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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพและความพรอมของผูประกอบการขนสงสินคาไทยใน
การประสานความรวมมือกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน โดยเคร่ืองมือวิจัยท่ีใชคือแบบสอบถามและ
การสัมภาษณเชิงลึก ผลการสํารวจพบวาศักยภาพความพรอมในการประสานความรวมมือของผูประกอบการ
ขนสงสินคาไทยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีปจจัยท่ีสามารถจัดเรียงลําดับไดคือ ความเชื่อถือไวใจ  เทคโนโลยี  
วัฒนธรรมองคกร และการใหการสนับสนุนจากผูบริหาร ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในแตละปจจัยในเชิงลึก 
พบวาปจจัยดานความเชื่อถือไวใจนั้นมีความพรอมในการเก็บรักษาความลับขอมูลการคาของคูคาสูงสุด  
ปจจัยดานเทคโนโลยีมีความพรอมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหสอดคลองกับคูคาสูงสุด  ปจจัยดานวัฒนธรรม
องคกรมีความพรอมเกี่ยวกับการส่ือสารขอมูลภายในองคกรสูงสุด   และปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหาร
มีความพรอมในการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการสรางความรวมมือกันกับคูคาสูงสุด รวมท้ังสามารถสรุปไดวาการ
ประสานความรวมมือกันในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาน้ัน จะสําเร็จไดตองอาศัยความเชื่อถือไวใจกันเปน
สําคัญ และตองมีการริเริ่มการทํางานรวมกันเพ่ือศึกษาหาวิธีการที่จะประสานกันและเพ่ือพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ  กอนท่ีจะพัฒนากันเปนเครือขายความรวมมือท่ีกวางขวางได รวมถึงการศึกษาขั้นตอนในการ
คัดเลือกผูท่ีจะเขามาประสานความรวมมือกันในกลุมไดอยางเหมาะสมกับธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความแข็งแกรง
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันได 
  
คําสําคัญ: พันธมิตรทางธุรกิจ / การประสานความรวมมือ/ การสรางเครือขายธุรกิจ 
 
1. ท่ีมาและความสําคัญ 
 ความไดเปรียบในการแขงขันเปนส่ิงสําคัญตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบริหารจัดการกระบวนการ
ภายในโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ ถือเปนกลไกที่สําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในทุก
ระดับธุรกิจ [4] การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) นอกจากจะมีบทบาทกับธุรกิจการคา
และการบริการแลว การจัดการโซอุปทานยังเปนแนวทางในการประสานความรวมมือทางธุรกิจโดยเริ่มตนจาก
กลุมผูจัดสงวัตถุดิบผานระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปจนถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย ทําใหสมาชิกในโซอุปทานสราง
ความสัมพันธซึ่งกันที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอการดําเนินธุรกิจ [3] และการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Alliance) โดยการใหความรวมมือกันทําธุรกิจในสภาวะที่มีการแขงขันรุนแรงทางธุรกิจ ตัวอยางเชนการให
ความรวมมือในดานการใหบริการขนสงสินคาและการใหบริการในดานโลจิสติกสตางๆ การใชทรัพยากร
รวมกัน การแบงปนขอมูลและทักษะการทํางาน เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน เปนการเสริมสรางความ

230



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 แข็งแกรงใหกับกลุมพันธมิตรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา ความสําคัญของการจัดการดานการ
ขนสงในระบบโลจิสติกส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพนั้นควรมองทั้งระบบเปนเครือขาย กิจกรรมขนสงอาศัย
เครือขายเพ่ือใหเกิดประโยชนจากขนาด (Economy of scale) การเปนเครือขายคือพลังสําคัญอยางหน่ึง 
ดังนั้นในการประสานความรวมมือกันในรูปแบบเครือขายของกลุมผูใหบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกจึงถูก
นํามาศึกษาเพ่ือหาแนวทางและศึกษาถึงอุปสรรคและปจจัยท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือกันของแตละกลุมธุรกิจ
ขนสงสินคา รวมถึงโอกาสท่ีจะสรางเครือขายในการทําธุรกิจรวมกัน [7] 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.1. พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) คือ การตกลงใหความ 
รวมมือกันในการทําธุรกิจระหวางบริษัทสองบริษัทขึ้นไป เพ่ือเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและเพื่อ
ความอยูรอดภายใตภาวะการแขงขัน โดยกลยุทธนี้ใชการรวมกลุมกันเปนเครือขายใหญ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในการใหบริการครบวงจรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีประสิทธิภาพสูง โดยการ
ประสานความรวมมือภายในกลุม (Collaboration) มีการแบงปนผลไดและรับความเส่ียงรวมกัน ใชทรัพยากร
ท่ีมีรวมกันและพยายามลดตนทุนใหมากที่สุด รวมถึงการกําจัดกิจกรรมที่ดอยประสิทธิภาพ สรางโอกาสใน
การเขาสูตลาดใหมๆ และเพ่ิมความแข็งแกรงใหกับกลุมธุรกิจ การใชกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจใหไดผลนั้น แต
ละองคกรตองหาพันธมิตรท่ีจะเสริมจุดแข็งและลบจุดออน   พันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี จะทําใหอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยสูงขึ้นและมีตนทุนต่ําลง   การสรางพันธมิตรทางธุรกิจในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกลุมธุรกิจท่ี
ใหบริการดานการขนสงสินคาในประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้[2] 

- เพ่ือการขยายขอบเขตการบริการของธุรกิจ 
- การแลกเปล่ียนหรือใชทรัพยากรรวมกันในกรณีท่ีธุรกิจมีทรัพยากรไมเพียงพอ 
- การลดตนทุนในการขนสงสินคาโดยการเพ่ิมโอกาสในการใหบริการขนสงเที่ยวกลับ 
- สรางโอกาสในการขยายธุรกิจไปในตลาดใหม  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการขนสง 
- กระจายความเสี่ยงในธุรกิจโดยไมยึดติดอยูกับแคตลาดหรือสินคาบริการกลุมเดียว 
- ไดรับผลประโยชนจากความเกี่ยวพันกันของธุรกิจ (Synergy) ซึ่งจะสามารถมีการถายโอน

เทคโนโลยี ประสบการณ และทรัพยสินหลายประเภทระหวางหนวยธุรกิจ  
- สามารถเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขัน 

 2.2. การประสานความรวมมือ (Collaboration) ในการวางแผน (Planning) การพยากรณสินคา 
(Forecasting) และการเติมเต็มสินคา (Replenishment) หรือ (CPFR) คําจํากัดความของ CPFR คือ รูปแบบ
กิจกรรมทางธุรกิจ 9 ขั้นตอนที่มุงเนนการปรับปรุงความเที่ยงตรงของการพยากรณยอดส่ังซื้อและตามมาดวย
การเติมเต็มคําส่ังซื้อ CPFR ตองการความรวมมือทางการคาจากคูคาในดานกิจกรรมทางการขายและการ
วางแผนความตองการรวมถึงการออกคําส่ังซื้อ โดยการใชเทคโนโลยีเปนตัวชวยปรับประสิทธิภาพในการการ
ส่ือสารและแบงปนขอมูล  การปรับปรุงขั้นตอนโดยรวมและการสื่อสารระหวางคูคารวมธุรกิจกัน มีการ
วางแผน,พยากรณและจัดสรางเกณฑ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในองคกรและดําเนินการตามเปาหมาย การ
วางแผนความตองการท่ีดีสามารถลดความไมแนนอนและสงเสริมใหเกิดความแมนยํา และการเติมเต็มสินคา
ในชั้นวางไดอยางทันเวลา ทําใหเพ่ิมยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
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  เหตุผลของการใช CPFR คือการพยากรณยอดขายท่ีถูกใชเพ่ือการการเติมเต็มคําส่ังซื้อโดยอัตโนมัติ  
แตอยางไรก็ตามในขั้นตอนท่ีมีใน CPFRไมมีสวนประกอบ,การปฏิบัติการหรือขั้นตอนใดๆท่ีกลาวเกี่ยวกับการ
จัดการกับคําส่ังซื้อนั้นๆ อยางเชนกิจกรรมการขนสงการกระจายสินคาท่ีนําคําส่ังซื้อไปสูขั้นตอนการจัดสง 
การตัดสินใจเลือกประเภทการจัดสง/ผูรับขนสง และการรับมอบ ตารางเวลาขั้นตอน การสงและการติดตาม
สินคารวมถึงการจายคาระวางสินคาท่ีไมไดกลาวไวในขั้นตอนของ CPFR  ซึ่งขบวนการเหลานี้จะถูกนําเสนอ
เพ่ิมเติมภายหลังจากการที่คําส่ังซื้อท่ีถูกตองไดถูกสงออกไป การเปล่ียนแปลงการพยากรณยอดขายไปสูการ
พยากรณการจัดสงและเพ่ือใหมั่นใจไดวาคําส่ังซื้อจะไดรับการเติมเต็มในจํานวนที่ถูกตองและตรงเวลา  
 2.3.การเพ่ิมคุณคาดวยการใชการประสานความรวมมือบริหารงานขนสงสินคา (Collaborative 
Transportation Management) หรือ (CTM) การประสานความรวมมือบริหารงานขนสงสินคา CTM ไดนํา
ขั้นตอนของ CPFR ท่ีกลาวขางตนมาประยุกต และนําเสนอการทํางานรูปแบบใหมโดยการรวมมือกันบริหาร
การจัดสงสินคา โดยรับชวงตอขอมูลท่ีไดจากการทํา CPFR และนํามาดําเนินการตอไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยการขจัดกระบวนการทํางานที่ไรประสิทธิภาพจากระบบการใหบริการขนสงสินคาและการ
ใหบริการทางโลจิสติกสเพราะ มีสวนชวยลดเวลารอคอยในการรับสงสินคา, ทําใหการรับขนสงอยางเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นของยานพาหนะภายในเครือขายขนสง, ชวยลดการวิ่งตีเปลาโดยการลําดับงานเสนทาง
ใหกับรถขนสงในเครือขาย, ชวยลดความผิดพลาดในการขนสงท่ีอาจทําใหสินคาเกิดความเสียหายและชวยลด
ความผิดพลาดในการวางบิลและการส่ือสารท่ีผิดพลาด ประโยชนจากการนํา CTM ไปใชไมเพียงแตในดาน
การจัดสงสินคาในรูปแบบปกติท่ีแคสงสินคาใหกับลูกคาในหวงโซอุปทานเทานั้น แตยังไดผลไปถึงการสง
สินคากลับคืนอีกดวย โดยการสงเสริมความรวมมือกันระหวางคูคาทางธุรกิจและผูประกอบการขนสงเพ่ือการ
สงคืนสินคาหรือการลดการจัดเก็บสินคาและการสงคืนสินคาท่ีนําไปใชใหมหรือวัสดุท่ีใชซ้ําได 
 2.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสรางพันธมิตรในโซอุปทานโดยพิจารณาจากความสามารถและความ
สนใจของแตละบริษัท เมื่อเลือกคูพันธมิตรไดแลวบริษัทควรจะจัดตั้งความสัมพันธท่ีเรียกวา พันธมิตรทาง
ยุทธศาสตร (Strategic Alliance) ขึ้นมา ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่บริษัทท้ังคูตกลงท่ีจะแบงสรรขอมูลลงทุน
รวมกันและปรับปรุงการทํางานตางๆรวมกัน คูพันธมิตรควรเปดเผยขอมูลไดและปราศจากความลับระหวาง
กัน ขอมูลดังกลาวไดแก แผนทางธุรกิจ การพยากรณ ขอมูลการขาย ขอมูลคงคลัง และกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการไหลของผลิตภัณฑ จากน้ันในการท่ีจะพัฒนาไปสูพันธมิตรทางยุทธศาสตรมี 3 ขั้นตอนที่ควรจะ
คํานึงถึงนั้นคือ รวมสรางความเขาใจในหลักการ การเชื่อมโยงเขาดวยกัน และยืนยันความเปนพันธมิตร [1] 
 Beckett [8] ไดนําเสนอวาการประสานความรวมมือเปนกลยุทธท่ีจําเปนเพ่ือความอยูรอดของกลุม
ผูประกอบการขนาดยอม และกลยุทธนี้ยังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในกลุมผูประกอบการขนาดใหญ  
ระดับของความเชื่อถือเปนปจจัยสําคัญในการวัดความสําเร็จของการประสานความรวมมือ โดยเริ่มตนจาก
การศึกษาความเส่ียง จะทําใหสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นไดอยางรวดเร็วขึ้น การสนับสนุนการสรางความ
เชื่อถือตองมีการส่ือสารระหวางธุรกิจ การส่ือสารเหลานี้ตองมีความเปนสวนตัว, ความสนิทสนม, มีความถ่ีและ
ความสมบูรณ ยังเปนท่ีเขาใจไดวาธรรมชาติของความสัมพันธท่ีกอต้ังระหวางผูรวมธุรกิจจะหลากหลาย เริ่ม
จากความสัมพันธแบบชวงแขน ท่ีมีราคาเปนฐานความสัมพันธ (Arms-Length Price-Based Relationship) 
เปนความสัมพันธท่ีมีความเชื่อถือกันในระดับตํ่า ไปจนถึงความรวมมือกันในระดับความสัมพันธแบบรวมกัน
พัฒนาท่ีเปนความสัมพันธท่ีมีความเชื่อมั่นในระดับสูง 
 ความสัมพันธดังกลาวนี้ ตองมีการทํางานรวมกันและสภาวะผูนํายังคงเปนเร่ืองสําคัญ ในการ
ดําเนินการขององคกรเสมือนจริงนี้ถูกสรางขึ้นจาก “ความสมัครใจ” ยังมีการสํารวจไดวาความสามารถของ
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 องคกรประเภทนี้อาจมีความจําเปนท่ีตองระดม “ความสมัครใจ” ท่ีเปนความแตกตางไปจาก “การใชคําส่ังและ
ควบคุม” ท่ียังคงมีการใชอยูในองคกรอื่นๆ โดยหากส่ิงท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารถนําไปปฏิบัติไดท้ังหมด 
มิตรภาพที่ดีและย่ิงใหญจะเกิดขึ้นในระบบทั้งหมด 
 การดําเนินธุรกิจในยุคนี้จําเปนท่ีจะตองหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัว ท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ ความ
รวมมือระหวางธุรกิจในแนวดิ่งจะรวมถึงธุรกิจท่ีกอใหเกิดผลผลิตจริงในสายการผลิตของตน ตั้งแตผูจัดหา
วัตถุดิบ, ผูจัดสง, ผูผลิต, ผูกระจายสินคาและลูกคา สวนความรวมมือในแนวราบนั้นจะรวมถึงธุรกิจท่ีมี
ลักษณะสงเสริม สนับสนุนหรือเปนคูคาท่ีมีประโยชนกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิต หรือยกระดับความสามารถ
ของตนได ซึ่งอาจจะเปนธุรกิจท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน แนวความคิดการหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัวนี้เปน
แนวคิดท่ีเรียกวา โซอุปทาน (Supply Chain) 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพรอมในการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสงสินคา การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมของผูประกอบการขนสงสินคาไทยในการสรางเครือขายประสานความ
รวมมือกัน ในการนําโครงการประสานความรวมมือในกลุมพันธมิตรทาง ธุรกิจ (Strategic Alliance)  รวมท้ัง
การศึกษาแนวทางการประสานความรวมมือในกรอบแนวคิดของ CPFR และ CTM มาใช เนื่องจากการ
ดําเนินงานดังกลาวใหความสําคัญกับความพรอมในการประสานความรวมมือ และความพรอมในการ
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ ในการศึกษาสํารวจจึงมุงความสนใจไปท่ีความพรอมใน
การประสานความรวมมือ และความพรอมในการประสานความรวมมือ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในโครงการ
ประสานความรวมมือในกลุมผูใหบริการขนสงสินคา จากการทบทวนเอกสารตางๆ ท่ีไดทําการศึกษามา
สามารถสรุปเปนปจจัยความพรอมในการนํา CTM มาใช 4 ปจจัย และปจจัยความพรอมเพ่ือการพัฒนา
โครงการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสงสินคา10 ปจจัย  และกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาสรุปไดดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  3.1. กลุมประชากร ในการศึกษาความพรอมในการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสง
สินคา กอนการรวมตัวกันเปนเครือขายผูประกอบการขนสงสินคา กลุมประชากรท่ีนํามาศึกษาเปนกลุมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ผูวิจัยจึงใชการเลือกกลุมประชากรอยางจงใจ (Purposive Sampling) หรือการเลือกประชากร
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 ดวยดุลยพินิจ (Judgement Sampling) การท่ีผูวิจัยตัดสินใจเลือกกลุมประชากรแบบนี้เนื่องจากเห็นวามีความ
เหมาะสมกับหัวขอในการวิจัย ซึ่งในกรณีนี้ดุลยพินิจจะมีความสําคัญมากกวาความนาจะเปนของการเลือก
กลุมประชากร [5] ผูวิจัยจึงเลือกกลุมประชากรท่ีเปนผูประกอบการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกท่ีดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบของบริษัทจํานวนทั้งหมด 40 ราย  
 3.2. ประเภทของขอมูล จากการศึกษาขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและจากการสัมภาษณผูมี
ประสบการณในธุรกิจขนสงสินคา สามารถสรุปหัวขอท่ีตองการสํารวจได 5 สวนดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามสํารวจถึงลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ลักษณะการลงทุน รายไดเฉล่ียตอ
ป จํานวนรถบรรทุก และเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสาร 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามสํารวจถึงปญหาในการใหบริการขนสงสินคาและแนวทางการปรับปรุงของ
ผูประกอบการ ซึ่งขอมูลตางๆที่ไดจะสามารถบงบอกถึงความตองการที่จะมีการประสานความรวมมือในกลุม
ผูประกอบการขนสงสินคา และประสบการณท่ีผูประกอบการบางรายเคยประสานความรวมมือในเครือขาย
ยอยๆมาแลวในรูปแบบของการแบงปนรถบรรทุกเพ่ือเติมเต็มความตองการของลูกคา 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามสํารวจถึงความพรอมในการประสานความรวมมือมาใช จากการศึกษาขอมูลใน
สวนของทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปถึงปจจัยในการประสานความรวมมือไดเปน 4 ปจจัย 
โดยในแตละปจจัยจะมีการแยกประเด็นรายดานในการศึกษา และวิธีในการสํารวจระดับความพรอมในการ
ประสานความรวมมือนี้ใชวิธีวัดระดับความพรอม แบงเปน 5 ระดับ (1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=
มาก, 5=มากท่ีสุด) และประเด็นการศึกษาความพรอมในการประสานความรวมมือกอนเริ่มโครงการประสาน
ความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสงสินคามาใชประกอบไปดวย 

- ปจจัยความพรอมดานความเชื่อถือไวใจ ประกอบดวย การแลกเปล่ียนขอมูลทางการคาระหวาง
กัน (Sensitive Data), การรักษาความลับขอมูลของลูกคา, ความเขาใจในธุรกิจของคูคาและการ
แบกรับภาระความเส่ียงรวมกัน 

- ปจจัยความพรอมดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ทักษะทางเทคโนโลยีของบุคลากร, การลงทุน
ทางเทคโนโลยี, การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและเทคโนโลยีในการติดตอกับคูคา 

- ปจจัยความพรอมดานวัฒนธรรมองคกร ประกอบดวย การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร, 
ทัศนคติของพนักงานตอการเปล่ียนแปลงการทํางาน, การทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอก
องคกรและ การส่ือสารขอมูลขาวสารภายในองคกร 

- ปจจัยความพรอมดานการสนับสนุนจากผูบริหาร ประกอบดวย การพัฒนาองคความรูรวมกัน, 
การสรางวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน, การใหการสนับสนุนดานการจัดการ (ทรัพยากร
บุคคล การสรางทางเทคนิค เวลา และเงินทุน) และใหการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการ
สรางความรวมมือ 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามประยุกตมาจากปจจัยองคประกอบที่สําคัญในการสรางการประสานความ
รวมมือในอุตสาหกรรมของ [3] และจากขอมูลความตองการเฉพาะภายในธุรกิจการใหบริการขนสงสินคา โดย
แบบสอบถามจะสํารวจถึงระดับความพรอมในการประสานความรวมมือเพ่ือพัฒนาและความสามารถในการ
ดําเนินงานของแตละปจจัยในธุรกิจการใหบริการขนสงสินคา การวัดระดับความพรอมเพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานการบริการขนสงสินคา ใชวิธีวัดระดับความพรอม 5 ระดับ (1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=
มาก, 5=มากท่ีสุด) โดยปจจัยท้ัง 10 ปจจัยท่ีใชในการศึกษาจะมีรายละเอียดท่ีอธิบายถึงความตองการในการ
พัฒนาของแตละปจจัย ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 
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 1.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานคุณภาพ ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ ความสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และมีความยืดหยุนในการใหบริการลูกคา 

2.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานราคา ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ การปรับกลยุทธในดานการ
จัดการเพ่ือลดคาใชจายท่ีไมจําเปน เพ่ือคงราคาในการใหบริการตอลูกคาใหเปนราคาท่ีแขงขันได 

3.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานโลจิสติกส ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเปนประโยชนตอการสง
มอบสินคาและบริการใหกับผูใชบริการในธุรกิจงานบริการขนสงสินคา 

4.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานความสามารถและทักษะการจัดการ ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ 
การสรางความรวมมือในการวางแผน เชน การบริหารการตลาด การเงิน ตนทุน เปนตน 

5.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานระยะเวลาในการเขารับและนําสงสินคา ประเด็นท่ีทําการศึกษา 
คือ สามารถกําหนดระยะเวลาในการเขารับและสงมอบสินคาไดอยางรวดเร็ว ตรงกับความตองการ
และความจําเปนของลูกคา 

6.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานการลงทุน ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ มีประวัติทางดานการเงินท่ี
ดี และมีแนวโนมการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจในอนาคต 

7.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานการติดตอส่ือสาร ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ ความพรอมในทุก
ชองทางการติดตอกันในเครือขาย เพ่ือใหสามารถติดตามตําแหนงรถใหพรอมรับงานไดตลอด 

8.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานการแกปญหารวมกัน ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ มีความยืดหยุน
ในการแกปญหาในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  

9.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานการอบรมทักษะการทํางาน ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ มีการสง
พนักงานเขามาอบรมความรูในโรงงานของคูคา เกี่ยวกับการวางแผนการจัดสง การจัดการคุณภาพ
และดานเทคโนโลยี 

10.) ปจจัยการพิจารณาความพรอมดานวัฒนธรรมองคกร ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ การประสานความ
รวมมือในการสราง Team Work ระหวางองคกรรวมกัน 

 สวนท่ี 5 เปนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการประสานความรวมมือระหวางคูคา แบบสอบถาม
แบบปลายปด ในการเลือกปญหา อุปสรรคในการประสานความรวมมือกับคูคาในธุรกิจบริการขนสงสินคา 
และขอเสนอแนะท่ีเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดท่ีใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการประสานความรวมมือระหวางคูคา 

 3.3. การทดสอบแบบสอบถาม กอนท่ีจะมีการนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงตองมีการทดสอบ
แบบสอบถาม ซึ่งการทดสอบนี้ทําเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม และกระบวนการทั้งหมดท่ี
เกี่ยวของกับการทดสอบ จะทําเหมือนกับการเก็บขอมูลจริง ท้ังวิธีการเลือกตัวอยาง การเก็บขอมูล และวิธีการ
สํารวจ โดยผลจากการทดสอบแบบสอบถาม  แสดงไดดังตารางท่ี 1 

จากตารางที่ 1 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีของ Cronbach Alpha แบบสอบถามใน
สวนท่ี 3 ความพรอมในการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสง ซึ่งผลการทดสอบคาความ
เชื่อมั่น มีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อถือไดสูงหรือคอนขางสูง [5] และมีขอเสนอแนะ ใน
บางประเด็นซึ่งผูวิจัยไดมีการแกไขปรับปรุงจนเรียบรอยแลว จึงไดจัดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือใชใน
การเก็บรวมรวมขอมูลตอไป 

235



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูลและการประมวลผล สําหรับการออกภาคสนาม ผูวิจัยไดประสานกับผู
ใหบริการขนสงสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยจะเปน
ผูประสานงานดวยตัวเอง ท้ังการสงแบบสอบถามทางโทรสาร การสัมภาษณทางโทรศัพทและทางจดหมาย  

 
ตารางที่ 1: ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 และ 4 

คุณลักษณะ คาความเชื่อม่ัน 

แบบสอบถามสวนที่3 ปจจัยความพรอมตอการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสง 0.8638 
ปจจัยดานความเช่ือถือไวใจ 0.8651 

ปจจัยดานเทคโนโลย ี 0.8723 

ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร 0.8539 

  ปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหาร 0.8637 

แบบสอบถามสวนที่4 
ความพรอมในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการประสานความรวมมือในกลุม
ผูประกอบการขนสงสินคา 

0.8679 

 
การขอความอนุเคราะหเพ่ือแจกแบบสอบถามดวยตนเอง และการนัดหมายสัมภาษณสําหรับผูท่ีไมสามารถ
ตอบแบบสอบถามผานท้ัง 2 วิธีขางตน โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด 45 วัน คือ ตั้งแตวันท่ี 
21 ธันวาคม 2550 ถึง 5 กุมภาพันธ 2551 
 จากการสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกและกลุมผูใหบริการทางดานโล
จิสติกส ท่ีถูกคัดเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง  แบบสอบถามท่ีถูกสงออกไปมีจํานวน 250 ชุด ไดรับการตอบ
กลับมาโดยสมบูรณจํานวน 40 ชุด  ซึ่งอัตราแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับมาคิดเปนรอยละ 16 ของชุด
แบบสอบถามท้ังหมด ซึ่งจากจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับมา สามารถใหความแมนยําในการ
ประมวลผลไดจากแนวคิด Backstorm และ Hursh [9] ไดกําหนดวาในงานวิจัย นักวิจัยตองใชกลุมตัวอยาง
มากกวา 5% ของจํานวนประชากรทั้งหมด จึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ ทําใหอัตราการตอบกลับ
เพ่ือนําไปประมวลผลของแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความนาเชื่อถือ  
 หลังจากไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของ
แบบสอบถามทุกชุดดวยตนเอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาทําการเขารหัส และประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows แลวจึงนําผลไดมาทําตารางวิเคราะหทางสถิติ 
โดยมีการแปลความหมายของคาเฉล่ียระดับความพรอม จากปจจัยท่ีเกี่ยวกับการประสานความรวมมือในกลุม
ผูประกอบการขนสงสินคามาใช ดังนี้ 

           คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพรอมมากที่สุด 
           คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพรอมมาก 
           คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพรอมปานกลาง 
           คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพรอมนอย 
           คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพรอมนอยท่ีสุด 

 โดยสถิติท่ีใช คือสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาสถิติพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามโดยคํานวณหาคา
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) วิธีการทดสอบของเชฟเฟ [5] หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหขอมูลแลว 
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 ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลท้ังหมดโดยใชตาราง และวิเคราะหความหมายจากตารางทั้งหมด โดยการนําเสนอ
เรียงลําดับตามประเด็นในแบบสอบถามท่ีกําหนดไว 
  
4. ผลการวิจัย  
 4.1. การจําแนกกลุมตัวอยางตามขนาดของธุรกิจ ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางในการศึกษาถึง
ความพรอมในการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสงสินคา พบวากลุมตัวอยางท่ีดําเนินธุรกิจใน
ดานการขนสงสินคามีจํานวน 31 ราย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 ราย คิดเปนรอยละ 77.5 โดย
สามารถจําแนกผูประกอบการออกเปนสองกลุมตามขนาดของธุรกิจ โดยใชเกณฑการแบงขนาดตาม
กฎกระทรวงกําหนดการจางกําหนดการจาง [6] ไดกําหนดการจัดขนาดของธุรกิจไววาธุรกิจท่ีมีจํานวน
พนักงานนอยกวา 200 คนจะจัดเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แตธุรกิจท่ีมีจํานวนพนักงานมากกวา 200 
คนจะจัดเปนธุรกิจขนาดใหญ จากผลการศึกษา ผูใหบริการขนสงสินคาจํานวน 17 ราย รอยละ 42 มีจํานวน
พนักงานมากกวา 200 คน จัดเปนธุรกิจขนาดใหญ และจํานวน 23 ราย รอยละ 58 มีจํานวนพนักงานนอยกวา 
200 คน จัดเปนธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ดังท่ีแสดงไวในรูปท่ี 2 
 

42%

58%

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ธุรกิจขนาดใหญ

 
รูปท่ี 2: แผนภูมิแสดงสัดสวนของกลุมตัวอยางแบงตามขนาดธุรกิจ 

 
 4.2.ปจจัยความพรอมตอการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาท่ีเปนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม รายละเอียดความพรอมตอการประสานความรวมมือในกลุมผูประกอบการขนสงสินคาท่ี
เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปรียบเทียบกับผูประกอบการที่เปนธุรกิจขนาดใหญ โดยแบงออกเปน 4 
ปจจัยหลัก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  4.2.1. ปจจัยทางดานความเชื่อถือไวใจ ปจจัยความพรอมทางดานความเชื่อถือไวใจยังแบง
ออกเปนความเชื่อถือไวใจในดานตางๆ 4 ดานคือ 1) ความพรอมในการแลกเปล่ียนขอมูล (Sensitive Data) 
2) ความพรอมในการเก็บรักษาความลับขอมูลการคาของคูคา 3) ความพรอมเกี่ยวกับความเขาใจในลักษณะ
ธุรกิจของคูคา และ 4) ความพรอมในการแบกรับภาระความเส่ียงรวมกัน ซึ่งสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 3 จาก
รูปท่ี 3 แสดงวาธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและขนาดใหญมีระดับความเชื่อถือไวใจในระดับความพรอมปาน
กลาง เพราะมีระดับคะแนนอยูในชวง 2.51 – 3.50 ยกเวนในดานท่ี 1 สําหรับธุรกิจขนาดใหญ (เพราะได
คะแนนเทากับ 2.47) ดานท่ี 2 ของธุรกิจทุกขนาด (เพราะไดคะแนนมากกวา 3.50) และดานท่ี 3 สําหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (คะแนน = 3.70) 
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รูปท่ี 3: แผนภูมิแสดงคาความพรอมดานความเชื่อถือไวใจในกลุมผูประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ 

 
  4.2.2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ปจจัยความพรอมทางดานเทคโนโลยีแบงออกเปนดานตางๆ 
4 ดาน คือ 1) ความพรอมของทักษะทางเทคโนโลยีของบุคลากร 2) ความพรอมในการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
เทคโนโลยี 3) ความพรอมของเทคโนโลยีในการติดตอกับคูคา และ 4) ความพรอมในการพัฒนาเทคโนโลยีให
สอดคลองกับคูคา (ดูรูปท่ี 4) จากรูปท่ี 4 สามารถสรุปไดวาผูประกอบการทุกขนาดมีความพรอมทางดาน
เทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง เพราะทุกระดับคะแนนอยูในชวง 2.51 – 3.50 
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รูปท่ี 4: แผนภูมิแสดงคาความพรอมดานเทคโนโลยีในกลุมผูประกอบการขนสงแยกตามขนาดของธุรกิจ 

 
  4.2.3. ปจจัยทางดานวัฒนธรรมองคกร ปจจัยความพรอมทางดานวัฒนธรรมองคกรแบง
ออกเปนดานตางๆ 4 ดาน (รูปท่ี 5) คือ 1) ความพรอมในการปรับเปล่ียนโครงสรางการทํางานภายในองคกร 
2) ความพรอมของทัศนคติของพนักงานตอการเปล่ียนแปลงการทํางาน 3) ความพรอมในการทํางานรวมกัน
กับคูคาท้ังภายในและภายนอกองคกร และ 4) ความพรอมเกี่ยวกับการส่ือสารขอมูลภายในองคกร จากรูปท่ี 5 
จะไดวาผูประกอบการขนาดกลางและยอมมีระดับความพรอมมากในทุกๆ ดาน (ยกเวนดานท่ี 2) สวน
ผูประกอบการขนาดใหญจะมีความพรอมในระดับปานกลางเทานั้น 
 

ดาน 

คะแนน 

ดาน 

คะแนน 
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รูปท่ี 5: แผนภูมิแสดงคาความพรอมดานวัฒนธรรมองคกรในกลุมผูประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ 

 
  4.2.4. ปจจัยทางดานการสนับสนุนจากผูบริหาร ปจจัยความพรอมทางดานการสนับสนุนจาก
ผูบริหารแบงออกเปนดานตางๆ 4 ดาน (ดูรูปท่ี 6) คือ 1) ความพรอมทางดานการวางแผนธุรกิจ วัตถุประสงค
และกําหนดเปาหมายรวมกัน 2)ความพรอมในการใหการสนับสนุนดานการจัดการ (ทรัพยากรบุคคล การวาง
โครงสรางทางเทคนิค เวลา งบประมาณในการดําเนินโครงการ) 3)ความพรอมในการจัดขอตกลงทางธุรกิจ
รวมกันกับลูกคา และ 4)ความพรอมในการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการสรางความรวมมือกันกับคูคา จากรูปท่ี 6 
แสดงวาทุกขนาดของธุรกิจมีความพรอมในเรื่องการสนับสนุนจากผูบริหารในระดับปานกลาง 
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รูปท่ี 6: แสดงความพรอมดานการสนับสนุนจากผูบริหารในกลุมผูประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ 

 
 4.3. ความพรอมในการประสานความรวมมือเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน รูปท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมผูประกอบการขนสงขนาดกลางและขนาดยอมกับผูประกอบการขนสงขนาดใหญ ซึ่งปจจัยท่ีนํามา
เปรียบเทียบมีท้ังหมด 10 ปจจัย คือ 1) ความพรอมในปจจัยดานคุณภาพการบริการ 2) ความพรอมทางดาน
ราคา 3) ความพรอมในดานโลจิสติกส 4) ความพรอมในดานความสามารถและทักษะดานการจัดการ 5) ความ
พรอมในดานระยะเวลาในการเขารับและนําสงสินคา 6) ความพรอมในดานการลงทุน 7) ความพรอมในดาน
การติดตอส่ือสาร 8) ความพรอมในดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 9) ความพรอมในดานการฝกอบรม
ทักษะการทํางาน และ 10) ความพรอมในดานวัฒนธรรมองคกร 
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รูปท่ี 7:  แผนภูมิแสดงความพรอมในการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานในธุรกิจงาน
บริการขนสงสินคา เปรียบเทียบระหวางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมกับขนาดใหญ 

 
 จากรูปท่ี 7 แสดงวาผูประกอบการท้ังหมดมีความพรอมในการประสานความรวมมือกันอยูในระดับมี

ความพรอมมาก เพราะไดระดับคะแนนอยูในชวงคาคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ยกเวนปจจัยท่ี 2 และ 4 
สําหรับผูประกอบการขนาดกลางและยอม และปจจัยท่ี 3 สําหรับผูประกอบการขนาดใหญ (มีพนักงาน > 200 
คน ตามกฎกระทรวงกําหนดการจางกําหนดการจาง [6]) 
 4.4. ปญหาและอุปสรรคในการประสานความรวมมือกับคูคาในกลุมผูประกอบขนสงสินคา ในสวนนี้จะ
เปนการแสดงขอมูลท่ีผูประกอบการเลือกในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการประสาน
ความรวมมือกัน ท้ังนี้ผูประกอบการสามารถเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งตัวเลือก ผลการสํารวจคือ อันดับท่ี 1 
คือ ราคาที่ไดรับการวาจางตออาจไมยุติธรรมคิดเปนรอยละ 58.06 อันดับท่ี 2 คือ ขาดบุคลากรในการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 54.84 อันดับท่ี 3 คือสัดสวนของงานยากงายไมสมดุลและความไมชัดเจนของหนาท่ี
ความรับผิดชอบระหวางกันคิดเปนรอยละ 45.16 อันดับท่ี 4 คือ ไมทราบความตองการท่ีแทจริงของคูคาใน
การติดตอประสานความรวมมือคิดเปนรอยละ 41.94 อันดับท่ี 5 คือการขาดความเช่ือถือและไวใจระหวางคูคา
และขาดการฝกอบรมในการประสานความรวมมือระหวางกันคิดเปนรอยละ 32.26 อันดับท่ี 6 คือปญหา
ทางดานการลงทุนในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 25.81 อันดับท่ี 7 มีสามปจจัยท่ีอยูในระดับเดียวกันคือ 
การขาดการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานภายในองคกร การขาดการสนับสนุนจากผูบริหารและปญหาการ
แบงผลประโยชนระหวางคูคาคิดเปนรอยละ 22.58 และอันดับท่ี 8 คือการตอตานจากพนักงานจากการ
เปล่ียนแปลงในการทํางานคิดเปนรอยละ 6.45  
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาศักยภาพของผูประกอบการขนสงสินคาไทยในการประสานความรวมมือกันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแขงขัน โดยแบงประเภทของผูประกอบการขนสงสินคาตามขนาดของธุรกิจ พบวาใน
ภาพรวมของแตละปจจัยของความพรอมในการประสานความรวมมือนั้น ผูประกอบการขนสงสินคาขนาด
กลางและขนาดยอมมีความพรอมในดานความเชื่อถือไวใจกันโดยเฉล่ียมากกวาผูประกอบการขนสงสินคา
ธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งในการประสานความรวมมือในแบบเครือขายขนสงสินคานั้น ความเชื่อถือไวใจกันเปน
ปจจัยท่ีสําคัญที่สุดท่ีจะทําใหการประสานความรวมมือกันเปนเครือขายประสบความสําเร็จและเปนเครือขายท่ี
มั่นคง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในเรื่องของการประสานความรวมมือในโซอุปทานและการเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Alliance) ท่ีกลาวถึงความเชื่อถือไวใจเปนสวนสําคัญในการประสานความรวมมือและประสบ

ปจจัย 

คะแนน 
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 ผลสําเร็จ เพราะปญหาและอุปสรรคท่ีผูประกอบการขนสงสวนใหญกังวลและประสบมีพ้ืนฐานที่การขาดความ
เชื่อถือไวใจกันในกลุมเครือขายขนสง แตกระนั้นการศึกษาในครั้งนี้ความพรอมในดานความเชื่อถือไวใจท่ีไดมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง อาจมีนัยวาแนวทางในการประสานความรวมมือในโซอุปทานและการเปน
พันธมิตรทางธุรกิจอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาในกลุมผูประกอบการขนสงสินคา ท่ีทุกฝายปรารถนา
อยากจะใหเกิดขึ้น แตยังไมมีรูปแบบที่ยอมรับและเชื่อถือได จึงควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจังใน
การใหความชวยเหลือเรื่ององคความรูแกผูประกอบการอยางทั่วถึง เพ่ือสรางโอกาสในการประสานความ
รวมมือกันในกลุมธุรกิจและเกิดประโยชนตอเนื่องไปถึงการลดใชพลังงานในภาคธุรกิจขนสงได 
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