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Abstract 

 The logistics service providers in Thailand are now a small business group. Their skills 

and knowledge are limited to some specific services. It is also difficult for them to access to 

low-cost financial sources, which results in the lack of business expansion opportunities and low 

competitiveness due to the lack of continued business cooperation. As a result, entrepreneurs

have low bargaining power and have to face severe price frictions of large companies or 

multinationals. Therefore, this article aims to model the structural equations for the success of 

performance in order to determine the path of development and increase the efficiency of 

business management. This was achieved by reviewing literature related to resource-based 

theory and employing a mixed research methodology starting from quantitative research and then 

qualitative methods. The data were collected by questionnaires and semi-structured interviews 

that passed the research tool test criteria. Questionnaires of ideas from business enterprises with 

net profits in 2017 were used. The results showed that if logistics service providers wanted to 

see their business growth, they needed to continuously improve their quality and management 

system, especially in the area of ability to provide logistics services, which was a holistic work 
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management. This would result in a link between working processes in the organization, which 

agreed to the work system of external stakeholders and had the same standard. Moreover, logistics 

service providers should also get supports and readiness of outstanding logistics resources that 

aligned with their operations in order to create added value for their organization and contribute 

to the potential of working effectively of their personnel.

Keywords: success of performance, salient logistics resource, logistics service capabilities,

 logistics service business
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บทคัดย่อ

 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก มีทักษะและเข้าใจเฉพาะกลุ่มงานบริการ 

เข้าถึงแหล่งเงนิทนุต้นทนุต�า่ได้ยาก ท�าให้ขาดโอกาสขยายธุรกิจและมคีวามสามารถในการแข่งขันต�า่เนือ่งจากไม่มี

ความร่วมมอืระหว่างธรุกิจทีต่่อเนือ่ง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการมอี�านาจการต่อรองต�า่และต้องเผชิญกับความรุนแรง

ทางด้านราคาบริการของบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ จึงท�าให้บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดล

สมการโครงสร้างเชิงความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน น�ามาก�าหนดเส้นทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจ โดยทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับทฤษฎีฐานทรัพยากร และอาศัยระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ผสมผสานเร่ิมต้นจากการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบเคร่ืองมือการวิจัย ใช้แบบสอบถามความคิดจากสถานประกอบการ

ทีม่กี�าไรสุทธิในปี 2560 ตามล�าดบั ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์มวิีธขียายธรุกิจให้เตบิโต จ�าเป็นต้องมี

การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านความสามารถในการให้บริการ

โลจสิตกิส์ ซ่ึงเป็นการบริหารงานแบบองค์รวม ท�าให้เกิดการเช่ือมโยงกระบวนการท�างานในองค์กร ให้สอดคล้อง

กับระบบงานของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังได้รับแรงสนับสนุนและความพร้อมของ

ทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นที่สอดรับกับการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร และมีส่วน

ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถมีศักยภาพการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน ทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น ความสามารถในการ

 ให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
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บทน�า

 หลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยได้ก้าวเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจโลกที่เป็นฐานการผลิตและมีสถานที่ตั้งที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์จากข้อได้เปรียบทาง

ภูมิศาสตร์ สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านคมนาคม ขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ส่งให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิต เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ

ร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือรองรับการขยายตัวและขับเคลื่อนเข้าสู่ตลาดโลก จากผลส�ารวจข้อมูลใน

ปี 2560 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมรายสาขาทางด้านบริการขนส่งและคมนาคมเติบโตถึงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับ

ปี 2559 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [สศช], 2560, 2561) ซ่ึงอัตรา

การเพิ่มข้ึนข้างต้นสามารถที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยและปรับตัวของธุรกิจให้บริการ

โลจิสติกส์ต่อไปได้ 

 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เป็นการที่ให้บริการจัดการงานในส่วนที่เก่ียวข้องกิจกรรมโลจิสติกส์ ตาม

โครงสร้างธุรกิจ 5 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มการขนส่ง ขนถ่ายและกระจายสินค้า 2) กลุ่มงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ 

ดูแลและบริหารคลังสินค้า 3) กลุ่มงานบริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 4) กลุ่มงานบริการที่ปรึกษาด้านการ

จดัการโลจสิตกิส์ และ 5) กลุม่งานบริการพัสดแุละไปรษณยีภณัฑ์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ [จร], 2556) 

จากการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลายท�าให้ความสามารถในการให้บริการของแต่ละองค์กรแตกต่างกันตามทักษะ 

ประสบการณ์การท�างานและความพร้อมของปัจจัยภายในที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 สถานการณ์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึน

ถึงร้อยละ 24.3 แต่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นกิจการขนาดเล็กถึงร้อยละ 95.7 (สศช, 2560) สอดคล้องกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค, 2559) ทีว่่าผู้ให้บริการโลจสิตกิส์ไทยเป็นกลุม่ธรุกิจให้บริการขนาดเลก็ เน้นกิจกรรม

ขนส่งและกระจายสินค้าเฉพาะพ้ืนที่ มีทักษะและสามารถให้บริการในขอบเขตของงานบริการที่จ�ากัด มีความ

ช�านาญในการด�าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ท�าให้ไม่สามารถตอบโจทย์หรือเอื้ออ�านวยความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างครบถ้วน ก่อให้เกิดการสูญเสียความสามารถหรืออ�านาจการต่อรองกับบริษัทขนาดใหญ่ ซ่ึงสอดรับ

รายงานของ จร (2556) ในปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ให้บริการต้องประสบไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิภาพของ

ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกิดคอขวดระหว่างขนส่งผ่านช่องทางถนน ท�าให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ 

หรือระบบบริหารคลังสินค้าที่ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพกับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายและขาดรอบรับปริมาณ

สินค้าจ�านวนมาก 2) ความเป็นผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเลก็ เข้าใจงานเฉพาะกลุม่บริการ ประกอบ

กับเข้าถึงแหล่งเงนิทนุต้นทนุต�า่ได้ยาก ท�าให้ขาดโอกาสขยายธุรกิจและมคีวามสามารถในการแข่งขันต�า่เนือ่งจาก

ไม่มีความร่วมมือระหว่างธุรกิจที่ต่อเนื่อง 3) ส่ิงอ�านวยความสะดวกเฉพาะทางเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัย 

การว่าจ้างบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะสายงานมักมีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงส่งให้ผู้ประกอบการมีอ�านาจการต่อราคา

ต�่าและต้องเผชิญการแข่งขันทางด้านราคาจากบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ
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 จากข้อความข้างต้นท�าให้ผู้วิจยัเห็นถึงความส�าคญัของการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากร

ในองค์กร ที่แต่ละองค์กรสามารถเข้าไปก�าหนดแผนและควบคุมงานได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ Samira, Mohammadreza, และ Navid (2013) กล่าวว่า การแข่งขัน

และความไม่แน่นอนของอตุสาหกรรมเป็นสิง่ทีย่ากต่อการคาดการณ์ จงึได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวกับการบริหาร

งานในบริบทธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน โดยย้อนกลับการปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมา จากการใช้ประโยชน์ของปัจจัยและส่ิงแวดล้อมในองค์กร แล้วสังเคราะห์ถึงปัจจัยหลักที่ท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จ โดยเสนอกรอบแนวคิดเป็นตัวชี้น�าและวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบ

ความกลมกลนืของข้อมลู รวมถึงก�าหนดให้ปัจจยัด้านความสามารถในการให้บริการโลจสิตกิส์ เป็นตวัแปรคัน่กลาง

ของความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความส�าเร็จของผลการด�าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี ้ได้รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ เพือ่ใช้เป็นต้นแบบโมเดลและ

ก�าหนดเส้นทางในการพัฒนาองค์กรให้ตรงโจทย์ของลูกค้าและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงความส�าเร็จของผล

การด�าเนนิงาน ภายใต้อทิธพิลทรัพยากรโลจสิตกิส์ทีม่คีวามโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจสิตกิส์

 2. ก�าหนดเส้นทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ขอบเขตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหาและวิธีด�าเนินการวิจัย ประยุกต์จากโมเดลฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาแนวคิดเป็น 

Resource-based logistics ส�าหรับบริบทโลจิสติกส์ เนื่องด้วยงานวิจัยท่ีผ่านมาผู้ให้บริการอาศัยตีความจาก 

Resource-Based Theory ซึ่งขาดแนวคิดด้านบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเฉพาะทาง (Selviaridis & 

Spring, 2007) และด�าเนนิร่วมกับการวิจยัแบบผสมผสานโดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั ร่วมกับวิธีเชิงคณุภาพ

ในการสนับสนุนแนวความคิดต่อการพัฒนาโมเดลสู่เส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์ บนพื้นฐานของปัจจัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อรับรู้จุดแข็งหรือจุดอ่อนการบริหารงาน

เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบย้อนกลับจากผลปฏิบัติงานที่ผ่านมา และช่วยให้ผู้น�าองค์กรสามารถก�าหนดทิศทาง

ของธุรกิจต่อไปได้

 2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างกับวิธีวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลเชิงปริมาณใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน ท�าให้เข้าใจโครงสร้างขององค์ประกอบและเส้นทางพัฒนาตามขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปร 

ใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานบริการ ผ่านมุมมองความคิดของ

กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 และ/หรือมีมาตรฐานคุณภาพ

การบริหารจัดการทางธุรกิจบริการ จ�านวน 360 กิจการมาเป็นตัวแทนเพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนประเมินผลเชิงปริมาณ 

ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยเช่ือมข้อค�าถามให้สอดคล้องกับประเด็น
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ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

การสรรหาและน�าไปใช้ของปัจจัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่ท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ จากกลุ่มธุรกิจที่มี

ผลประกอบการดีในปี 2560 ซ่ึงถูกสุ่มตัวอย่างจาก 360 กิจการ เลือกผู้ให้ข้อมูล 5 ท่านต่อโครงสร้างธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนและยืนยันแนวคิดที่ได้จากพัฒนาโมเดล 

การทบทวนวรรณกรรม

 เมื่อทบทวนงานวิจัยทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่บนรากฐานทรัพยากร ไว้ว่า

ทรพัยากรที่มีคุณค่า หายาก หาสิ่งอื่นมาทดแทนและลอกเลียนแบบไม่สมบูรณ์ รวมถงึการจัดการที่มีความพร้อม

ในการปฏิบัติงาน ท�าให้สิ่งที่องค์กรครอบครองอยู่เป็นแรงขับเคล่ือนที่สร้างความแตกต่างให้เข้าสู่ความส�าเร็จ

ที่ยั่งยืน (Barney & Clark, 2007; Rodrigo, Virginia, & Encarnación, 2016) 

 ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน การประเมินผลของความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจให้บริการ

โลจิสติกส์ มีบทบาทต่อการเสริมสร้าง ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและสร้าง

ผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ จากการทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ท�าให้ทราบจุดเด่นที่องค์กรท�าได้ดีกับสิ่งที่ต้อง

พัฒนา เพื่อเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจให้เติบโตและขจัดอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการด�าเนินงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้

ช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจจากหลายทางเลือกได้เหมาะสม สามารถพิจารณาข้อมูลได้จาก

การแสดงฐานะทางการเงิน การบริการลูกค้า และการบริหารงานโลจิสติกส์ (Kuo, Lin, & Lu, 2017) 

 ส�าหรับการทบทวนปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรสามารถวางแผน น�าไปปฏิบัติ 

และควบคุมการใช้ทรัพยากรกับสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้สูงสุด

 1. ปัจจัยทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น (Salient Logistics Resource) เป็นปัจจัยน�าเข้ามี

คณุลักษณะจ�าเพาะ (VRIN/O Resources) ท่ีถูกน�าเข้าสู่ข้ันตอนในกระบวนการแปรสภาพเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน

ให้มีความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์บริการหรือความเป็นผู้น�าทางด้านต้นทุนบริหารงานโลจิสติกส์ เมื่อมี

การทบทวนงานวิจยัทีผ่่านมา พบว่า ทรัพยากรม ี2 ประเภทหลกั คอื ทรัพยากรทีม่ตีวัตนกับส่ิงทีไ่ม่มตีวัตน ซ่ึงเป็น

แหล่งก�าเนิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Wheelen & Hunger, 2010) สอดรับกับธนุตร์ เอี่ยมอร่าม (2556) 

ที่ว่าหากธุรกิจใดช่วงชิงหรือครอบครองทรัพยากรหลักได้เหนือกว่า ท�าให้ส่ิงเหล่านี้กลายเป็นจุดแข็งในการเพ่ิม

ความสามารถและขยายโอกาสทางธุรกิจได้ 

 ปัจจบุนัมสีภาวะการแข่งขันทีรุ่นแรงประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีสะท้อนให้เหน็ถึงผลติภณัฑ์

มีวงจรชีวิตส้ัน ถ้าธุรกิจใดสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและถูกยอมรับได้เร็ว ย่อมสร้างข้อได้เปรียบ

ให้แก่ธุรกิจ ดังที่ Zacharia และ Mentzer (2004, 2007) ได้ค้นพบถึงความส�าคัญของหน้าที่ในส่วนงานของ

กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Functional Salience) ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นในการเชื่อมโยงขั้นตอนการท�างาน

มีการแบ่งปันทรัพยากรและสารสนเทศซ่ึงกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในธุรกิจของซัพพลายเออร์ จนถึง

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ให้สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนของ

สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเรว็กบัการแข่งขนัระหว่างธุรกจิ ไดถ้กูยืนยันความคิดจาก Ralston, 
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

Grawe, และ Daugherty (2013) ที่ว่าลักษณะที่โดดเด่นในกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Salience) เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านความสามารถในงานบริการโดยเน้นสร้างความแตกต่างและ

นวัตกรรมบริการใหม่ ๆ จนน�าไปสู่การยกระดับของความสามารถในการท�าก�าไรและสร้างความพึงพอใจให้แก่

ลูกค้าได้ต่อเนื่อง ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของปัจจัยทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจ�าแนกองค์ประกอบและตัวชี้วัดของปัจจัยทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น

ตัวชี้วัด สรุปรายประเด็น อ้างอิงการวิจัย

1. ทรัพยากรทางกายภาพ - เครื่องมือ สิ่งอ�านวยความสะดวก

- ตรวจสอบ ปรับปรุง บ�ารุงรักษา

- สลับ/หมุนเวียนอุปกรณ์เครื่องมือ

Darkow, Weidmann, และ 

Lorentz (2015); Karia, 

Wong, Asaari, และ Lai 

(2015)

2. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

   สารสนเทศขั้นสูง

- วางแผนเงินทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อฐานข้อมูล

- มีระบบเทคโนโลยีส�าหรับงานโลจิสติกส์

Karia และคณะ (2015)

3. ทรัพยากรด้านความรู้/เชี่ยวชาญ

   ในการจัดการ

- มีความรู้ ทักษะและเชี่ยวชาญในงาน

- มีความพร้อมและเต็มใจในการปฏิบัติงาน

- เพิ่มองค์ความรู้/ฝึกฝน/อบรมให้แก่บุคลากร

Darkow และคณะ (2015); 

Karia และคณะ (2015)

4.ทรัพยากรขององค์กร - ความเป็นผู้น�า/ภาวะผู้น�าองค์กร

- ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

- วางแผนปฏิบัติการและกลยุทธ์เชิงธุรกิจ

Darkow และคณะ (2015); 

Karia และคณะ (2015)

5.ทรัพยากรเชิงสัมพันธ์ - สร้างความสัมพันธ์กับภายนอก

- การประสานงาน/ความร่วมมือภายใน

- มีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน

Darkow และคณะ (2015); 

Karia และคณะ (2015)

6. ลักษณะที่โดดเด่นในกิจกรรม

   โลจิสติกส์

- เชี่ยวชาญ/ถนัดเชิงเทคนิค/เชื่อมโยงงาน

- ปรับปรุงคุณภาพการจัดการและพัฒนาสิ่งใหม่

- ได้รับรองจากมาตรฐานสากล

Ralston และคณะ (2013); 

Zacharia และ Mentzer 

(2004, 2007)

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม

 ดงันัน้ แหล่งก�าเนดิความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากจะข้ึนอยูกั่บทรัพยากรในองค์กรแล้ว 

ยังต้องอาศัยแรงผลักดันจากความสามารถขององค์กร ซึ่งมีความส�าคัญต่อขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพยากร

ภายในองค์กร เพื่อน�าสิ่งที่มีอยู่ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด 

 2. ปัจจัยด้านความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Capability) เป็นการ

กระท�าหรือปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อกระบวนการให้บริการ เพื่อถ่ายโอนทรัพยากรและสามารถของทรัพยากร
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ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

ในการปฏิบัติงาน สามารถจัดการสารสนเทศและเงินทุนเพ่ือให้เกิดความไหลลื่นของงาน รวมถึงสานสัมพันธ์

ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจให้ท�างานร่วมกันได้ ผู ้วิจัยสามารถแสดงองค์ประกอบทางด้านความสามารถ

ในการบริการโลจิสติกส์ เพื่อใช้บริหารงานแบบองค์รวม ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจ�าแนกองค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์

ตัวชี้วัด สรุปรายประเด็น อ้างอิงการวิจัย

1. การประสานระบบการบริหารจัดการ

   ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- ยึดหยุ่น/รวดเร็ว/น่าเชื่อถือ

- สร้างมูลค่าเพิ่ม

- นวัตกรรม/ความคดิสร้างสรรค์

Wang, Jie, และ Abareshi 

(2015); Yorulmaz และ Birgün 

(2017)

2. การประสานระบบการจัดการซัพพลายเออร์ - กระบวนการท�างานในองค์กร

- กระจายสินค้าด้วยต้นทุนต�่า

Mandal และ Korasiga (2016); 

Wang และคณะ (2015)

3. การประสานระบบการจัดการสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

- แลกเปลี่ยนข้อมูล/บูรณาการ

Mandal และ Korasiga (2016); 

Yorulmaz และ Birgün (2017)

4. การประสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ - เชื่อมโยงการจัดการในองค์กร

- เชื่อมโยงระหว่างองค์กร

Mandal และ Korasiga (2016)

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม

 ช่องว่างการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ นอกจากจะข้ึนอยู่กับ

ความพร้อมของทรัพยากรองค์กรกับความสามารถทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิของความได้เปรียบในการแข่งขันทางธรุกิจ

แล้ว นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อการวิเคราะห์ในมิติการบริหารลูกค้าเป็นหลัก เพื่อประเมินระดับ

ความพึงพอใจในงานบริการ รวมถึงเน้นพิจารณาสินทรัพย์ของประเภทอุปกรณ์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

ความสัมพันธ์ ความรู้ของบุคลากร ระบบข้อมูล ภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น

 ดังนั้น เพ่ือเติมเต็มของช่องการวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้เพ่ิมองค์ประกอบที่ส�าคัญเข้าสู่ปัจจัยทางด้าน

ทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นในงานบริการทางธุรกิจ ก็คือ เน้นวิเคราะห์ทรัพยากรที่จับต้องได้ เช่น 

ด้านทรัพยากรทางกายภาพกับด้านทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้ันสูงหรือส�าหรับใช้ในงานบริการโลจิสติกส์ 

ส่วนของทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ เป็นทรัพยากรด้านความรู้หรือความเช่ียวชาญในการจัดการของบุคลากร 

ด้านทรัพยากรขององค์กรกับด้านทรัพยากรเชิงสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ เพ่ิมตัวช้ีวัด

ทางด้านลักษณะที่โดดเด่นของกิจกรรมโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นส่ิงที่ช่วยเช่ือมต่อระบบงานของทุกหน่วยงานให้เป็น

ผงังานเดยีวกัน และเลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการจดัการโลจสิตกิส์ทีต้่องการให้ทกุคนในหน่วยงานได้ตระหนกั

และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยลดเวลาน�าและลดความสูญเปล่าของทรัพยากรในการส่งมอบงานบริการ 
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

 อกีทัง้ผูวิ้จยัมกีารพิจารณาหลกัการบริหารงานแบบองค์รวม ตามยคุทีม่คีวามผนัผวนของสภาพแวดล้อม

ภายนอกและไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ จึงท�าให้ความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ มี 4 ประเภท คือ 

การจัดการความต้องการของลูกค้า การจัดการกลุ่มงานซัพพลายเออร์ การจัดการสารสนเทศและการจัดการเชิง

สัมพันธ์ ซึ่งท�าให้มองเห็นถึงความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานในด้านของผลลัพธ์ทางการเงิน การบริการลูกค้า

และการบริหารงานโลจิสติกส์ตั้งแต่กลุ่มงานของซัพพลายเออร์ ผ่านการจัดการงานของธุรกิจโลจิสติกส์เดียวกัน 

จนถึงการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในห่วงโซ่โลจิสติกส์เดียวกัน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ส�าหรับวิธีด�าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เริ่มวิธีเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้วิธีเชิงคุณภาพ

เพ่ือสนบัสนนุและยนืยนัผล อาศยัข้อมลูจากการแสดงความคดิเหน็ของกลุม่ผูบ้ริหารฝ่ายกิจกรรมโลจสิตกิส์หรือ

เทยีบเท่า โดยเน้นกลุม่ธุรกิจทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการบริหารจดัการธรุกิจให้บริการโลจสิตกิส์ และ/หรือ

ผ่านระบบ ISO 9001: 2015 เพื่อเป็นต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับรองมาตรฐานเริ่มปี 2553-2561 เท่ากับ 

905 กิจการ ต่อมาจ�าแนกขนาดธุรกิจ พบว่า มีบางบริษัทไม่สามารถระบุขนาดหรือประเภทธุรกิจ เนื่องจากสืบค้น

ไม่พบในฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือได้รับทั้ง 2 มาตรฐานท�าให้มีการนับซ�้า (พค, 2561) ซึ่งส่งผลให้มี

จ�านวนของประชากรทั้งสิ้น 701 กิจการ 

  1.1 การวิจยัเชิงปริมาณ ค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างจากประมาณ 20 เท่าของตวัแปร มพีารามเิตอร์ 

18 ตัว จะได้ 360 กิจการ กับสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นตามสัดส่วนของประชากร ใช้รวบรวมข้อมูลกับผู้ที่มีก�าไรสุทธิ

ในปี 2560 ตามล�าดับ (พค, 2563; สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554) 



76 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

ตารางที่ 3 แสดงจ�านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัย

ขอบเขตและโครงสร้างธุรกิจ

ขนาดธุรกิจ (หน่วย:กิจการ)

เล็ก กลาง ใหญ่ รวม

1. การขนส่งสินค้า ครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริหาร

   ด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศในรูปแบบทั้งทางถนน 

   รถไฟ ทะเล และอากาศ รวมทั้งการกระจายสินค้า

221 46 13 280

2. การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้า การให้บริการติดสลากสินค้า/

   บริการด้านบรรจุภัณฑ์ 

7 2 3 12

3. การให้บริการด้านพิธีการที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ ครอบคลุมงานพิธีการ

   ศุลกากร งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า/ส่งออกสินค้า

29 2 - 31

4. การให้บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเสริม เช่น งานที่ปรึกษา

   ด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 1 - 7

5. การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่ง

   ทั้งภายในและภายนอก

3 - - 3

6. อื่น ๆ เช่น จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รับเหมา ฯ 16 8 3 27

รวม 282 59 19 360

ที่มา: จร (2556) และค�านวณโดยผู้วิจัย

  1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยตัวอย่างจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมี 360 กิจการ มาคัดเลือกโดย

ใช้หลักพิจารณาจากก�าไรสุทธิในปี 2560 ตามล�าดับ จ�านวน 5 กิจการตามโครงสร้างธุรกิจ หรือจนถึงจุดอิ่มตัว

ของข้อมูล เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ืออธิบายถึงลักษณะการด�าเนินงานกับปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จที่

ผ่านมาดังภาพที่ 1

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามการวิจัยเป็น 4 ตอน คือ

   ตอน 1 สถานภาพการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาการด�าเนินงานและประเภทธุรกิจ 

   ตอน 2 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น มี 6 ด้าน

คือ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้ันสูง ทรัพยากรด้านความรู้หรือเช่ียวชาญในการจัดการ 

ทรัพยากรขององค์กร ทรัพยากรเชิงสัมพันธ์ กับลักษณะที่โดดเด่นในกิจกรรมโลจิสติกส์ ปรับข้อค�าถาม

จาก Darkow และคณะ (2015); Karia และคณะ (2015); Ralston และคณะ (2013) 

   ตอน 3 สอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัด้านความสามารถในการให้บริการโลจสิตกิส์ ม ี4 ด้าน

ได้แก่ การจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การจัดการระหว่างกลุ่มซัพพลายเออร์ การจัดการ

สารสนเทศ กับการประสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ ปรับข้อค�าถามจาก Mandal และ Korasiga (2016); 

Wang และคณะ (2015); Yorulmaz และ Birgün (2017) 

   ตอน 4 สอบถามถึงความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มี 3 ด้าน

ได้แก่ ผลตอบแทนทางการเงนิ การบริการลกูค้า กับการบริหารงานโลจสิตกิส์ ปรับข้อค�าถามจาก Kuo และคณะ 

(2017); Ralston และคณะ (2013) 

  2.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างให้สอดรับวิธีเชิงปริมาณ 

โดยเน้นลักษณะการด�าเนินธุรกิจ เช่น what ท�าอะไร? กับ How ท�าอย่างไร? สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการจัดการ

ทรัพยากรในองค์กรให้เข้าสู่เป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้ เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดในการปฏิบัติงานตาม

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและช่วยเสริมในการตอบค�าถามการวิจัยจากการส�ารวจ

  ดังน้ัน แบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้ครอบคลุม

ค�าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยได้เหมาะสม

 3. ทดสอบความเทีย่งตรงและความน่าเชื่อถือ การส�ารวจด้วยวธิีแบบสอบถามกบัการสัมภาษณ์แบบ

ก่ึงโครงสร้าง ได้ผ่านประเมนิจากผูท้รงคณุวุฒทิีเ่ป็นนกัวิชาการและนกับริหารธรุกิจ จ�านวน 3 ท่านคอื 1) ตวัแทน

ของผูป้ระกอบธุรกิจ 2) อาจารย์ประจ�าคณะโลจสิตกิส์และดจิทิลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลยันเรศวร กับ 3) อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ท�าให้การประเมินผล พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ที่มากกว่าเกณฑ์ 0.50 แล้วน�าไปทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 30 คน เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 3 ตัวแปรแฝงอยู่

ระหว่าง 0.958-0.961 กับตัวชี้วัด 13 ตัวในช่วง 0.958-0.965 มากกว่าเกณฑ์ยอมรับได้ที่ 0.7 (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010) 

ภาพที่ 1 แสดงวิธีการสุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงคุณภาพ

➤
กลุ่มตัวอย่างจากวิธีเชิงปริมาณ 

จ�านวน 360 กิจการ

กลุ่มตัวอย่างในวิธีเชิงคุณภาพ

5 กิจการตามโครงสร้างหลักธุรกิจ

ก�าไรสุทธิสูงสุด
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามการวิจัยเป็น 4 ตอน คือ

   ตอน 1 สถานภาพการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาการด�าเนินงานและประเภทธุรกิจ 

   ตอน 2 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น มี 6 ด้าน

คือ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้ันสูง ทรัพยากรด้านความรู้หรือเช่ียวชาญในการจัดการ 

ทรัพยากรขององค์กร ทรัพยากรเชิงสัมพันธ์ กับลักษณะที่โดดเด่นในกิจกรรมโลจิสติกส์ ปรับข้อค�าถาม

จาก Darkow และคณะ (2015); Karia และคณะ (2015); Ralston และคณะ (2013) 

   ตอน 3 สอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัด้านความสามารถในการให้บริการโลจสิตกิส์ ม ี4 ด้าน

ได้แก่ การจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การจัดการระหว่างกลุ่มซัพพลายเออร์ การจัดการ

สารสนเทศ กับการประสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ ปรับข้อค�าถามจาก Mandal และ Korasiga (2016); 

Wang และคณะ (2015); Yorulmaz และ Birgün (2017) 

   ตอน 4 สอบถามถึงความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มี 3 ด้าน

ได้แก่ ผลตอบแทนทางการเงนิ การบริการลกูค้า กับการบริหารงานโลจสิตกิส์ ปรับข้อค�าถามจาก Kuo และคณะ 

(2017); Ralston และคณะ (2013) 

  2.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างให้สอดรับวิธเีชิงปริมาณ 

โดยเน้นลักษณะการด�าเนินธุรกิจ เช่น what ท�าอะไร? กับ How ท�าอย่างไร? สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการจัดการ

ทรัพยากรในองค์กรให้เข้าสู่เป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้ เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดในการปฏิบัติงานตาม

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและช่วยเสริมในการตอบค�าถามการวิจัยจากการส�ารวจ

  ดังนั้น แบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้ครอบคลุม

ค�าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยได้เหมาะสม

 3. ทดสอบความเทีย่งตรงและความน่าเชื่อถือ การส�ารวจด้วยวธิีแบบสอบถามกบัการสัมภาษณ์แบบ

ก่ึงโครงสร้าง ได้ผ่านประเมนิจากผูท้รงคณุวุฒทิีเ่ป็นนกัวิชาการและนกับริหารธรุกิจ จ�านวน 3 ท่านคอื 1) ตวัแทน

ของผูป้ระกอบธุรกิจ 2) อาจารย์ประจ�าคณะโลจสิตกิส์และดจิทิลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลยันเรศวร กับ 3) อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ท�าให้การประเมินผล พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ที่มากกว่าเกณฑ์ 0.50 แล้วน�าไปทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 30 คน เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 3 ตัวแปรแฝงอยู่

ระหว่าง 0.958-0.961 กับตัวชี้วัด 13 ตัวในช่วง 0.958-0.965 มากกว่าเกณฑ์ยอมรับได้ที่ 0.7 (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010) 
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ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ใช้ระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562-เดือนเมษายน 2563

  4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ได้ด�าเนินจัดส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีก�าไรสุทธิในปี 2560 พร้อมแนบเอกสารข้อมูลค�าอธิบายส�าหรับอาสาสมัครการวิจัยและอื่น ๆ  โดยใช้

วิธีการจัดส่งแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ 

  4.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ ได้ประสานเพ่ือจดัส่งแบบร่างสัมภาษณ์ให้พิจารณาล่วงหน้า เมือ่มกีารตอบ

รับ ได้ด�าเนินการนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์ด้วยวิธีเผชิญหน้า รวมถึงถอดบทสัมภาษณ์เพื่อจัดส่งและตรวจสอบ

ความถูกต้องเชิงเนื้อหาก่อนเผยแพร่ข้อมูล โดยใช้นามแฝงของนักบริหารธุรกิจที่ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้จัดการ

ฝ่ายขาย ตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้อ�านวยการบริษัท 

 5. เทคนิควิเคราะห์ข้อมูล เนื่องด้วยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก 

และอาศัยผลวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบการบรรยายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน

  5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อทดสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

  5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จ�าแนกและจัดประเภทของข้อมูลด้วยการเขียน

แผนผังทางความคิด เพื่อเชื่อมโยงและบรรยายความสัมพันธ์เชิงเนื้อหากับข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการวิจัย

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ การส�ารวจด้วยแบบสอบถามการวิจัย มีการตอบกลับที่เนื้อหาสมบูรณ์คิดเป็น

ร้อยละ 63.33 ซึ่งมากกว่างานวิจัยที่ผ่านคืองานวิจัยของ Ralston และคณะ (2013) รวมถึงงานวิจัยของ Wang 

และคณะ (2015) ซ่ึงรับไม่เกินร้อยละ 25 จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล พัฒนาและตรวจสอบสมการเชิง

โครงสร้างเพ่ือสร้างโมเดลความส�าเร็จในการด�าเนนิธุรกิจจากสมมตฐิานการวิจยัให้สอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

  1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ช้ีให้เหน็ว่าผูใ้ห้บริการด�าเนนิงานด้านขนส่ง ขนถ่ายและกระจาย

สินค้าสูงสดุ รองลงมาเป็นงานบริการทางด้านพิธกีารทีเ่ก่ียวข้องงานโลจสิตกิส์ครอบคลมุงานศลุกากร กับบริการ

ด้านการบริหารงานทางด้านการจัดเก็บ ดูแลและบริหารคลังสินค้าเป็นส�าคัญ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้ด�าเนินการมากว่า 

15 ปีขึ้นไป 
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ประเด็น ค่าเฉลี่ย

ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์
**

สัมประสิทธิ์

การถดถอย

1. ทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น (K1) 3.84 0.717* 0.870*(R
2
=76%)

1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ (X1) 3.82 0.540* -

1.2 ทรัพยากรทางเทคโนโลยีขั้นสูง (X2) 3.56 0.492* -

1.3 ทรัพยากรด้านความรู้/เชี่ยวชาญ (X3) 4.01 0.572* -

1.4 ทรัพยากรขององค์กร (X4) 3.84 0.620* -

1.5 ทรัพยากรเชิงสัมพันธ์ (X5) 3.90 0.598* -

1.6 ลักษณะที่โดดเด่นในกิจกรรมโลจิสติกส์ (X6) 3.92 0.606* -

2. ความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ (E1) 3.94 0.760* 0.970*(R
2
=95%)

2.1 การประสานระบบการบริหารจัดการให ้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Y1)

4.11 0.617* -

2.2 การประสานระบบการจัดการซัพพลายเออร์ (Y2) 3.87 0.640* -

2.3 การประสานระบบการจัดการสารสนเทศ (Y3) 3.79 0.646* -

2.4 การประสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ (Y4) 4.01 0.668* -

3. ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน (E2) 3.73 - -

3.1 ผลการด�าเนินงานทางการเงิน (Y5) 3.45 - -

3.2 ผลการด�าเนินงานทางการบริการลูกค้า (Y6) 3.88 - -

3.3 ผลการด�าเนินงานทางโลจิสติกส์ (Y7) 3.87 - -

ภาพรวมของแบบสอบถามการวิจัย 3.84 - -

หมายเหตุ: *p < 0.05, **VIF=1.979-3.104 ที่ต�่ากว่า10 จึงไม่เกิด Multicollinearity (Hair et al., 2010)

 จากตารางที่ 4 ท�าให้ทราบว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่มีความพร้อมของทรัพยากร (effect 

size = 0.870) และใช้ประโยชน์จากความสามารถขององค์กรที่หลากหลาย (effect size = 0.970) จนก่อให้เกิด

ความส�าเร็จในผลการด�าเนินงานทางการเงิน การบริการลูกค้า และการบริหารงานโลจิสติกส์เนื่องด้วยธุรกิจ

สามารถเข้าใจและกระท�าในตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด (χ
Y1 

= 4.11) รองลงมาเป็นการประสาน

ความร่วมมือขององค์กรกับบริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ (χ
Y4 

= 4.01) อีกทั้งได้รับผลจากที่องค์กรได้ครอบครองทรัพยากร

ที่จ�าเป็นและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ (χ
x3 

= 4.01) ที่ให้

ความส�าคัญกับการเช่ือมโยงกิจกรรมของงานและข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร

อย่างเป็นระบบ (χ
x6 

= 3.92)
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  1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานในธุรกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยค่าไคสแควร์ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 (p-value = 0.073), GFI = 0.96, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.038, Standardized

RMR = 0.027 และค่าน�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีมากกว่า 0.40 ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ คือ

(1) ค่าไคสแควร์ไม่มีนัยส�าคัญ (2) GFI ≥ 0.90 (3) AGFI ≥ 0.90 (4) RMSEA < 0.05 และ (5) Standardized 

RMR < 0.05 (Hair et al., 2010; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554)

ตารางที่ 5 แสดงโมเดลความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (หลังปรับโมเดล)

ตัวแปรเหตุ
K1 E1 E2

R
2

ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE

ตัวแปรสังเกตได้

Y1 0.46* - 0.46* 0.49
C

- 0.49
C

- - - 0.69

Y2 0.51* - 0.51* 0.54* - 0.54* - - - 0.57

Y3 0.47* - 0.47* 0.50* - 0.50* - - - 0.53

Y4 0.51* - 0.51* 0.54* - 0.54* - - - 0.65

Y5 0.38* - 0.38* 0.60* 0.60* - 0.42
 C

- 0.42
C

0.42

Y5 0.42* - 0.42* 0.67* 0.67* - 0.47* - 0.47* 0.61

Y7 0.46* - 0.46* 0.73* 0.73* - 0.51* - 0.51* 0.66

ตัวแปรแฝงในการวิจัย

E1 0.95* - 0.95* - - - - - - 0.97

E2 0.90* 1.36* -0.46 1.44* - 1.44* - - - 0.87

หมายเหตุ: *p < 0.05 และ c = Constant 

ภาพที่ 2 แสดงผลโมเดลความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (หลังปรับโมเดล)

ความสามารถ

ในการบริการโลจิสติกส์

ทรัพยากรโลจิสติกส์

ที่มีความโดดเด่น

ความส�าเร็จของ

ผลการด�าเนินงาน

➤

➤

➤

0.95*

-0.46

1.44*
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

 จากตารางที่ 5 และภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงขนาดอิทธิพลรวม (TE) ที่ประกอบด้วย ขนาดอิทธิพล

ทางตรง (DE) กับขนาดอิทธิพลทางอ้อม (IE) ท�าให้ พบว่า 1) การรวมกลุ่มทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น

มีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ขององค์กรสูงถึง 0.95 หน่วย 2) การใช้

ประโยชน์จากทางด้านความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�าเร็จของผลการ

ด�าเนินงานทั้งในส่วนของผลตอบแทนทางการเงิน การบริการลูกค้าและการบริหารงานโลจิสติกส์ในระดับสูง

ที่ 1.44 หน่วย ในทางตรงกันข้าม 3) ผลการรวมกลุ่มทรัพยากรโลจิสติกส์ท่ีมีความโดดเด่นที่ไม่มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

 ส�าหรับเส้นทางการด�าเนินงานสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจ พบว่า หากด�าเนินตามเส้นทางของการรวมกลุ่ม

ทรัพยากรโลจสิตกิส์ทีม่คีวามโดดเด่น ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของผลการด�าเนนิงาน ก็ต่อเมือ่ผ่านการบริหาร

งานจากทางด้านความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ เพราะการที่องค์กรต้องการประสบความส�าเร็จในการ

ด�าเนินธุรกจิ จ�าเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันและการขบัเคลื่อนธุรกจิจากความสามารถในการบรหิารงาน ควบคู่กบั

ความพร้อมของส่ิงที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานจากทรัพยากรที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าจะพบอิทธิพลของ

ปัจจยัทรัพยากรโลจสิตกิส์ทีม่คีวามโดดเด่นทีม่ต่ีอความส�าเร็จในการด�าเนนิธุรกิจ โดยมค่ีาสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ถึง 0.870* (R
2
=76%) ขณะทีม่กีารทดสอบโมเดลเชิงโครงสร้างกลบัได้ผลลพัธ์ในทศิทางตรงกัน ก็คอื ไม่นยัความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน ซ่ึงส่งผลให้ปัจจยัด้านความสามารถในการให้บริการโลจสิตกิส์ เป็นตวัแปรคัน่กลางทีม่อีทิธพิล

อย่างสมบรูณ์ในความสัมพันธ์ของทรัพยากรโลจสิตกิส์ทีม่คีวามโดดเด่นกับความส�าเร็จของผลการด�าเนนิธรุกิจไทย 

 ดังนั้น หากองค์กรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น จะท�าให้ธุรกิจประสบ

ความส�าเร็จได้มากทีส่ดุ ก็ต่อเมือ่องค์กรต้องมคีวามสามารถในการท�างานให้ตรงตามข้อก�าหนดทีร่ะบไุว้และรองรับ

การเรียกร้องในส่ิงที่ลูกค้าต้องการ กับปฏิบัติตามข้อก�าหนดและสร้างอ�านาจการต่อรองในการเลือกซัพพลาย-

เออร์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางเทคโนโลยีโลจิสติกส์ได้เหมาะสม พร้อมกับสร้าง

สานสัมพันธ์ทีด่กัีบผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ จากการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุด อีกทั้งทราบว่า ความ

แตกต่างของระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจมักสร้างผลส�าเร็จที่เหมือนกัน ยกเว้นประเภทธุรกิจที่มีบริบทต่างกัน

ท�าให้ถึงเป้าหมายความส�าเร็จทางธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลตามโครงสร้างธุรกิจ สามารถสรุปใจความส�าคัญ

ได้ 6 ประเด็นที่พบว่า องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวทางบริหารจัดการองค์กรที่แตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจหรือระเบียบปฏิบัติงานที่ระบุไว้ ขณะเดียวกันทุกองค์กรมีเป้าหมายในการบริหารงานในทิศทาง

เดียวกัน ก็คือ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

ย่อมท�าให้แต่ละธุรกิจสามารถใช้วิธีบริหารจัดการองค์กรได้เหมือนกัน ดังนี้ 

  1) การมส่ีวนร่วมของบุคลากรและเช่ือมความสัมพันธ์ของข้ันตอนการท�างานในองค์กร มหีลกัแนวทาง

ในการท�างานเป็นทมี การมบุีคลากรทีห่ลากหลายทางด้านความรู้ ความสามารถจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน
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ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

รวมทั้งมีการยอมรับความคิดเห็นต่างในระหว่างการประชุมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ตามระดับขั้นของสายงาน 

  2) การบริหารเชิงกระบวนการ ความเป็นผู้น�าและการบริหารงานคุณภาพของการจัดการโลจิสติกส์ 

ผูน้�าองค์กรได้ค�านงึถึงการสือ่สารแบบสองทางทีเ่น้นให้มกีารโต้ตอบ แสดงความคดิเหน็และตดัสินใจร่วมกันของ

หัวหน้างานกบัผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงบทบาทในการประสานขั้นตอนการท�างาน ซึง่

ท�าให้บคุลากรได้รับรู้และเข้าใจถึงวิธกีารท�างานของแต่ละหน่วยงานจากการก�าหนดแผนงานร่วมกัน พร้อมสามารถ

เข้าถึงฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ในทันทีตามหลักของ 7 Right Logistics และ Service Quality 

  3) การสร้างสัมพันธภาพกับบริษัทคู่ค้าขององค์กร องค์กรมีการวางนโยบายในการสานสัมพันธ์กับ

ผู้ที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่โลจิสติกส์เดียวกัน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์และเอาใจใส่ดูแลตามสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง มีการ

เรียนรู้วิธีการท�างานร่วมกันกับซัพพลายเออร์ในฐานะเป็นผู้ร่วมงานขององค์กร 

  4) การยอมรับเทคโนโลยีส�าหรับงานโลจิสติกส์ ผู้น�าให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ให้เชื่อมโยงต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้เทคโนโลยี 

GPS Tracking ทีผ่่านมาตรฐานการรับรอง การตดิตัง้กล้องวงปิดแบบ CCTV ระบบบนัทกึอณุหภมูแิละความช้ืน

แบบ Data Logger รวมทัง้การใช้แอปพลเิคชันในการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์หรือบนโทรศพัท์มอืถือทีส่ะดวกต่อ

การเข้าถึงและการมอบงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติการได้ทันที 

  5) การสรรหา คัดเลือกและเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร องค์กรมีระบบการสรรหา 

คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานพิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น คุณวุฒิวิชาชีพ

ในสายงาน ทัศนคติในความคิด บุคลิกภาพในแบบ Service Mind แล้วมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านการจัด

ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะตามสายงาน เพ่ือให้เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาทีม่ซัีบซ้อนตัง้แต่กระบวนการรับงาน 

จนถึงสามารถส่งมอบคุณค่าตามที่ลูกค้าคาดไว้ได้ 

  6) การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานในองค์กรและระหว่างธุรกิจ องค์กรมีการวัดประเมิน

ความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารกับบุคลากรในองค์กร องค์กร

ธรุกิจประเมนิซัพพลายเออร์ เป็นการประเมนิพฤตกิรรมการท�างานในแบบทีอ่งค์กรก�าหนด ส�าหรับลกูค้าเป็นการ

ประเมินความพึงพอใจบริการ ข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะ จากนั้นน�ามาปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาแผนงานในอนาคต

สรุปการวิจัยและอภิปรายผล

 การวิจยัฉบับนีใ้ช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสานด้วยการเก็บรวมข้อมลูจากผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์ทีผ่่านรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 จากผลวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพมีเนื้อหาที่กลมกลืนกัน พบว่า

การรวมกลุ่มของทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ สินทรัพย์จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ รวมถึง
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

ลักษณะที่โดดเด่นในกิจกรรมโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในส่วนงานด้านผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

การบริการลูกค้าและการบริหารงานโลจิสติกส์ ก็ต่อเมื่อองค์กรมีความสามารถในการบริหารงานแบบองค์รวม 

ให้สัมพันธ์ของทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ ส่งผลให้ปัจจัยด้าน

ความสามารถในการบริการโลจิสติกส์ เป็น Full Mediation 

 องค์กรที่จะประสบความส�าเรจ็ในการมีผลการด�าเนินงานด้านการเงิน การบริการลูกค้า และการบริหาร

งานโลจสิตกิส์ทีด่ไีด้ องค์กรนัน้ต้องอาศัยความสามารถของผูน้�าและความหลากหลายทางด้านความสามารถของ

บุคลากรในองค์กร ให้เกิดการยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันและมีส่วนร่วมก�าหนดแผนงาน เหมาะสมกับจ�านวน

ของทรัพยากรและสารสนเทศทีม่จี�ากัดให้มกีารถ่ายโอน แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการปฏบิตัหิน้าที ่โดย

ค�านงึถึงการลดสญูเปล่าของทรัพยากรในกระบวนการให้บริการ หรือปรับกิจกรรมให้กระชับ แล้วน�าระบบงานของ

องค์กรปรับให้สอดรับกับวิธดี�าเนินงานของกลุม่ซัพพลายเออร์ ในฐานะเป็นผูร่้วมงานในการให้บริการแก่ลกูค้าเป็น

ส�าคัญ ซึ่งมีผลวิจัยคล้ายคลึงกับ Barney และ Clark (2007) ที่ว่าแหล่งก�าเนิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ที่ยั่งยืน ข้ึนอยู่กับการครอบครองสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถขององค์กรที่มีความ

หลากหลายและเคลื่อนย้ายได้ไม่อย่างเสรี ด้วยการจัดสรรและน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตและบริการให้เกิด

ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า ถูกสนับสนุน Zacharia และ Mentzer (2007) ที่ว่าจากสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส้ันลง ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความส�าคัญของ

การจัดการโลจิสติกส์ ที่เน้นเช่ือมโยงกระบวนการท�างานตั้งแต่กิจกรรมต้นน�้าจนถึงกิจกรรมปลายน�้าของ

ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงก่อให้เกิดข้อได้เปรียบจากการให้บริการลูกค้าที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระยะเวลาอันสั้นแล้วเข้าสู่ตลาดได้เร็ว และได้รับยืนยันจาก Ralston และคณะ

(2013) ที่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโลจิสติกส์ทั้งจับต้องได้และ

จับต้องไม่ได้ เกิดความเหมาะสมและเพียงพอต่อการรองรับความต้องการของลูกค้า (Wang, 2014) ซ่ึงเป็น

สิ่งที่ช่วยสนับสนุนและลดอุปสรรคในการเข้าถึงทรัพยากรที่หาได้ยากและทดแทนไม่ได้สมบูรณ์ (Lavie, 2006) 

ช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ท�าให้มีความสามารถในการท�าก�าไรและเพิ่มข้อได้เปรียบ

ในแข่งขันทางธุรกิจได้ (Wang, 2014)

 ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 เมื่อมีการรับรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ประสบความส�าเร็จ สามารถก�าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วย

ในปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจประกอบกิจการขนาดเล็กถึงร้อยละ 95.7 ของจ�านวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมด 

21,603 กิจการในปี 2559 เน้นให้บริการขนส่ง ขนถ่ายและกระจายสินค้าเฉพาะพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถให้บริการที่มีขอบเขตบริการที่จ�ากัดหรือเฉพาะทาง ท�าให้ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ได้ทั้งหมด (พค, 2559; สศช, 2560) 

 ดังนั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ ก็คือ 

 1) เร่ืองของการเช่ือมโยงประสานกิจกรรมในองค์กรให้เป็นระบบงานเดียวกัน ท�าให้เกิดการไหลเวียน

ของทรัพยากรและสารสนเทศที่ดีเพื่อลดความสูญเปล่าและเวลาในการด�าเนินการ 
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ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

 2) การเสริมแรงและสร้างเครือข่ายทางธรุกิจทีเ่ก่ียวข้อง ให้เกิดการเข้าถึง แบ่งปัน ประสานการท�างาน

ข้ามองค์กร หรือบูรณาการหลักความคิดให้สอดคล้องปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ

และสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลาย 

 3) การพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร ให้เช่ียวชาญตามสายงานและสามารถใช้เทคโนโลยี

ด้านบริการโลจสิตกิส์เกิดอรรถประโยชน์ให้แก่องค์กรกับผูม้ส่ีวนได้เสียขององค์กรอย่างมคีณุภาพบริการกับบริหาร

งานมีคุณภาพซึ่งเหมาะธ�ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร 

 หมายเหตุ: ผู้วิจัยจะเน้นการเชื่อมโยงสานสัมพันธภาพระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินธุรกิจ เริ่ม

ตัง้แต่การท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์ในฐานะเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในงานบริการ ผ่านข้ันตอนการบริหารงานในธรุกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์ที่เน้นโดดเด่นของบทบาทโลจิสติกส์ ซ่ึงถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ส�าคัญของระบบงานในองค์กรให้

เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า จนกลายเป็นความผูกพันที่ดีต่อองค์กรธุรกิจ เพราะว่าธุรกิจให้

บริการโลจสิตกิส์ไทยเป็นกิจการขนาดเลก็ ท�าให้ยากต่อการแสวงหาเงนิทนุเพ่ือสัง่ซ้ืออปุกรณ์เทคโนโลยทีีท่นัสมยั

และสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ใช้ได้เฉพาะทาง ย่อมมีต้นทุนการปฏิบัติงานสูง ขณะที่ไม่สามารถเพิ่ม

ราคาบริการ จึงไม่เหมาะที่จะหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนสูงเพิ่มเติม ท�าให้บริบทธุรกิจโลจิสติกส์ไทย น่าจะเน้นการ

บริหารเชิงสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายในห่วงโซ่โลจิสติกส์ โดยพัฒนาต่อเนื่องเพื่อไหลเวียนของทรัพยากร ข้อมูล

ข่าวสารกับธุรกรรมทางการเงิน 

 สุดท้ายนี้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จะต้องมีการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความ

สามารถในการประสานงานแบบองค์รวม ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน

ทันที อันส่งผลให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพให้เติบโตต่อไปได้

ผลส�าเร็จและความคุ้มค่าของงานวิจัย

 ผลส�าเร็จและความคุ้มค่างานวิจัยที่ได้รับมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผลลัพธ์ท่ีตอบตามวัตถุประสงค์

การวิจัยกับส่วนที่สองเป็นผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน�าไปใช้ ดังนี้

 1. ผลลัพธ์ที่ตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1) ได้โมเดลความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือพัฒนาต่อยอดความคิดของ 

Resource-Based Logistics ในการบริหารจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์เฉพาะบริบทธุรกิจ

  2) ได้เส้นทางพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจให้บริการ

โลจิสติกส์ น�าไปปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้ความสามารถของได้เต็มก�าลัง

 2. ผลลัพธ์และผลกระทบจากการน�าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน ์มีเป้าหมาย 4 ด้าน ดังนี้
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เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต

ตารางที่ 6 การน�าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ที่ได้รับ ปรับปรุงและพัฒนา ผลกระทบ

1) ผู้น�าและบุคลากร

ในธุรกิจให้บริการ 

โลจิสติกส์

- รับรู้ถึงจุดแข็ง/จุดอ่อนในการบริหาร

  งาน และทบทวนผลย้อนกลับจาก

  ปฏิบัติงานที่ผ่าน

- ใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

  เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน

  บริการ

- เพิ่มการจัดการคุณภาพ

  งานบริการและคุณภาพ 

  การจัดการทรัพยากร

- เพิ่มความสามารถใน

  การแข่งขันทางธุรกิจ

- เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากความ

  สามารถของทรัพยากรให้สอดคล้อง

  กับการปฏิบัติงานจริง

- ลดความสูญเปล่า

  ของทรัพยากรและใช้

  ประโยชน์เต็มศักยภาพ

- แนวโน้มการเติบโต

  ของผลประกอบการ

2) ผู้รับบริการ - ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

  ตามคุณภาพบริการและถูกต้อง

  ของงานโลจิสติกส์

- เพิ่มความเชื่อมั่นและ

  ไว้วางใจต่อการใช้

  บริการ

- สร้างความผูกผันเชิง

  สัมพันธ์ในระยะยาว

3) นักวิชาการและ

   บุคคลอื่น

   ที่เกี่ยวข้อง

- เข้าใจถึงโครงสร้างขององค์ประกอบ

  และเส้นทางการพัฒนาการจัดการ

  ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ด้านความ

  สามารถเพื่อพัฒนาสู่ความส�าเร็จ

- สนับสนุนและยืนยัน

  แนวคิด Resource-

  Based Logistics ตาม

  สายงานโลจิสติกส์

- สร้างความได้เปรียบ

  ในการแข่งขันทาง

  ธุรกิจให้บริการ

  โลจิสติกส์

4) ผู้ให้บริการ

   ที่ต้องการเข้าสู่

   มาตรฐานสากล

- รับรู้และใช้ประโยชน์ของเส้นทาง

  พัฒนาหรือวิธีการบริหารจัดการ

  ทรัพยากรและความสามารถในการ

  บริหารงานจากองค์กรที่ส�าเร็จมาก่อน

- ทบทวนขั้นตอนการ

  ด�าเนินงานในปัจจุบันให้

  สอดคล้องกับข้อก�าหนด

  เชิงคุณภาพ แล้วปรับ

  เทคนิคงานสู่เป้าหมาย

- เพิ่มประสิทธิภาพใน

  การจัดการคุณภาพ

  จนได้รับรองจาก

  มาตรฐานคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

  1.1) ส�าหรับผู้ให้บริการโลจสิตกิส์ จากข้อมลูวิจยัช้ีให้เหน็ว่า ผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์โดยเฉพาะกลุม่งาน

บริการด้านกิจกรรมขนส่ง ควรมกีารปรับตวัและให้ความส�าคญัต่อการจดัการโลจสิตกิส์ทีเ่ป็นจิก๊ซอว์ในการประสาน

กลไกของผังงานที่ต้องการให้ครอบคลุม รับรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้งานไหลลื่น

และลดเวลาน�าการส่งมอบคุณค่าของงานบริการให้แก่ลูกค้าประทับใจและผูกผันกับองค์กรในระยะยาว ควบคู่

ปรับเทคนคิการท�างานร่วมกับกลุม่งานของซัพพลายเออร์ ซ่ึงเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในงานมคีณุภาพและยงัมเีป้าหมาย
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ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

องค์กรเหมอืนกนั กค็อื สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูคา้ ลดตน้ทุนด�าเนินการให้เหมาะสมกบัวธิกีารบรหิารจัดการ

ทรัพยากรขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ได้ทันสถานการณ์

  1.2) ส�าหรับนักวิชาการ ข้อมูลวิจัยท�าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับ Resource-Based Logistics ใน

มุมมองของนักบริหารตามสายงานบริการโลจิสติกส์ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรและ

สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้วยการจัดการคุณภาพโดย และสามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาเพ่ือ

ต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1) ด้านตัวแปรการวิจัย ได้เน้นศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การวางแผน 

ด�าเนินงานและควบคุมระบบงานที่ท�าให้ธุรกิจประสบส�าเร็จ ท�าให้ละเลยวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็น

ส่ิงทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการตลาด ฯ ทีอ่าจกระทบต่อความสามารถในการ

ด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น ควรมีการเพิ่มปัจจัยภายนอกควบคู่กับปัจจัยภายใน หรืออื่น ๆ  เพื่อน�าเข้าสู่โมเดลเชิงสาเหตุ

แห่งความส�าเร็จขององค์กร หรือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกองค์กรเพิ่มเติม 

  2.2) ด้านการสอบถามและรวบรวมข้อมลู ได้เน้นกลุม่ผูใ้ห้บริการทีไ่ด้ผ่านการรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีความโน้มเอียงทางกลุ่มธุรกิจขนส่ง ขนถ่าย และกระจายสินค้า ท�าให้ละเลย

รายละเอยีดของแต่ละธรุกิจ แม้ว่าผลสัมภาษณ์จะมวิีธีบริหารงานทีต่่างกันเลก็น้อยตามระเบยีบปฏบิตังิานทีร่ะบุ

ไว้ อย่างไรก็ตาม งานวิจยัคร้ังต่อไปควรมกีารเปรียบเทยีบความแตกต่างตามโครงสร้างธุรกิจ เพือ่ให้เกิดการรับรู้

ถึงมิติด้านแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น
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