคาคงคลังขององคกรลดลงทําใหตนทุนองคกรลดลง ผลการปฏิบัติงานขององคกรก็จะดีขึ้น 
(Chae ,Yen and Sheu, 2005; Gimenez and Ventura,2005; Paulraj and Chen, 2007) 
 นอกจากนี้แลวการประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับงานการผลิต ยังชวยใหภาระงานใน
กระบวนการผลิตลดลง สามารถลดเวลานําสงงาน (lead time) ไดมากขึ้น ระยะเวลาในการผลิตส้ันลงสามารถตัด
ขั้นตอนที่เกินความจําเปนออก สินคาท่ีผลิตมีความถูกตองตรงตามคําส่ังซื้อมากขึ้น สามารถลดสินคาผิดรูปแบบ
และถูกสงกลับคืน สามารถลดจํานวนสินคาคงคลังลงไดมากขึ้น ซึ่งทําใหตนทุนองคกรลดลง ความเส่ียงของ
องคกรลดลง องคกรเกิดความฉับไวในการทํางาน สามารถใหบริการลูกคาจนไดรับความพึงพอใจสูงสุด  ทําใหผล
การปฏิบัติงานขององคกรดีขึ้น (Gimenez and Ventura, 2005; Li and Lin, 2006) 
 ปจจัยสุดทายที่มีสวนสําคัญมากคือการประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับงานการตลาดเมื่อ
หนวยงานท้ังสองมีการประสานความรวมมือท่ีดีตอกันจะสงผลใหงานการกระจายสินคา มีระยะเวลาสั้นลง ท้ังฝาย
ลูกคาและองคกรสามารถรูสถานะการเดินทางของสินคาระหวางการจัดสงสินคาทําใหลูกคาสามารถบริหารจัดการ
สินคาขั้นตอ องคกรสามารถใหบริการลูกคาไดรวดเร็วจนเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการซ้ําอีก (Kim, 
2004; Gimenez and Ventura, 2005) 
 จากผลการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปเปนสมมุติฐานเพ่ือการวิจัยได 
ดังตอไปน้ี 
 1. การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับงานการผลิต งานการตลาด องคกรภายนอก การ
แบงปนขอมูลขาวสาร ปฎิกิริยารวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานการผลิต งานการตลาด องคกร
ภายนอก การแบงปนขอมูลขาวสาร มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันไทย เฉพาะความสัมพันธแบบสวนตัวมีอิทธิพลโดยทางออมกับผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกสของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทย 
 และผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวความคิดเพ่ือการวิจัย
ไดดังตอไปน้ี 
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รูปท่ี 1: ภาพกรอบแนวความคิด 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย  
6.1 ประชากร 

  ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือโรงงานอุตสาหกรรมสกัดปาลมน้ํามันในเขตภาคใตของ
ประเทศไทย และจากการสํารวจอุตสาหกรรมสกัดปาลมน้ํามันทุกจังหวัดในภาคใตของประเทศไทย  ณ.วันที่ 1 
กรกฎาคม 2551 มีท้ังส้ิน 97 องคกร (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 

6.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง คือกลุมองคกรอุตสาหกรรมสกัดปาลมน้ํามันจํานวนทั้งส้ิน 78 องคกร (กําหนด
ตัวอยางโดยใชสูตร n      =       N         โดยที่ e คือระดับความคลาดเคล่ือน กําหนดใหมีคาไมเกิน 0.05 และ
กําหนด 
                                     Ne² +  1 
ใหมีระดับความเชื่อถือไดไมนอยกวา 95%) ดังนั้นจึงจัดสรรตัวอยางเพ่ือทําการสํารวจได 78 องคกร 

6.3 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

        องคกรภายนอก        H1
           H9              (EX)                   H5

H2        H6         (Per)
การแบงปนขอมูลขาวสาร ผลการปฏิบัติงาน

            (IFS)         H10          H16

   H11 1. ตนทุนลดลง

การประสานความรวมมือ 2. ความเสี่ยงลดลง

ระหวางงานโลจิสติกส         H7  H3 3. การบริการท่ีสูงข้ึน

   H12 กับงานการผลิต 4. ความฉับไว

       H13           (L&P) ในการทํางาน

ความสัมพันธแบบสวนตัว
           (Con)   H14         H15                       H4

                   
การประสานความรวมมือ     H8

ระหวางงานโลจิสติกส

กับงานการตลาด
          (L&M)

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
          (IT)
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วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง เมื่อไดจํานวนตัวอยางแลว เน่ืองจากลักษณะของกลุมตัวอยางเปน
อุตสาหกรรมสกัดปาลมน้ํามันซึ่งเปนการคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมมีความใกลเคียงกันทางดานขนาดและ
โครงสรางองคกร ดังนั้น จึงทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบStratify random 
sampling และวิธีการสุมแบบsimple random sampling เพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางตามท่ีตองการ 

6.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การสํารวจจะทําการนัดหมายลวงหนาเพ่ือขอเขาสัมภาษณตามมาตรวัดท่ีสรางขึ้นจากแนวทาง

ท่ีพบในวรรณกรรมโดยกําหนดให ตัวแทนขององคกรคือผูบริหารสูงสุดขององคกรหรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายที่ทราบเรื่องราวขององคกรเปนอยางดีเปนผูใหสัมภาษณ 

แบบสอบถามแยกเปน 7 สวนคือสวนที่วัดขอมูลองคกรกับสวนที่วัดเกี่ยวกับองคกรภายนอก
ประกอบดวย ความสัมพันธแบบสวนตัว การแบงปนขอมูลขาวสาร การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิ
สติกสกับการผลิต การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิสติกสกับการตลาด การประสานความรวมมือ
ระหวางงานโลจิสติกสกับองคกรภายนอก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส
ขององคกร ซึ่งเปนมาตรวัดแบบไลเกอรต 5 อันดับ 

6.5 วิธีการวิเคราะหขอมู 
การวิเคราะหขอมูลจะกระทําโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนโยง (path analysis) ตัวแปรในเสน

โยงกําหนดเปนตัวแปรท่ีมากอน (antecedent) และตัวแปรภายใน (endogeneous variables) ดังท่ีปรากฎใน
ภาพเสนทางตอไปนี้ (ภาพหนา 8) 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

7.1 ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 
พ้ืนท่ีศึกษาผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติสของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทย อยูในเขต

ภาคใตของประเทศไทยโดยเริ่มต้ังแตจังหวัดประจวบคีรีขันธไปจนถึงอําเภอเบตงจังหวัดยะลา  
7.2 ขอบเขตของเนื้อหาวิชา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาในการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา นั่นคือ 
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานขององคกรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ในเขตภาคใต
ของประเทศไทย โดยมีประเด็นตางๆดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสขององคกร 
  2. ปฎิกิรยิารวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ การประสานความรวมมือระหวางงานโลจิ
สติกสกับองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ หนวยงานการผลิต หนวยงานการตลาด 
  3. ความสัมพันธแบบสวนตัวของพนักงานในองคกรท่ีตางหนวยงานกันและองคกรภายนอกท่ี
เกี่ยวของ 
  4. การแบงปนขอมูลขาวสาร 
  5. การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานโลจิสติกสกับงานการผลิต งานการตลาด และ
องคกรภายนอกที่เกี่ยวของ 

 
7.3 ขอบเขตของระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้อยูระหวางป พ.ศ. 2551 ถึง ปพ.ศ. 2552 
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ประโยชนเชิงวิชาการ 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เ พ่ือศึกษาอิทธิพลท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งจะเปนประโยชนทางดานวิชาการเนื่องจากจะทําใหทราบวา 
ปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน และแตละปจจัยมี
การเลียงลําดับความสําคัญตอกันอยางไร ปจจัยใดมีความสําคัญอยางแทจริง ปจจัยใดไมคอยมีความสําคัญ
เทาใดนัก ปจจัยเหลานี้มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาหรือไม และเปล่ียนแปลงไปอยางไร และมีปจจัย
ใดบางท่ีใชไดดีในอุตสาหกรรมอื่นแลวยังสามารถใชไดดีในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ในขณะเดียวกันปจจัยใด
ท่ีไมสามารถนํามาใชกับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไดถึงแมจะสามารถใชไดดีอุตสาหกรรมอื่นมาแลว และ
ทางดานวิชาการ สามารถนําปญหาแตละปญหาท่ีพบมาทําการศึกษาในเชิงลึกเพ่ือประโยชนในการนําไปใช
วางแผนแกไขปญหาในระยะยาวตอไป 

8.2 ประโยชนเชิงนโยบาย   
ทําใหองคกรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน สามารถกําหนดนโยบายลงไปที่บุพปจจัยของผลการ

ปฏิบัติงานและเมื่อองคกรเกิดปญหา ในขณะที่ยังมีขอจํากัดบางประการอยู สามารถเลือกแกไขปญหาได 
ตามลําดับความสําคัญของแตละบุพปจจัยท่ีระบุไว 
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