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บทคัดยอ 
 ถึงแมคําวาโลจิสติกสและโซอุปทานจะเปนคําท่ีกลาวถึงกันมากในกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมใน
ปจจุบัน แตก็ไมไดหมายความวาผูประกอบการฯ จะมีความรูและความเขาใจในงานดานโลจิสติกสและโซ
อุปทานพอท่ีจะนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาถึงวิสัยทัศน ความรู ความเขาใจ 
และความคาดหวังท่ีมีตองานและผลจากการดําเนินงานดานโลจิสติกสของผูประกอบการ จะชวยใหเขาใจถึง
จุดออนและจุดแข็งท่ีอาจนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไดถูกตองตามสภาพการณท่ีแทจริง 
การวิจัยครั้งนี้เปนวิเคราะหความตองการ (Need Analysis) ในการพัฒนาความรู ทักษะ และ วิสัยทัศน
ทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจากภาคการผลิต โดยแบงการดําเนิน
การศึกษาเปนสองขั้นตอน ขั้นแรกเพื่อหาขอมูลเบ้ืองตน (Exploratory Research) จากการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของพรอมกับการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูแทนจากสภาวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของจํานวน 8 รายเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความตองการดานโลจิสติกส
ของผูประกอบการ ขั้นท่ีสองเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 155 ราย จาก 8 
กลุมอุตสาหกรรม ผลพบวาส่ิงท่ีผูประกอบการจะตองมีการพัฒนาเปนอันดับแรกคือวิสัยทัศนและมุมมองที่
เกี่ยวของกับโลจิสติกสและโซอุปทาน โดยผูประกอบการหรือผูบริหารองคกรควรจะตระหนักถึงความสําคัญ
ของงานโลจิสติกส มีความรู ความเขาใจในขอบเขตของงานโลจิสติกส สามารถวางแผนงานโลจิสติกสของ
องคกรอยางเปนระบบ สําหรับผูบริหารหนวยงานโลจิสติกสนั้นการพัฒนาทักษะทางโลจิสติกสเฉพาะดานตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบอาจยังไมเพียงพอตอการพัฒนาประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม แตควร
จะไดรับการพัฒนาวิสัยทัศน และมีการปรับมุมมองเพ่ือใหเขาใจในระบบโลจิสติกสของทั้งองคกร และสามารถ
วางแผนการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหสอดคลองและประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
คําสําคัญ:  การวิเคราะหความตองการ, โลจิสติกสและโซอุปทาน, ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการโลจิสติกสไดทวีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน การจัดการโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพจะ
สงผลทั้งการลดตนทุนการประกอบการและการเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคาจากศักยภาพของผูประกอบการ
ในการตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเพ่ิมขึ้น การจัดการโลจิสติกสจึงนับเปนกลยุทธการบริหารธุรกิจท่ี

762



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

ผูประกอบการสามารถนํามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการธุรกิจ เพ่ิมผลกําไร และเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขัน ซึ่งนําไปสูความไดเปรียบทางธุรกิจขององคกรเมื่อเทียบกับคูแขง (Gunn 1993) 
 แมขอบเขตของการจัดการโลจิสติกสจะมีการขยายออกไปอยางกวางขวาง (Murphy and Poist 2007) 
และประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดการโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพจะมากมายเพียงใด ผุประกอบการสวนใหญ
ก็ไมไดมองการจัดการโลจิสติกสเปนกิจกรรมหลักของการดําเนินธุรกิจ โดยงานโลจิสติกสมักถูกมองเปนเพียง
กิจกรรมท่ีมาชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการบางรายใหความสําคัญกับการจัดการโลจิสติกสวา
เปนเพียงการขนสงสินคาหรือการมีคลังสินคาโดยไมไดความสําคัญกับการจัดการการขนสงหรือคลังสินคาใหมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร อยางไรก็ตามจากการสนับสนุนและการประชาสัมพันธของภาครัฐฯท่ีจัดลําดับ
ความสําคัญของโลจสติกสและซัพพลายเชนเปนวาระแหงชาติ ประกอบกับปญหาราคาพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยาง
มากทําใหผูประกอบการเริ่มเห็นความสําคัญของงานโลจิสติกส และพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการโลจิสติกสขององคกร แตเนื่องจากการบริหารจัดการดานโลจิสติกสจําเปนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรู 
ความชํานาญ และความเขาใจท้ังระบบและวิธีการดําเนินการท้ังภายในหนวยงานระหวางหนวยงานและ
ระหวางองคกร ผูท่ีจะมาทําหนาท่ีบริหารจัดการโลจิสติกสจึงจําเปนตองมีมุมมองและวิสัยทัศนทางโลจิสติกสท่ี
กวางขวางและถูกตอง เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนกลยุทธการจัดการโลจิสติกสท่ีจะชวยใหองคกรมีความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่น 
 สําหรับการบริหารงานโลจิสติกสในธุรกิจการประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 
อาจมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากสวนใหญไมไดมีหนวยงานโลจิสติกสและผูบริหารหนวยงานโลจิสติกสท่ีมี
ความรูความชํานาญเฉพาะดานมาดูแลงานโลจิสติกสขององคกร นอกจากนั้นยังมีบางองคกรท่ีเจาของกิจการ
ทําหนาท่ีดูแลงานดานโลจิสติกสพรอมกับการจัดการดานอื่นๆ ดวยตนเองไปพรอมกัน ซึ่งผูบริหารเหลานี้
มักจะใหความสําคัญกับกิจกรรมหลักในการดําเนินธุรกิจ เชน การผลิต หรือการตลาดมากกวา และมองขาม
ความสําคัญของงานโลจิสติกสไป หรืออาจเห็นความสําคัญแตขาดความเขาใจ ความรู และความชํานาญดาน 
กลยุทธโลจิสติกสท่ีเพียงพอในการวางแผนการจัดการโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ (Drew and Smith 1998) 
การศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาระดับความรู ความชํานาญ และวิสัยทัศน ของผูบริหารงานโลจิสติกสในองคกร 
เพ่ือคนหาความตองการท่ีแทจริงของผูบริหาร ในการพัฒนาความรูและทักษะในการวางแผนกลยุทธการ
จัดการโลจิสติกสขององคกร ดังนั้นจึงมีคําถามการวิจัยหลักเกิดขึ้นสองประการคือ 1) ความรูและวิสัยทัศน
ทางดานการจัดการโลจิสติกสท่ีมีอยูอยูในระดับใด 2) ระดับความรูและวิสัยทัศนทางดานการจัดการโลจิสติกส
ของผูประกอบการ สามารถบรรลุตามความคาดหวังของผูบริหารเพียงใด ท้ังนี้การศึกษาครั้งนี้จึงจะศึกษา
ความแตกตางของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท้ังระบบ นโยบาย และการดําเนินงานท่ีผูบริหารองคกร
คาดหวังไวกับส่ิงท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 
2. ทฤษฎีพ้ืนฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 2.1. ความหมายของโลจิสติกส การจัดการโลจิสติกส เปนการวางแผน และควบคุม ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการประกอบการ โดยมีการสงตอวัตถุดิบ สินคาท่ีผลิตเสร็จ อุปกรณท่ีตองใช รวมท้ังขอมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของท้ังในทิศทางท่ีไปขางหนาและยอนกลับ ระหวางผูผลิตไปยังผูบริโภค รวมถึงการจัดเก็บ
สินคา การใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา (CSCMP-The Council of Supply Chain 
Management Professionals: http://cscmp.org/) ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส จึงหมายถึงกระบวนการจัดการ 
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การเคล่ือนยาย และจัดเก็บวัตถุดิบ และสินคาจากผูขายวัตถุดิบ ไปยังผูบริโภครายสุดทาย ซึ่งนับเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการซัพพลายเชน (Murphy and Poist 2007) 
 2.2 กิจกรรมหลักดานโลจิสติกสท่ีใชในภาคอุตสาหกรรมการผลิต Stock and Lambert (2001) จําแนก
กิจกรรมโลจิสติกสออกเปน 13 กิจกรรมดวยกัน คือ 1) การบริการลูกคา ( Customer  Service)  2) การ
ดําเนินการตามคําส่ังซื้อของลูกคา (Order  Processing )  3) การประเมินความตองการของลูกคา  (Demand  
Forecasting)  4) การบริหารสินคาคงคลัง  (Inventory  Management)  5) กิจกรรมการขนสง 
(Transportation and Physical distribution)  6) การบริหารคลังสินคา (Warehousing  and  Storage) 7) 
การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse  Logistics) 8) การจัดซื้อ (Procurement or Purchasing) 9) การ
จัดเตรียมอะไหลและชิ้นสวนตางๆ  (Part  and  Service  Support)  10) การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคา 
(Plant  and  Warehouse  Site  Selection) 11) การเคล่ือนยายสินคาและวัตถุดิบ (Material  Handling) 12) 
บรรจุภัณฑ  (Packaging)  และ 13) การติดตอส่ือสารทางดานโลจิสติกส  (Logistics  Communications) ซึ่ง
การติดตอส่ือสารนี้ครอบคลุมถึงการส่ือสารระหวางหนวยงานภายในองคกร โดยเฉพาะกสรส่ือสารระหวาง
ฝายบัญชี  การตลาด  ฝายผลิต ระหวางกิจกรรมโลจิสติกสท้ัง  13  กิจกรรม   ระหวางองคกรโดยเฉพาะกับ  
ซัพพลายเออรและลูกคา ตลอดจนระหวางสมาชิกในระบบโซอุปทานท่ีไมไดมีการติดตอโดยตรงกับองคกร  
เชน  ซัพพลายเออรรายแรกสุดในโซอุปทานหรือผูซื้อสินคาไปใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค อยางไรก็ตามหาก
แยกกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดในกระบวนการการผลิตออกไป โดยท่ัวไปก็จะสามารถจัดจําแนกกิจกรรมหลัก
ทางโลจิสติกสออกเปน  6 กลุม คือการบริการลูกคา การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณตางๆ การจัดการสินคาคง
คลัง การจัดสงสินคา การจัดการคลังสินคา และการจัดการโลจิสติกสยอนกลับ ซึ่งThe Chartered Institute of 
Logistics and Transport, UK ไดสรุปความตอเนื่องของกิจกรรมโลจิสติกสหลัก 6 ดานไวดังภาพ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: The Chartered Institute of Logistics and Transport, UK (http://www.ciltuk.org.uk/pages/whatlogistics) 

ภาพ 1: ความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสหลัก 6 ดาน 
  
 แผนภาพนี้แสดงใหเห็นความตอเนื่องของกิจกรรมโลจิสติกสในองคกรโดยเริ่มจากการจัดซี้อ 
(Procurement) ซึ่งเปนการการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณตางๆ จากซัพพลายเออรจากน้ันจึงนํามาจัดเก็บใน
คลังสินคาเพ่ือรอนําสูกระบวนการผลิต ในสวนของกระบวนการผลิตนั้นก็จะตองมีการบริหารจัดการการผลิต 
(Production and Material management) เมื่อไดสินคาท่ีผลิตเสร็จก็จะตองนํามาจัดเก็บในคลังสินคาเพ่ือรอ
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สงใหลูกคาในลําดับตอไป การจัดเก็บท้ังวัตถุดิบและสินคาท่ีผลิตเสร็จก็ตองใชกิจกรรมการจัดการคลังสินคา 
(Warehouse management) และการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เพ่ือประมาณการ
จํานวนสินคาท่ีควรผลิตและจัดเก็บโดยไมใหมีจํานวนมากเกินไปเพราะจะเปนคาใชจายขององคกร (Inventory 
holding cost) แตหากจํานวนสินคาท่ีจัดเก็บไวนอยเกินไปก็จะไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ได สําหรับการประเมินความตองการของลูกคา (Demand Forecasting) จัดเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
สินคาคงคลัง เมื่อมีการส่ังซื้อจากลูกคาก็จะตองมีการดําเนินการตามคําส่ังซื้อของลูกคา (Order Processing) 
ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการการผลิต เมื่อไดสินคาก็จะตองมีการนําสงสินคาไปสงลูกคา ซึ่งก็
จะตองมีการบริหารจัดการการขนสง (Transportation and Physical Distribution) และหากในกรณีท่ีมีสินคา
สงคืน ก็จะตองมีวิธีการจัดการกับสินคาท่ีสงคืนเชนการรับหรือสงสินคากลับ การแปรรูปเพ่ือนํามาใชใหม 
(Recycling) หรือการทําลายท้ิง กิจกรรมเหลาน้ีลวนเปนกิจกรรมโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) ซึ่ง
มักเปนกิจกรรมโลจิสติกสท่ีไมไดรับความสนใจมากนักจากผูประกอบการเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเปนเพราะไมได
เปนกิจกรรมที่สรางรายไดใหกับองคกร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะมุงเนนการศึกษาวิสัยทัศนและความตองการ
การพัฒนาทางดานโลจิสติกสของผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอยในกิจกรรมหลัก 6 ดังไดกลาวมานี้  

 
 2.3. การประเมินความตองการทางดานโลจิสติกส (Logistics Need Assessment) ความตองการ 
(Needs) คือความแตกตางระหวางส่ิงท่ีมุงหวังหรือส่ิงท่ีตองการ (Expected หรือ Desired Outcome) หรือ 
ความสําคัญ (Importance) ของส่ิงนั้นกับส่ิงท่ีเปนจริงในปจจุบัน (Current Outcome) ความแตกตางที่เกิดขึ้น
บงบอกถึงปญหาและความตองการการแกปญหาท่ีมีอยูไมวาบุคคลหรือองคกรท่ีถูกประเมิน จะรูตัวหรือไมก็
ตาม จากนิยามดังกลาวการประเมินความตองการ (Needs Assessment) จึงเปนกระบวนการการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางสถานภาพปจจุบัน (What is) กับส่ิงท่ีควรจะเปน (What should be) ความแตกตาง
ระหวางสถานภาพทั้งสองแสดงใหเห็นถึงภาวะปญหาท่ีตองการการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาใหดีขึ้น โดย
การประเมินความตองการ (Needs Assessment) ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นคือ 1) กําหนดส่ิงท่ีมุงหวัง 
(What should be) และ วัดส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในปจจุบัน (What is) เพ่ือหาความแตกตางระหวางขอมูลท้ังสอง
มิตินั้น 2) จัดลําดับความสําคัญของปญหาหรือความแตกตางที่พบ 3) ศึกษาสาเหตุหรือเหตุผลท่ีทําใหเกิด
ความแตกตาง (ปญหา) และ 4) วางแผนการแกปญหาท่ีพบ (Rouda and Kusy 1995) การประเมินความ
ตองการ (Need Analysis) กําลังไดรับความสนใจมากในปจจุบัน เพราะสามารถชวยคนหาและระบุปญหาท่ี
เปนปญหาท่ีแทจริง ทําใหเกิดการแกปญหาไดตรงจุด เปนไปตามความตองการของผูเกี่ยวของและหากมีการ
ใชเทคนิคนี้ชวยในการสํารวจปญหากอน จะทําใหการพัฒนา แกไข ปรับปรุงท่ีจะเกิดขึ้นในขั้นตอมาไดรับ
ความเชื่อถือและมีความเปนไปไดสูง 
 สําหรับการวัดความตองการการพัฒนา แกไข ปรับปรุงในดานโลจิสติกสของผูประกอบการในภาคการ
ผลิตครั้งนี้นั้น เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญมักไมทราบวาตนเองตองการอะไร หรือขาดแคลนสวนไหน 
โดยสวนใหญก็มักจะดําเนินธุรกิจใหดีท่ีสุดตามทักษะ ความรู และศักยภาพที่มี จึงเปนไปไดยากท่ีจะตั้งคําถาม
เกี่ยวกับความตองการทางดานโลจิสติกสโดยตรงจากผูประกอบการ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะวัดท้ังความรู 
ประสิทธิภาพการทํางานและวิสัยทัศนของผูบริหารที่มีตอการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสพรอมกับนโยบาย
ดานโลจิสติกสของผูประกอบการท่ีเปนอยูในปจจุบันเปรียบเทียบกับความสําคัญหรือความคาดหวังท่ีมีตอ
กิจกรรมโลจิสติกสในมุมมองของผูบริหาร ซึ่งการวิเคราะหความแตกตางของขอมูลสองสวนนี้จะสามารถบงชี้
ถึงความตองการทางดานโลจิสติกสท่ีแทจริงขององคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมได 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. 1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบสํารวจความตองการทางโลจิสติกสท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้พัฒนาจากขอมูลสองสวนคือจากการ
ทบทวนแนวทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และจากขอมูลเชิงลึกท่ีไดจากการสัมภาษณผูประกอบการท้ัง
เจาของกิจการและผูบริหารระดับสูง ผูแทนสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย และผูแทนสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจํานวน 8 ทาน แลวจึงนําไปทดสอบคุณภาพกอนท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การสํารวจครั้งนี้ เนื้อหาของแบบสํารวจความตองการทางโลจิสติกส ประกอบดวยขอคําถามท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการโลจิสติกสในองคกร ซึ่งครอบคลุมถึงงานดานโลจิสติกสหลัก 6 ดาน คือ การขนสงสินคา 
การจัดการคลังสินคา การบริหารสินคาคงคลัง การจัดซื้อ การบริการลูกคา และ การจัดการโลจิสติกส
ยอนกลับ (Reverse Logistics) โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนหลัก คือ 1)วิสัยทัศนทางดานโลจิสติกสของ
ผูบริหาร โดยต้ังเง่ือนไขวาหากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสขององคกรท้ัง 6 ดานจะสงผล
กระทบตอศักยภาพการดําเนินธุรกิจขององคกรเพียงใด 2) นโยบายดานโลจิสติกสของบริษัท เปนการวัดการ
รับรูเกี่ยวกับนโยบายดานโลจิสติกสของบริษัทในปจจุบัน และความสําคัญของนโยบายแตละดาน 3) 
ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสและความสําคัญของแตละกิจกรรม และ 4) ความรูและทักษะทาง 
โลจิสติกของผูบริหารหนวยงานโลจิสติกส 
  การวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความรูและทักษะทางโลจิสติกสในหัขอ 3.1.3 และ 3.1.4 
ครอบคลุมท้ังภาพรวมและงานดานโลจิสติกสตามกิจกรรมหลักท้ัง 6 ดาน ดังไดกลาวมาแลวในตอนตน ขอ
คําถามท้ังหมดวัดดวยมาตราสวนประมาณคา 1-5 โดย 1 หมายถึงมีนอยท่ีสุดหรือสําคัญนอยท่ีสุด และ 5 
หมายถึงมีมากท่ีสุดหรือสําคัญมากท่ีสุด ยกเวนในสวนแรก ท่ีใชคะแนน 1-3 ขอมูลในสวนท่ี 2 ถึง 4 ซึ่งมีการ
วัดการรับรูตามสภาพการณจริงและการประเมินความสําคัญหรือความคาดหวังของนโยบาย /กิจกรรมนั้นๆ 
ขอมูลท้ังสองมิติจะไดนํามาวิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis) เพ่ือหาความตองการในการพัฒนาดานโล
จิสติกสขององคกร โดยนําเคร่ืองมือไปทดลองใชกับผูประกอบการภาคการผลิตจํานวน 39 ราย แลววิเคราะห

ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( α-Coefficient)  เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจ ผลการวิเคราะห
พบวาคาความเชื่อมั่นของขอคําถามอยูในระดับ 0.758-0.954 ซึ่งมากกวา 0.70 ซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ต่ําสุดท่ียอมรับได (Nunaly 1978) ขอคําถามทุกขอจึงมีความเชื่อมั่นเพียงพอท่ีจะนํามาใชในการเก็บขอมูล 

 

ตาราง 1: คาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจความตองการทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการ 

ตัวแปรดานโลจิสติกสท่ีศึกษา α - Coefficient 
นโยบายดานโลจิสติกส 0.875 
ความสําคัญของนโยบายดานโลจิสติกส 0.863 
ประสิทธิภาพของงานโลจิสติกส (ทุกกิจกรรม) 0.949 
ความรูและทักษะในงานโลจิสติกสของผูบริหารหนวยงาน (ทุกกิจกรรม) 0.954 
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจจากการพัฒนาการจัดการขนสง 0.840 
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจจากการพัฒนาการบริหารคลังสินคา 0.878 
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจจากการพัฒนาการบริหารจัดการสินคาคงคลัง 0.890 
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจจากการพัฒนาการบริหารการจัดซื้อ 0.884 
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจจากการพัฒนาการบริการลูกคา 0.758 
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจจากการพัฒนาการจัดการโลจิสติกสยอนกลับ 0.931 
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 3. 2. กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางเปนบริษัทผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม จากอุตสาหกรรม  8 ประเภท คือ 
สินคาอุปโภคบริโภค เส้ือผาและเครื่องแตงกาย ชิ้นสวนรถยนต    อุปกรณกอสราง เฟอรนิเจอรและของแตง
บาน อาหารและสินคาเกษตร เคร่ืองสําอางคและยา และ ไฟฟา/อิเลคโทรนิค จํานวน 155 บริษัท จาก
แบบสอบถามท่ีสงออกไป 200 ชุด คิดเปนรอยละ 77.5 ดังรายละเอียดในตาราง 2 ผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 
74.8 เปนเจาของกิจการ ท่ีเหลือรอยละ 25.2 เปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะผูวิจัยไดติดตอหาผู
ประสานงานในแตละอุตสาหกรรม โดยอาจเปนเจาของกิจการ ผูบริหารองคกร หรือผูบริหารสมาคม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ผูประสานงานจากแตละกลุมอุตสาหกรรมทําหนาท่ีติดตอขอความรวมมือในการให
ขอมูลจากเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูงของกลุมตัวอยาง  
 ขนาดองคกรของผูประกอบการจําแนกตามจํานวนพนักงาน/คนงาน พบวารอยละ 52.4 เปนองคกร
ขนาดเล็กท่ีมีพนักงานนอยกวา 50 คน และท่ีเหลือรอยละ 47.6 เปนองคกรขนาดกลางท่ีมีพนักงาน 50 ถึง 
200 คน ตามเกณฑการจัดขนาดองคกรของสมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไทย กระทรวงอุตสาหกรรม (http://www.thaisme.com) 
 

ตาราง 2: รายละเอียดประเภทของอุตสาหกรรมของกลุมตัวอยาง 

    ประเภทของอุตสาหกรรม รอยละ 
เครื่องอุปโภคบริโภค 18.9 
เส้ือผา เครื่องแตงกาย 17.6 
ชิ้นสวนรถยนต 16.9 
อุปกรณกอสราง 14.9 
เฟอรนิเจอรและของแตงบาน 11.5 
อาหารและสินคาเกษตร 10.8 
เครื่องสําอางคและยา 6.8 
ไฟฟา/อิเลคโทรนิค 2.7 
 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนส่ีสวนตามเนื้อหาของแบบสอบถาม สวนท่ีหนึ่งเปนการวิเคราะห
วิสัยทัศนทางโลจิสติกสของผูบริหาร สวนท่ี 2 ถึง 4 เปนการวิเคราะหความแตกตางของนโยบายโลจิสติกส
ของบริษัท ประสิทธิภาพการทํางานโลจิสติกส และความรูและทักษะของผูบริหารหนวยงานโลจิสติกสท่ีมีอยู
จริงกับความสําคัญหรือความคาดหวังของปจจัยแตละดานตามลําดับดังนี้ 
 4.1. วิสัยทัศนทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการ วัดจากขอคําถามที่วาหากบริษัทของ
ผูประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกสขององคกรจะสงผลพัฒนาศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจขึ้นเพียงใด โดยจําแนกกิจกรรมโลจิสติกสออกเปน 6 ดาน คือการขนสง การจัดการคลังสินคา การ
บริหารสินคาคงคลัง การจัดซื้อ การบริการลูกคา และการจัดการโลจิสติกสยอนกลับ สวนศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจก็จําแนกเปน 8 ดานคือ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดสงใหถูกตอง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต/จัดสงใหตรงตามเวลา การ
ลดตนทนุการประกอบการ การลดระยะเวลาในการจัดสงสินคา (Lead Time) การเพ่ิมตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดรวดเร็ว หลากหลาย และการเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา วิเคราะหโดยใช t-test เพ่ือหา
นัยสําคัญของคาเฉล่ียของแตละดาน ผลการวิเคราะหพบวาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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เล็งเห็นประโยชนจากการพัฒนางานโลจิสติกสทุกกิจกรรม ดังจะเห็นไดจากคาเฉล่ียของความคาดหวังใน
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจตามขอมูลในตาราง 3 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน 

 
ตาราง 3: วิสัยทัศนทางดานโลจิสติกสของผูบริหารองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสัยทัศนทางดานโลจิสติกส การ
ขนสง 

คลังสินคา 
การบริหาร 
สินคา 
คงคลัง 

การ
จัดซื้อ 

การ 
บริการ
ลูกคา 

โลจิสติกส
ยอนกลับ 

ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ  2.61 2.55 2.49 2.54 2.81 2.26 
ประสิทธิภาพในการผลิต/จัดสงใหถูกตอง 2.74 2.56 2.52 2.48 2.72 2.29 
ประสิทธิภาพในการผลิต/จัดสงใหตรงตามเวลา 2.82 2.56 2.55 2.55 2.70 2.28 
การลดตนทุนการประกอบการ 2.60 2.50 2.55 2.53 2.39 2.25 
ลดระยะเวลาในการจัดสงสินคา (Lead Time) 2.69 2.47 2.44 2.43 2.61 2.20 
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว 2.73 2.54 2.54 2.52 2.73 2.35 
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย 2.44 2.39 2.40 2.45 2.64 2.17 
เพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา 2.74 2.48 2.41 2.43 2.84 2.39 

หมายเหตุ:   ตัวเลขในแตละชองแสดงคาเฉลีย่ของความคาดหวังในศักยภาพการดําเนินธุรกิจที่จะเพ่ิมข้ึน ตามมาตรา
เรียงลําดับจาก มาก (3) ไปถึงนอย (1) โดยคาเฉลี่ยทุกตัวไดทําการทดสอบนัยสําคัญดวยคา t (One-sample t-
test) พบวาคาเฉลีย่ทั้งหมดอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99.9% (p<.001) 

 
 4.2. ความตองการการพัฒนานโยบายโลจิสติกสขององคกร 
 ความตองการการพัฒนาดานนโยบายโลจิสติกสขององคกรวิเคราะหไดจากความแตกตางระหวาง
นโยบายที่ใชอยูในปจจุบันกับความสําคัญของแตละนโยบายตามมุมมองของผูบริหาร  โดยนโยบายโลจิสติกส
สามารถจําแนกออกเปน 9 ดาน คือ การวางแผนงานโลจิสติกส การประสานงานและวางแผนงานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน การตระหนักถึงศักยภาพดานโลจิสติกสขององคกร การประเมินความตองการของลูกคา 
(Demand Forecast) การควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง การจัดการ safety stock การนําตนทุน/คาใชจาย
ดานโลจิสติกสมาคํานวณเปนตนทุนสินคา การลดคาใชจายทางดานโลจิสติกส การนําเทคโนโลยีมาใชใน
งานโลจิสติกส การวางแผนการจัดซื้อ การสงเสริมใหผูบริหารเขาอบรมดานโลจิสติกส  และการดําเนิน
กิจกรรมโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse logistics) การวิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis) ของขอมูลท้ัง
สองมิติคือระดับการดําเนินนโยบายในองคกรและความสําคัญของนโยบายทําไดโดยใชการวิเคราะหความ
แตกตางดวยคะแนน t (Paired t-test) คาความแตกตางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงถึงความตองการในการ
พัฒนาและ/หรือการปรับปรุงในดานนั้น  

ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 แสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายในสภาพการณจริงอยูในระดับตํ่า
กวาความสําคัญของนโยบายท่ีผูบริหารคาดหวังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน ยกเวนนโยบายดานการ
จัดซ้ือ โดยนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนงานโลจิสติกสอยางเปนระบบ  การสงเสริมใหผูบริหารเขาอบรม
ดานโลจิสติกส และการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการโลจิสติกส เปนนโยบายท่ีผูประกอบการตองการ
ปรับปรุงและพัฒนามากท่ีสุดสามอันดับแรก อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางความสําคัญของนโยบายและ
การดําเนินนโยบายที่อยูในระดับสูงในทุกดาน ชี้ใหเห็นถึงความตองการในการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย  
โลจิสติกสขององคกรแทบทุกดาน เปนที่นาสังเกตวาแมองคกรจะตองการการพัฒนานโยบายดานโลจิสติกสให
เหมาะสมขึ้น แตผูประกอบการก็ไมไดมองนโยบายโลจิสติกสท่ีใชอยูในปจจุบันวาอยูในระดับต่ําแมแตดาน
เดียวโดยสวนใหญอยูในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูง 
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ตาราง 4: ผลการวิเคราะหความแตกตางของนโยบายโลจิสตกิสท่ีใชอยูและความสําคัญของนโยบาย 
คาเฉลี่ย เปรียบเทียบขอมูล 2 มิติ นโยบายของบริษัท 

ปจจุบัน ความสําคัญ ความแตกตาง t-Score 

การวางแผนงานโลจิสติกสอยางเปนระบบ    3.73 4.25 -0.53 -6.92* 
สงเสริมใหผูบริหารเขาอบรมดานโลจิสติกส 3.70 4.09 -0.39 -5.66* 
การตระหนักถึงศักยภาพดานโลจิสติกสขององคกร 3.95 4.22 -0.28 -3.70* 
การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการโลจิสติกส  3.13 3.63 -0.49 -5.60* 
การวางแผนการจัดซื้อ 4.18 4.25 -0.08 -1.12 
กิจกรรมโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse logistics)  3.55 3.88 -0.32 -5.42* 
การทํา Demand Forecast  เพ่ือวางแผนการผลิต/จัดซื้อ 4.03 4.32 -0.29 -4.10* 
การวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 4.16 4.40 -0.24 -3.67* 
การควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง 3.84 4.01 -0.16 -3.14* 
มีนโยบายลดคาใชจายทางดานโลจิสติกส 3.90 4.12 -0.22 -3.68* 
มีการจัดการ safety stock  3.95 4.20 -0.25 -4.33* 
นําตนทุน/คาใชจายดานโลจิสติกสมาคํานวณเปนตนทุนสินคา 3.52 3.83 -0.31 -4.59* 

หมายเหตุ: * หมายถึงคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99.9% (p<.001) 
   เคร่ืองหมายลบ (-) ของคาสถิติ t หมายถึงความสําคัญของนโยบายสูงกวาการดําเนินนโยบายในสภาพการณจริง 
   

 4.3. ความตองการการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส 
 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโลจิสติกสสามารถจําแนกตามกิจกรรมหลักท้ัง 6 ดาน พรอมกับการ
ประเมินประสิทธิภาพของตนทุนกิจกรรมโลจิสติกส วิธีวัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานโลจิสติกส 
ตลอดจนประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปจจุบันกับระดับ
ความสําคัญของกิจกรรมนั้นๆ ตามความคาดหวังของผูบริหาร ดังรายละเอียดในตาราง 5 

 
ตาราง 5: ประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสเปรียบเทียบกับความสําคัญของงานโลจิสติกสในดานนั้น 

คาเฉลี่ย เปรียบเทียบขอมูล 2 มิติ ประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสและความสําคัญ 
ปจจุบัน ความสําคัญ ปจจุบัน ความสําคัญ

ประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม 3.34 4.13 -0.79 -9.51* 
วิธีการประสิทธิภาพของงานโลจิสติกส  3.35 3.92 -0.57 -8.27* 
ตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสของบริษัทโดยรวม 3.37 4.08 -0.71 -7.92* 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานโลจิสติกส (KPI)  3.45 3.93 -0.48 -6.54* 
การจัดการการขนสง 4.07 4.45 -.378 -8.27* 
การบริหารคลังสินคา 3.91 4.31 -.404 -7.66* 
การบริหาร subcontractor/supplier 3.73 4.14 -.417 -6.96* 
การบริหารสินคาคงคลัง 3.94 4.38 -.434 -7.83* 
การจัดซื้อ 4.07 4.37 -.299 -5.14* 
การดําเนินการโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics)  3.69 4.13 -0.44 -6.27* 

หมายเหตุ: * หมายถึงคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 99.9% (p<.001) 
   เคร่ืองหมายลบ (-) ของคาสถิติ t หมายถึงความคาดหวังในประสิทธิภาพโลจิสตกสสูงกวาประสิทธิภาพจริง 
 

 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสทุกกิจกรรมมีระดับต่ํากวาความ
คาดหวังท่ีมีตอกิจกรรมน้ันๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม 
วิธีการประสิทธิภาพของงานโลจิสติกส และการจัดการขนสง มีประสิทธิภาพต่ํากวาความคาดหวังมากที่สุด
เปนสามอันดับแรก 
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 4.4. ความตองการความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 สวนสุดทายเปนการวิเคราะหความแตกตางระหวางความรูและทักษะทางโลจิสติกสท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานกับความคาดหวังท่ีมีตอความรูในดานนั้น โดยใหเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูงประเมิน
ความรูของผูบริหารหนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมโลจิสติกสในดานตางๆ 16 ดานพรอมกับประเมินความ
คาดหวังในความรูและทักษะในดานนั้นๆ สําหรับการวิเคราะหก็เชนเดียวกับนโยบายและประสิทธิภาพของ
การทํางานขององคกร กลาวคือจะไดมีการวิเคราะหความแตกตางระหวางความรูและทักษะกับความคาดหวัง
ในแตละดานดวยคาสถิติ t (Paired t-test) ตามรายละเอียดในตาราง 6  
 

ตาราง 6: ความรูและทักษะทางโลจิสติกสของผูบริหารระดับกลางและความคาดหวังตอความรูแตละดาน 
คาเฉลี่ย เปรียบเทียบขอมูล 2 มิติ ความรูและทักษะทางโลจิสติกสของผูบริหารระดับกลาง 

ปจจุบัน ความสําคัญ ปจจุบัน ความสําคัญ 

เขาใจระบบโลจิสติกสของบริษัทในภาพรวม ไมเนนเฉพาะจุด 3.81 4.16 -0.36 -5.84* 
การวางแผนและจัดระบบในหนวยงาน 3.95 4.35 -0.39 -5.32* 
ความรูดานโลจิสติกสท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ 3.82 4.13 -0.32 -4.54* 
การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายในบริษัท 3.95 4.25 -0.3 -4.91* 
ความสามารถในการประเมินคาใชจายในงานที่รับผิดชอบ 3.84 4.16 -0.32 -4.85* 
ความสามารถในการทํางานตามหนาท่ีรับผิดชอน (Function) 4.08 4.34 -0.26 -5.06* 
การมอบหมายงานใหผูใตับังคับบัญชา 3.96 4.32 -0.36 -5.84* 
การติดตามดูแลคุณภาพ/ความกาวหนาของงาน 4.07 4.31 -0.24 -3.88* 
การติดตามและบันทึกการทํางาน 3.81 4.14 -0.34 -4.43* 
การนําความรูทางดานโลจิสติกสมาใชแกปญหา 3.73 4.01 -0.28 -4.06* 
การนําประสบการณมาใชแกปญหา 4.08 4.30 -0.22 -3.73* 
ความเขาใจในความตองการของลูกคา  4.20 4.51 -0.31 -5.36* 
ความสามารถส่ือสารกับลูกคา 3.95 4.31 -0.36 -5.26* 
การใหความสําคัญในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพงาน 4.09 4.30 -0.21 -3.30* 
แนวคิดท่ีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานในหนวยงาน 4.07 4.34 -0.27 -4.13* 
การวางแผนการทํางานในระยะยาว 3.86 4.21 -0.35 -5.12* 

หมายเหตุ: * หมายถึงคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 99.9% (p<.001) 
   เคร่ืองหมายลบ (-) ของคาสถิติ t หมายถึงความคาดหวังในความรูและทักษะโลจิสตกสสูงกวาสภาพการณจริง 
 
 ผลการวิเคราะหพบวาความรูและทักษะทางโลจิสติกสของผูบริหารหนวยงานโลจิสติกสอยูในระดับตํ่า
กวาความคาดหวังท่ีมีตอความรูดานนั้นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน  โดยหาอันดับแรกเปนความ
เขาใจระบบโลจิสติกสของบริษัทในภาพรวมโดยไมมุงเนนเฉพาะหนวยงานของตนเอง การมอบหมายงานใหผู
ใตับังคับบัญชา การวางแผนและจัดระบบในหนวยงาน ความเขาใจในความตองการของลูกคา และ
ความสามารถในการสื่อสารกับลูกคาตามลําดับ อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางระดับความรูในดานท่ี
เหลือท่ีผูบริหารมีอยูกับความคาดหวังก็อยูในระดับสูงใกลเคียงกันโดยไมตางจากหาอันดับแรกมากนัก 
 ความแตกตางท้ังในดานนโยบาย ประสิทธิภาพ และความรูและทักษะในการดําเนินงานโลจิสติกส ได
นํามาวิเคราะหแบบ Quadrant Analysis เพ่ือใหเขาใจถึงความสัมพันธของการดําเนินงานโลจิสติกสใน
สภาพการณจริงกับความสําคัญหรือความคาดหวัง โดยแบงความสัมพันธของขอมูลท้ัง 2 มิติ ออกเปน 4 สวน 
ซึ่งมีความหมายตางกันดังนี้ 
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สวน A แสดงถึงนโยบายที่มีความสําคัญสูงแตการดําเนินนโยบายในปจจุบันอยูในระดับต่ํากวาคาเฉล่ีย  
สวน B แสดงถึงนโยบายที่ท้ังความสําคัญและการดําเนินนโยบายในปจจุบันอยูในระดับสูงกวาคาเฉล่ีย  
สวน C แสดงถึงนโยบายที่ท้ังความสําคัญและการดําเนินนโยบายในปจจุบันอยูในระดับต่ํากวาคาเฉล่ีย  
สวน D แสดงถึงนโยบายที่มีความสําคัญต่ําแตการดําเนินนโยบายในปจจุบันอยูในระดับสูงกวาคาเฉล่ีย 

 ผลการวิเคราะหสามารถแสดงเปนแผนภาพตามรายละเอียดในภาพ 2 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 จากภาพจะเห็นไดวากิจกรรมโลจิสติกสสามารถแบงออกไดเปนส่ีกลุม กลุมแรก (สวน A) เปนสวนที่
ผูประกอบการเห็นวากิจกรรมท่ีกําลังประเมินมีความสําคัญแตประสิทธิภาพในการดําเนินการอยูในระดับตํ่า 
สวนนี้จึงมีความชัดเจนในตัวเองวาเปนสวนท่ีผูประกอบการตระหนักถึงปญหาและมีความตองการที่จะพัฒนา
หรือปรับปรุงกิจกรรมนั้นอยางตรงไปตรงมา แตจากผลท่ีไดพบวาไมมีกิจกรรมใดอยูในสวนนี้เลย แสดงวา
ผูประกอบการไมสามารถระบุปญหา หรือปจจัยทางโลจิสติกสท่ีขาดแคลนได วิสัยทัศนในสวนนี้จึงจําเปนตอง
มีการพัฒนา กลุมท่ี 2 ในสวน B เปนสวนท่ีผูประกอบการเห็นวากิจกรรมท่ีกําลังประเมินมีความสําคัญและ
องคกรก็ดําเนินกิจกรรมนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพดวย สวนนี้เปนสวนท่ีตองใหความสําคัญอยางยิ่งในการ
แปรผลเนื่องจากกิจกรรมสวนใหญท้ังนโยบาย ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และความรูและทักษะกระจายอยู
ในสวนนี้ ความสําคัญของสวนนี้อยูท่ีวาผูประกอบการอาจจะสามารถทํากิจกรรมนั้นไดดีจริงๆ หรือมิฉะนั้นก็
อาจจะประเมินตนเองสูงกวาความเปนจริงเนื่องจากขาดความรูและประสบการณท่ีเพียงพอท่ีจะวิเคราะห
สถานการณเชิงกลยุทธได ท้ังนี้หากส่ิงท่ีกําลังประเมินเปนประสิทธิภาพหรือทักษะในการทํางานตามหนาท่ี 
(Function) ท่ีมีความถนัดอยูแลว ก็อาจแปลความไดวาผูประกอบการสามารถดําเนินกิจกรรมนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามท่ีผูประกอบการรับรู แตหากเปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหรือการบริหารเชิงกลยุทธ ก็นาจะตั้ง
ขอสงสัยในผลการประเมินท่ีไดไวกอน กลุมท่ี 3 ในสวน C เปนอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีความสําคัญและไมควร
มองขาม เนื่องจากเปนกลุมท่ีผูประกอบการไมใหความสําคัญเทาท่ีควรและประสิทธิภาพในการดําเนินการก็
ต่ํากวาคาเฉล่ีย หากผูประกอบการประเมินความสําคัญไดถูกตองกลาวคือกิจกรรมนั้นไมมีความสําคัญตอผล
การประกอบการอยางแทจริง การมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระดับต่ําก็ยอมจะไมสงผลตอองคกร แต
หากผูประกอบการขาดวิสัยทัศน และความรูความเขาใจในกิจกรรมนั้นๆ จนมองขามความสําคัญและไมสนใจ
ดําเนินกิจกรรมใหเต็มประสิทธิภาพก็ยอมสงผลเชิงลบตอองคกรเอง ดังนั้นหากกิจกรรมท่ีอยูในกลุมนี้เปน
กิจกรรมที่สําคัญแตผูประกอบการมองขามไป จึงควรจะตองทําการพัฒนาวิสัยทัศน หรือปรับมุมมองของ
ผูประกอบการใหตระหนักถึงความสําคัญและดําเนินกิจกรรมในสวนนี้อยางเต็มประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
หากผูประกอบการขาดทักษะในการดําเนินกิจกรรมเหลานี้ ก็อาจจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะและใหความรู
เฉพาะทางใหเพียงพอดวย ในกลุมสุดทาย (สวน D) เปนกิจกรรมท่ีผูประกอบการมองวาไมสําคัญแตก็

       นโยบายโลจิสติกส  ประสิทธิภาพการดําเนินงาน          ความรูและทักษะทางโลจิสติกส 

ภาพ 2: ความสัมพันธการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสและความคาดหวังท่ีมีตอการดําเนินงานในดานนั้น 

         A                                       B          A                                        B          A                                        B 
 
 
 
 
         C                                       D          C                                        D         C                                        D   
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สามารถดําเนินกิจกรรมนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนนี้นาจะเปนสวนท่ีผูประกอบการมีความตองการในการ
พัฒนาและปรับปรุงนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับสามกลุมแรก รายละเอียดกิจกรรมแตละสวนมีดังนี้ 
 

ตาราง 7: ความสัมพันธการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสและความคาดหวังท่ีมีตอการดําเนินงานในดานนั้น 
ระดับความสําคัญ/ความคาดหวัง และการ

ดําเนินงานในสภาพการณจริงตํ่ากวาคาเฉลี่ย 
ระดับความสําคัญ/ความคาดหวัง และการ

ดําเนินงานในสภาพการณจริงสูงกวาคาเฉลี่ย 
นโยบายโลจิสติกส 
- การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการโลจิสติกส  
- กิจกรรมโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse logistics)  
- สงเสริมใหผูบริหารเขาอบรมดานโลจิสติกส 

- มีการวางแผนงานโลจิสติกสอยางเปนระบบ   
- การตระหนักถึงศกัยภาพดานโลจิสติกสขององคกร  
- การวางแผนการจัดซื้อ  
- การทํา Demand Forecast   
- การวางแผนงานโลจิสติกสรวมกันระหวางหนวยงาน  
- การควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง  
- มีนโยบายลดคาใชจายทางดานโลจิสติกส  
- มีการจัดการ safety stock 
- นําคาใชจายดานโลจิสติกสมาคํานวณเปนตนทนุสินคา 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานโลจิสติกส 
- ประสิทธภิาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม 
- ตัวชี้วัดประสิทธภิาพของงานโลจิสติกส (KPI) 
- วิธีการประสิทธภิาพของงานโลจิสติกส 
- ตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสของบรษัิทโดยรวม 

- การจัดการการขนสง 
- การบริหารคลังสินคา 
- การบริหารสินคาคงคลัง 
- การจัดซื้อ 
- การบริหาร subcontractor/supplier** 

ความรูและทักษะในการทํากิจกรรมโลจิสติกส 
- การปรับการทํางานในหนวยงานใหเขากับระบบ      
โลจิสติกสของบริษัทในภาพรวม 

- มีความรูในงานโลจิสติกสที่รับผิดชอบ 
- สามารถประเมินคาใชจายสําหรับงานที่รับผิดชอบได
ใกลเคยีงความเปนจริง 

- การบันทึกการทํางานที่เพียงพอและเปนระบบ 
- การนําความรูทางดานโลจิสติกสมาใชแกปญหา 
- การวางแผนการทํางานในระยะยาว 
 

- ทํางานตามหนาที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
- การวางแผนและจัดระบบงานภายในหนวยงาน 
- การมอบหมายงานใหพนักงาน เจาหนาที่ และคนงาน 
- การติดตามดูแลคุณภาพของงาน 
- นําประสบการณมาใชแกปญหาเฉพาะหนาได 
- เขาใจความตองการของลูกคา 
- การส่ือสารกับลูกคา/ผูใหบริการดานโลจิสติกส 
- ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน 
- แนวคิด/แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน 
- ประสานงาน/บรหิารงานระหวางหนวยงานภายใน** 

หมายเหตุ ** หมายถึงกิจกรรมที่ระดับความคาดหวังต่ําแตประสิทธิภาพจริงสูงกวาคาเฉลีย่ 

  
5. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  ผลจากการวิเคราะหความตองการทางโลจิสติกสของผูบริหารองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ชี้ใหเห็นวา ความตองการในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายโลจิสติกสท่ีสําคัญท่ีสุด   คือการวางแผนงาน    
โลจิสติกสอยางเปนระบบใหกับองคกร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
ความรูและทักษะของผูทําหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสขององคกร ท่ีพบวาความตองการสูงสุด
ของผูบริหารคือการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม และการเพ่ิมความรูและทักษะของ
ผูบริหารหนวยงานโลจิสติกสใหสามารถเขาใจระบบโลจิสติกสของบริษัทในภาพรวมไมใชเนนเฉพาะ
กิจกรรมโลจิสติกสท่ีรับผิดชอบอยูภายในหนวยงาน อยางไรก็ตามหากพิจารณาจาก Quadrant Analysis  จะ
เห็นวาประสิทธิภาพของงานโลจิสติกสในภาพรวม และความรู/ทักษะในการปรับการทํางานในหนวยงานให
เขากับระบบโลจิสติกสของบริษัทในภาพรวมกลับอยูในสวน C ซึ่งเปนสวนท่ีผูบริหารทราบวาท้ังประสิทธิภาพ
การดําเนินงานและความรูและทักษะในดานนั้นอยูในระดับตํ่ากวาคาเฉล่ียพรอมกับมองความสําคัญของ
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กิจกรรมนั้นๆ วาอยูในระดับต่ํากวาคาเฉล่ียดวยเชนกัน ดังนั้นการพัฒนาและปรับมุมมองของผูบริหารในสวน
นี้เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการดําเนินงานโลจิสติกสในองคกรจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง นอกจากนั้นผลการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามยังเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลจากการสัมภาษณซึ่งผูบริหารองคกรสวน
ใหญตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการดานโลจิสติกสแตไมมีความรูเพียงพอท่ีจะวางแผนการจัดการให
เปนระบบ    จึงปลอยใหผูบริหารหนวยงานโลจิสติกสแตละหนวยรับผิดชอบเฉพาะงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง
หลายครั้งก็มีความขัดแยงกันเองระหวางหนวยงาน และบอยครั้งท่ีเกิดการขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงานที่ดีพอทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจไดเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื่องจากไมมีผูท่ีทําหนาท่ีวางแผน
และบริหารจัดการดานโลจิสติกสขององคกรในภาพรวมอนางเปนระบบ 
  ความตองการในการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกสขององคกรและใชการกลยุทธโลจิสติกส นับเปน
หัวใจสําคัญของการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส   ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการปรับวิสัยทัศนหรือมุมมองของ
ผูประกอบการเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนใหถูกตองและเหมาะสม อยางไรก็ตามผลการ
วิเคราะหชี้ใหเห็นวาผูประกอบการสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพอยู
แลว แตยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องกลยุทธ การจัดการ และขอบเขตของงานโลจิสติกส รวมท้ัง
ประโยชนท่ีจะไดจากการดําเนินงานโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ หากสามารถเติมเต็มในสวนนี้ก็จะชวยใหการ
จัดการโลจิสติกสในองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางแนนอน  
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