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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาบทบาทของความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วมมือกันภายนอก
บริษัทที่มีต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ จี ำ� นวน 378 บริษทั สถิตอิ นุมานวิเคราะห์
ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วม
มือกันภายนอกบริษทั มีอทิ ธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ความร่วมมือกันภายในบริษทั มีอทิ ธิพลทาง
ตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ แต่ความร่วมมือกันภายนอกบริษทั ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ และยัง
ศึกษาพบว่า ความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วมมือกันภายนอกบริษัทมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจอีกด้วย ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย บริษัทควรให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัท เพราะหากประสิทธิ
ภาพโลจิสติกส์ของบริษัทดีก็จะส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากงานวิจัยนี้พบ
ว่าความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วมมือกันภายนอกบริษัทสามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของบริษัทดีขึ้นได้ อีกทั้งความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วมมือกันภายนอกบริษัทยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ
ค�ำส�ำคัญ: ความร่วมมือกันภายในบริษัท ความร่วมมือภายนอกบริษัท ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ABSTRACT

The research aims to explore the impact of internal collaboration and external collaboration on
logistics efficiency and business performance. The population of this study were businesses in Bangkok.
The samplings of this study were 378 firms in Bangkok and perimeter. The statistics used in this study
was inferential specifically of Structural equation modeling (SEM), at the 0.05 level of significance.
The result indicated that the model comply with the empirical data. The internal and external
collaborations had directly positive influence on logistics efficiency. Internal collaboration had direct
effect to business performance. However, external collaboration did not have any directly positive
influence to business performance. Moreover, logistics efficiency had directly positive effects to business
performance. Consequently, the study indicated that internal and external collaboration had indirect
effects to business performance. Additionally, the research’s outputs suggest that companies should
importantly focus on logistics efficiency which can lead to the high level of business performance. In
summation, internal and external collaborations are the essential factors which promote the efficiency
of logistics and also have indirect effects to business performance.
KEYWORDS: Internal Collaboration, External Collaboration, Logistics Efficiency and Business Performance

บทน�ำ

การด�ำเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นสิง่ ทีไ่ ด้แสดงให้เห็น
แล้วว่ามีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ (Rutner
& Langley 2000) เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการ
โลจิสติกส์สามารถช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงานของธุรกิจได้
ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะถูกจัดอยู่ในประเภทธุรกิจผลิต หรือธุรกิจ
บริ ก าร ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก็ คื อ
การด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ต้นทุนการ
ด�ำเนินงานที่ต�่ำที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนั เนือ่ งจากในปัจจุบนั ต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่าน
มา และยังคงมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อีกในอนาคต ยกตัวอย่าง
เช่น ต้นทุนด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าแรงของพนักงาน
เป็นต้น
สิง่ ต่างๆ เหล่านีธ้ รุ กิจไม่สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ และ
หากมีการวางแผนจัดการไม่ดีพอ ก็สามารถเป็นปัจจัยหนึ่ง
ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร แต่ในทางกลับ
กันหากธุรกิจมีการวางแผนจัดการด้านต้นทุนเป็นอย่างดีก็
จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคูแ่ ข่งได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีไม่เพียงแต่ช่วย
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลดต้ น ทุ น ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ เท่ า นั้ น การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน
เวลาให้แก่ธรุ กิจได้อกี ด้วย กล่าวคือ สามารถลดระยะเวลาใน
การให้บริการแก่ลูกค้า
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการจัดการโลจิสติกส์
ที่ดีสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้น
แก่บริษัทได้ผ่านการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า
(Mentzer, Flint, & Hult 2001) ซึ่ง Perrault & Russ
(1974) ได้เสนอว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันทีส่ ามารถ
เกิดขึ้นได้นั้น เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบมาจากการสร้าง
ประโยชน์จากเวลา และสถานที่ กล่าวคือ บริษัทสามารถส่ง
มอบสินค้า และบริการได้ในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการภายใต้
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งก็คือความสามารถในการตอบสนองต่อ
ลูกค้านัน่ เอง การตอบสนองต่อลูกค้าในทีน่ เี้ ป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั จะ
ต้องให้ความส�ำคัญประกอบไปด้วย ระยะเวลาน�ำ ความเร็ว
และคุณภาพในการขนส่ง และอัตราการเติมเต็มสินค้าเพื่อ
ให้มีสินค้าพร้อมส�ำหรับส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้อย่างทันเวลา
หากบริษัทสามารถท�ำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จะท�ำให้
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นได้ โดยที่การจัด
การโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากหลาก

บทความวิจัย
หลายปัจจัย Cooper, Lambert and Pagh (1997) ได้ให้
ค�ำจ�ำกัดความของ การจัดการโลจิสติกส์วา่ เป็นกระบวนการ
ท�ำงานร่วมกันตัง้ แต่ขนั้ ตอนการรับวัตถุดบิ จนกระทัง่ ส่งมอบ
สินค้าและบริการถึงมือของลูกค้า จากค�ำนิยามนีป้ จั จัยหนึง่ ที่
สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ได้กค็ อื การท�ำงาน
ร่วมกัน หรือความร่วมมือกันนั่นเอง
ความร่วมมือกันในด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ความร่วมมือกันภายในบริษทั
และความร่วมมือกันภายนอกบริษัท ซึ่ง Gimenez &
Ventura 2005 กล่าวว่าความร่วมมือกันภายในบริษัท
เป็นการท�ำงานร่วมกันโดยมีขอบเขตเพียงแค่ภายในบริษัท
เท่านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อขจัดรูปแบบการท�ำงานแบบ
ดัง่ เดิม และมุง่ สร้างความร่วมมือซึง่ กันและกันให้มากขึน้ กว่า
เดิมระหว่างแผนกต่างๆ ในบริษทั ซึง่ ความร่วมมือกันภายใน
บริษัทสามารถก่อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ในหลากหลาย
ด้านเช่น ท�ำให้พนักงานในบริษัทเกิดวัฒนธรรมการท�ำงาน
เป็นทีมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ แก่พนักงาน
ของบริษัท เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ท�ำให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานลงได้
นอกจากนีย้ งั สามารถท�ำให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการ
โลจิสติกส์ได้อย่างมากมายประกอบไปด้วยประหยัดต้นทุน
สินค้าคงคลังได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดระยะเวลาน�ำลง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า และช่วยให้การจัด
ตารางการท�ำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Gustin,
Daugherty, and Stank 1995) นอกจากความร่วมมือ
กันภายในบริษัทแล้ว ความร่วมมือกันอีกรูปแบบที่บริษัท
ไม่สามารถที่จะละเลยไปได้หากต้องการให้ประสิทธิภาพ
โลจิ ส ติ ก ส์ ข องบริ ษั ท พั ฒ นาขึ้ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบคื อ
ความร่วมกันภายนอกบริษัท กล่าวคือการที่บริษัทมีการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) และ
ลูกค้า (Customer) การทีบ่ ริษทั สร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้
กับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบจะช่วยให้บริษัทได้พันธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้กระบวนการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
บริษัทกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ชว่ ยลดข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากค�ำสัง่ ซือ้ แต่ละครัง้

หรือแม้กระทัง่ ระดมความคิดร่วมกันในการออกแบบวัตถุดบิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และ
บริการของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการขนส่งสินค้าเพื่อ
ให้กิจกรรมการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุดก็สามารถเป็น
แนวทางหนึง่ ในการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทั
ได้ โดยที่ความร่วมมือกันภายนอกที่ส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือ
ความร่วมมือกันระหว่างบริษทั กับลูกค้า เนือ่ งจากลูกค้าเป็น
ผู้ที่ใช้สินค้า และบริการของบริษัท ดังนั้นลูกค้าเหล่านี้จะ
เป็นผู้ที่ทราบความต้องการของตนเองดีที่สุด การที่บริษัท
จะทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้นั้นไม่มีวิธีใด
ที่จะดีไปกว่าการมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
เพื่อให้ทราบข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าหลังจากที่น�ำสินค้า
และบริการของบริษทั ไปใช้แล้ว สิง่ เหล่านีส้ ามารถเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของบริษทั เป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์
ของบริ ษั ท จะสามารถประสบความส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด (Daugherty, Chen, Mattioda, and Grawe
2009)
การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลการด�ำเนินงานทีด่ ขี องธุรกิจ เช่นสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า สร้างความจงรักภักดีให้
เกิดขึ้นแก่ลูกค้าที่ใช้สินค้า และบริการของบริษัท สิ่งต่างๆ
เหล่านีส้ ามารถน�ำไปสูผ่ ลการด�ำเนินงานด้านการเงินทีด่ ขี อง
บริษัท ผ่านความสามารถในการแข่งขันในตลาดของบริษัท
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของความ
ร่วมมือกันภายใน และภายนอกบริษัทที่มีต่อประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่
การบริหารธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์

งานวิจัยเรื่อง เรื่อง บทบาทของความร่วมมือกัน
ภายในบริษัท และความร่วมมือกันภายนอกบริษัทที่มีต่อ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 หัวข้อ ดังนี้
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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1. เพื่อศึกษาบทบาทของความร่วมมือกันภายใน
บริษทั ทีส่ ามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาบทบาทของความร่วมมือกันภายนอก
บริษทั ทีส่ ามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของบริษัทที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
4. เพือ่ น�ำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ผ่านความร่วมมือกันภายใน และภายนอกบริษัท

สมมติฐาน

การด�ำเนินงานวิจัยในครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย
5 สมมติฐาน เกิดจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย
รายละเอียดของแต่ละสมมติฐานมีดังนี้
1. ความร่วมมือกันภายในบริษทั (Internal Collaboration: IC) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิ
ภาพโลจิสติกส์ (Logistics Efficiency: LE)
2. ความร่ ว มมื อ กั น ภายนอกบริ ษั ท (External
Collaboration: EC) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Efficiency: LE)
3. ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Efficiency:
LE) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ (Business Performance: BP)

4. ความร่วมมือกันภายในบริษัท (Internal Collaboration: IC) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP)
5. ความร่วมมือกันภายนอกบริษัท (External Collaboration: EC) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผล
การด�ำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง บทบาทของความร่วมมือกันภายใน
บริษัท และความร่วมมือกันภายนอกบริษัทที่มีต่อประสิทธิ
ภาพโลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ มีตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 4 ตัวแปร คือ ความร่วมมือกัน
ภายในบริษทั ความร่วมมือกันภายนอกบริษทั ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยตัวแปรทั้ง
4 ตัวแปร สามารถน�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้ดังภาพประกอบที่ 1

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้บริษัท
ต่างๆ น�ำไปพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานในปัจจุบันของ
แต่ละบริษัทได้ ดังนี้
1. เพื่อทราบถึงความส�ำคัญของความร่วมมือกัน
ภายในบริษัทที่มีต่อประสิทธิภาโลจิสติกส์ของบริษัท
2. เพื่อทราบถึงความส�ำคัญของความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษัทที่มีต่อประสิทธิภาโลจิสติกส์ของบริษัท
3. เพื่อทราบถึงบทบาทของความร่วมมือกันภายใน
บริษัทที่สามารถส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

ความร่วมมือกัน
ภายในบริษัท
ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์
ความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษัท
10

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทความวิจัย
4. เพือ่ ทราบถึงบทบาทของความร่วมมือกันภายนอก
บริษัทที่สามารถส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
5. เพือ่ ทราบถึงผลกระทบของประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของบริษัทที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ตั ว แทนของ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล โดยตัวแทนของบริษัทที่
สามารถตอบแบบสอบถามคือ ผูท้ ที่ �ำงานอยูภ่ ายในบริษทั ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หัวหน้า
แผนก และพนักงานทัว่ ไป ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับความร่วมมือกัน
ภายในบริษทั ความร่วมมือกันภายนอกบริษทั ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ส�ำหรับกลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ตัวแทนที่ท�ำงานอยู่ใน
บริษัทและประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่กรงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล บริษัทละ 1 ท่าน ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นไปตามหลักการของการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
โมเดลสมการโครงสร้างที่แปรผันตามจ�ำนวนพารามิเตอร์
ของกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ 378 บริษัท

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเกิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น ค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ต�ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม,
ระยะเวลาก่อตัง้ บริษทั , ทุนในการจดทะเบียนด�ำเนินกิจการ,
จ�ำนวนพนักงานที่มีอยู่ และยอดขายของบริษัทในระยะ
เวลา 1 ปีที่ผ่านมา และประเภทของอุตสาหกรรมที่บริษัท
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ จ�ำนวน 6 ข้อ โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบ
ปลายปิด
ส่วนที่ 2 เป็นค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อผลการด�ำเนินงานโลจิสติกส์และผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท จ�ำนวน 27 ข้อ แบ่งตามตัวแปรได้ 4 ตัวแปร

ซึ่งแต่ละตัวแปรมีจ�ำนวนข้อค�ำถามดังนี้
1. การท�ำงานร่วมกันภายในบริษัท จ�ำนวน 8 ข้อ
2. การท�ำงานร่วมกันภายนอกบริษัท จ�ำนวน 7 ข้อ
3. ผลการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ จ�ำนวน 7 ข้อ
4. ผลการด�ำเนินงานของบริษัท 5 ข้อ
ผู้จัยได้ท�ำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก่อน
น�ำไปเก็บข้อมูลจริง มาท�ำการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม โดยการน�ำแบบสอบถามนั้นไปสุ่มทดสอบ
กั บ ผู ้ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย
จ�ำนวน 30 ชุด ซึ่งผลจากการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามงานวิจัยแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์
		
อัลฟาของ
		
ครอนบาค
ความร่วมมือกันภายในบริษัท
0.93
ความร่วมมือกันภายนอกบริษัท
0.93
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
0.93
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
0.91

สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้

1. ด้านประชากรศาสตร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ำแหน่งงานของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ทั่วไปของบริษัทจ�ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89
รองลงมาคือ ต�ำแหน่งผู้จัดการ จ�ำนวน 95 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 25.13 หัวหน้าแผนก จ�ำนวน 91 บริษทั คิดเป็นร้อยละ
24.07 กรรมการผู้จัดการ จ�ำนวน 30 บริษัท คิดเป็นร้อยละ
7.94 และ อื่นๆ จ�ำนวน 15 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.97
ด้านระยะเวลาในการก่อตั้งบริษัท กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาก่อตั้งบริษัทมากกว่า 9 ปี จ�ำนวน
263 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 69.58 รองลงมาคือ ระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี – 9 ปี จ�ำนวน 49 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 12.96
ระยะเวลา 0 ปี – 3 ปี จ�ำนวน 32 บริษัท คิดเป็นร้อยละ
8.47 และ ระยะเวลา 3 ปี – 6 ปี จ�ำนวน 34 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 8.90
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ด้านทุนจดทะเบียนของบริษทั กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีทนุ จดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาท จ�ำนวน 142 บริษทั
คิดเป็นร้อยละ 37.56 รองลงมาคือ ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน –
50 ล้านบาท จ�ำนวน 131 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 34.66 และ
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้าน – 200 ล้านบาท จ�ำนวน
105 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.78
ด้ า นจ� ำ นวนพนั ก งาน กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
พนักงาน มากกว่า 200 คน จ�ำนวน 229 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 60.58 รองลงมาคือ มีพนักงาน 51 คน – 200 คน
จ�ำนวน 97 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.66 และ มีพนักงาน
1 – 50 คน จ�ำนวน 52 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 13.76
ด้านยอดขายของบริษัทในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มียอดขาย มากกว่า 100 ล้านบาท
จ�ำนวน 223 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 58.99 รองลงมาคือ
ยอดขายมากกว่า 1 ล้าน – 50 ล้านบาท จ�ำนวน 84 บริษัท
คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ ยอดขายมากกว่า 50 ล้าน – 100
ล้านบาท จ�ำนวน 71 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 18.79
ด้านประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมบริการ จ�ำนวน 65 บริษัท
คิดเป็นร้อยละ 17.20 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภค จ�ำนวน 62 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.40
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม จ�ำนวน 63
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยี จ�ำนวน 58 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.34
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร กับ อุตสาหกรรมธุรกิจการ
เงิน มีจ�ำนวนเท่ากันที่ 38 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 10.05
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ�ำนวน 35บริษทั
คิดเป็นร้อยละ 9.26 และอุตสาหกรรมทรัพยากรพลังงาน
จ�ำนวน 19 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.03
2. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง บทบาท
ของความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษัทต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการ
ด� ำ เนิ น งานของธุ ร กิ จ โดยมี ค ่ า สถิ ติ ที่ ใช้ วิ เ คราะห์ ค วาม
กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดแล้ว โดยค่า
x2/df เท่ากับ 3.79 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ว่าควรมี
ค่าน้อยกว่า 5.00 ค่าดัชนี Relative Fit Index (RFI) เท่ากับ
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0.88 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ว่าควรมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.800 ขึ้นไป ค่าดัชนี Normmed Fit Index (NFI)
เท่ากับ 0.90 ค่าดัชนี Incremental Fit Index (IFI) เท่ากับ
0.92 ค่าดัชนี Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ 0.91
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
0.92 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ว่าควรมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.90 ขึ้นไป และ ค่าดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.08 ซึ่งตรง
ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้วา่ ควรมีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08
จึงแสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถสรุป
ผลได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความกลมกลืนของ
โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจัย
ดัชนีชี้วัด
เกณฑ์ ผลทางสถิติ ผลการศึกษา
X2/df
< 5.00
3.79
ผ่านเกณฑ์
RFI
>= 0.80
0.88
ผ่านเกณฑ์
NFI
>= 0.90
0.90
ผ่านเกณฑ์
IFI
>= 0.90
0.92
ผ่านเกณฑ์
TLI
>= 0.90
0.91
ผ่านเกณฑ์
CFI
>= 0.90
0.92
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<= 0.08
0.08
ผ่านเกณฑ์
3. ผลการทดสอบสมมติฐานทัง้ 5 สมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความร่วมมือกันภายในบริษทั มีอทิ ธิพล
ทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ พบว่า ค่า
P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นความร่วมมือกันภายในบริษัทมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์อิท
พลเท่ากับ 0.42
สมมติฐานที่ 2 ความร่วมมือกันภายนอกบริษัทมี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์
พบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นความร่วมมือกันภายนอก
บริษทั มีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในทิศทาง

บทความวิจัย
บวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทพลเท่ากับ 0.52
สมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาโลจิสติกส์มีอิทธิพลทาง
ตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ พบว่า
ค่า P-value มีคา่ เท่ากับ 0.00 ซึง่ มีคา่ น้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นประสิทธิภาพโลจิสติกส์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจในทิศทางบวก อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์อิทพล
เท่ากับ 0.71
สมมติ ฐ านที่ 4 ความร่ ว มมื อ กั น ภายในบริ ษั ท มี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจ พบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นความร่วมมือกัน
ภายในบริษัทมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทพลเท่ากับ 0.23
สมมติฐานที่ 5 ความร่วมมือกันภายนอกบริษัทมี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจ พบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.38 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษัทไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทพลเท่ากับ 0.05 โดยที่สมมติฐาน
ทัง้ 5 สมมติฐาน ในการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถสรุปได้ดงั ภาพที่ 2

4. ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า
ความร่วมมือกันภายในบริษัท มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ด้วยค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ 0.42 และ 0.23 ตามล�ำดับ
อีกทั้งความร่วมมือกันภายในบริษัทยังมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจผ่านประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.30
ความร่วมมือกันภายนอกบริษทั มีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.52 และไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจ แต่ความร่วมมือกันภายนอกบริษัทสามารถมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจผ่านประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.37
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง
ต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.71

อภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่องบทบาทของความร่วมมือกันภายใน
บริษทั และความร่วมมือกันภายนอกบริษทั ต่อประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
ความร่ ว มมื อ กั น ภายในบริ ษั ท มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความร่วมมือกันภายในบริษัทมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในทิศทางบวก อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากบริษัท

ความร่วมมือกัน
ภายใน
ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์
ความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษัท

ผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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สามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือกันท�ำงานภายในบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งผลให้ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของบริษทั เกิดประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Theodore, Keller & Daugherty (2001) ทีไ่ ด้เสนอว่า
การท�ำงานร่วมกันภายในบริษัทที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทในด้านการบริการ
ที่ดีขึ้นได้ และงานวิจัยของ Daugherty, Chen, Mattioda
& Grawe (2009) ที่ศึกษาพบว่า ระดับความร่วมมือกัน
ภายในบริษัทมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
โลจิสติกส์ของบริษัท
ความร่วมมือกันภายนอกบริษัทมีอิทธิพลทางตรง
ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความร่วมมือกันภายนอกบริษัทมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในทิศทางบวก อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากบริษัท
มีระดับความร่วมมือกับบุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั ที่
อยู่ภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์ และลูกค้า ในระดับสูงแล้ว
สามารถเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของบริษัทดีขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paulraj &
Chen (2007) ที่ได้ท�ำการศึกษาพบว่า การบูรณาการกระ
บวนการท�ำงานร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับบริษัทที่อยู่
ภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน โลจิสติ
กส์ได้ในทิศทางบวก และงานวิจยั ของ Gimenez & Ventura
(2005) ทีศ่ กึ ษาพบว่า การท�ำงานร่วมกันภายนอกมีอทิ ธิพล
ในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานโลจิสติกส์
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงในทิศทาง
บวกต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ประสิทธิภาพโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจในทิศทางบวก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ หากบริษทั ให้ความส�ำคัญใน
การปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัท
ทัง้ ทางด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
จะช่วยส่งผลให้เกิดผลการด�ำเนินงานของธุรกิจทีด่ ขี นึ้ ตามไป
ด้วยเช่น ยอดขายสินค้าและบริการของธุรกิจเพิม่ ขึน้ ส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจมีมากขึน้ ได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Jay Joong-Kun Cho, Ozment and Sink (2008) ทีศ่ กึ ษา
พบว่า ผลการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ทดี่ สี ามารถช่วยเพิม่ ความ
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สามารถทางการแข่งขันทีย่ งั่ ยืนให้แก่บริษทั ได้ โดยงานศึกษา
ครั้งนี้ได้ท�ำศึกษาในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และงาน
วิจัยของ Fugate, Mentzer and Theodore (2010) ที่
ศึกษาพบว่า ผลการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ มีอทิ ธิพลในทิศทาง
บวกต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ความร่วมมือกันภายในบริษัทมีอิทธิพลทางตรงใน
ทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความร่วมมือกันภายในบริษัทมีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจในทิศทางบวก อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ ถ้าบริษทั
มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานร่วมกันภายในบริษทั อย่างมีประสิทธิ
ภาพจะช่วยให้ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจดียิ่งขึ้นตามไป
ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hartley, Brodke, & et.al.
(2014) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลีย่ นข้อมูล
กันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้ทราบความ
ต้องการที่จริงของพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น ในบางครั้ง
พนักงานมีความต้องการที่จะเปลี่ยนการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบรายปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าวัตถุดิบที่
ได้รับมานั้นไม่มีคุณภาพ แต่ฝ่ายบริหารไม่เคยได้รับข้อมูล
เหล่านี้ ก็จะท�ำให้สง่ ผลในแง่ลบต่อสินค้าทีบ่ ริษทั ผลิตออกไป
เป็นต้น กับผลการด�ำเนินงานขององค์กรด้านต่างๆ เช่น ต้นทุน
การด�ำเนินงาน คุณภาพสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ระยะเวลา
ในการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าลดลง และความสม�่ำเสมอใน
การส่งสินค้า เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า ผลการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กรมีผลกระทบมากจากความร่วมมือกัน
ท�ำงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนก
ต่างๆ และ งานวิจัยของ Sanders & Premus (2005) ได้
ศึกษาผลกระทบของการท�ำงานร่วมกันภายในบริษัทของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั พบว่า
การท�ำงานร่วมกันภายในบริษทั ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน
การท�ำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ การสร้างฐานข้อมูล
แบบบูรณาการให้ทุกคนภายในบริษัทสามารถน�ำข้อมูล
มาแบ่งปันให้กันและกันได้ สามารถเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผล
การด�ำเนินงานของบริษัทดีขึ้นได้เช่น ช่วยปรับปรุงต้นทุน
การด�ำเนินงานของบริษัทให้ลดลง การขนส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณภาพสินค้าดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือกันภายนอกบริษทั มีอทิ ธิพลทางตรงใน

บทความวิจัย
ทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความร่วมมือกันภายนอกบริษัทไม่มี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า การที่บริษัทส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันกับบุคคล
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัทไม่สามารถเป็นปัจจัยที่
ช่วยให้บริษัทเกิดผลการด�ำเนินงาน เช่น ยอดขาย ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้นได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Corsten & Felde (2005) ได้
ท�ำการศึกษาผลกระทบของการท�ำงานร่วมกันระหว่างบริษทั
กับตัวแทนจ�ำหน่าย และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในด้าน
การเงิน พบว่า การที่บริษัทมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านค�ำสัง่ ซือ้ ร่วมกันตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างใกล้ชดิ สามารถลด
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการด�ำเนินงาน ซึ่งจะส่ง
ผลให้ผลการด�ำเนินงานด้านการเงินของบริษทั เช่น ยอดขาย
ก�ำไรจากสินทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มขึ้น ได้ และงานวิจัยของ Ou,
Lui & et.al. ได้ศึกษาความส�ำคัญของการจัดการผู้จ�ำหน่าย
วัตถุดิบ (Supplier Management) เช่น ความจัดการความ
สัมพันธ์กับตัวแทนจ�ำหน่าย การเลือกตัวแทนจ�ำหน่าย
ที่มีความน่าเชื่อถือ การคัดสรรตัวแทนจ�ำหน่ายให้มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าของบริษทั เป็นต้น ทีส่ ง่ ผลต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัท พบว่า การบริหารจัดการตัวแทน
จ�ำหน่ายมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อผลการด�ำเนิน
งานภายในบริษทั และยังพบว่าอีก การบริหารจัดการตัวแทน
จ�ำหน่ายยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจของลูกค้า
และผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน ผ่านผลการด�ำเนินงาน
ภายในบริษัท อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยั ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของความร่วมมือ
กันภายในบริษัท และความร่วมมือกันภายนอกบริษัทที่มี
ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ดังนี้
ความร่วมมือกันภายในบริษัท และความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษทั เช่น การติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารร่วม
กันกับตัวแทนจ�ำหน่าย (Suppliers) และลูกค้า (Customer)

มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ดังนั้นบริษัทควรส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานร่วมกันภายใน
บริษัท โดยอาจเริ่มจากส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างพนักงานในแผนกเดียวกัน และพัฒนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำเนินงาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า งแผนกต่ า งๆ ภายในบริ ษั ท เพื่ อ ให้ เ กิ ด
เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ทุ ก ฝ่ า ยในบริ ษั ท จะต้ อ งท� ำ งาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในทุกๆ เรื่อง เพื่อช่วยลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท�ำให้กระบวนการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ของบริษัทมี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย นอกจากนี้บริษัทจะต้องเล็งเห็น
และให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกันภายนอกบริษัท
กล่าวคือ การที่บริษัทสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
ตัวแทนจ�ำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจลงทุนพัฒนา
ซอฟแวร์สำ� เร็จรูปทีจ่ ะน�ำมาใช้รว่ มกันกับผูจ้ ำ� หน่ายทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่
ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ โดยที่
การท�ำงานร่วมกันกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบหัวข้อที่ส�ำคัญอาจ
เป็นเรื่องของการก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบที่จะน�ำมาใช้ใน
กระบวนการผลิต เป็นต้น โดยนอกจากผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
แล้วอีกหนึ่งบุคคลที่ส�ำคัญภายนอกบริษัทคือ ลูกค้า (Customer) บริษัทควรมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสาร
กับบริษทั ทัง้ ช่วงก่อนใช้สนิ ค้า หรือบริการของบริษทั ซึง่ การ
ติดต่อสื่อสารลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบลักษณะ
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับจากการใช้สินค้า
หรือบริการของบริษัท และมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
หลังจากทีล่ กู ค้าใช้สนิ ค้า หรือบริการของบริษทั ไปแล้ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามผลการใช้งาน รับฟังข้อติชม ข้อเสนอ
แนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษัทจะได้น�ำ
ข้อมูลเหล่านีม้ าปรับปรุง และพัฒนาทัง้ กระบวนการท�ำงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
และสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นสูงสุดต่อลูกค้าต่อไป
บริษัทควรให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพโลจิสติกส์ของบริษัท เนื่องจากประสิทธิภาพโลจิสติกส์
สามารถเป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
พัฒนาขึน้ ได้ โดยทีบ่ ริษทั ควรให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมการ
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ด�ำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการขนส่ง
ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ซึง่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น
3 ด้าน คือ ด้านต้นทุน ด้านเวลา และด้านคุณภาพ บริษัท
ควรให้ความส�ำคัญทั้ง 3 ด้าน โดยเริ่มจาก ด้านต้นทุนการ
ด�ำเนินงานโลจิสติกส์ บริษทั จะต้องวิเคราะห์วา่ ต้นทุนในการ
ด�ำเนินงานโลจิสติกส์ปจั จุบนั ของบริษทั มีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ เพื่อค้นหากิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดการใช้ต้นทุนที่
เกินความจ�ำเป็น พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะลดต้นทุนเหล่านั้น
ให้น้อยลงได้ เช่น กิจกรรมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
การมีสินค้าคงคลังที่มากเกินไปท�ำให้บริษัทเกิดต้นทุนใน
การดูแลรักษาสินค้าคงคลังเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย บริษัท
อาจริเริ่มในการน�ำแนวคิดการผลิตแบบทันเวลา (Just in
time) เข้ามาใช้ภายในบริษัท หรือน�ำแนวคิดการวางแผน
ความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning)
หรือ MRP มาช่วยในการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท เพื่อให้
ปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
ต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนั้นลดลงตามไป
ด้วย นอกจากด้านต้นทุนแล้วบริษัทควรให้ความส�ำคัญกับ
ผลการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ด้านเวลา เนื่องจากว่าความ
รวดเร็วในการให้บริการลูกค้าสามารถเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
ให้บริษัทเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้
ดังนัน้ บริษทั ควรน�ำระบบซอฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์ เข้ามาช่วยในกระบวนการ
ท�ำงานภายในของบริษทั หรืออาจมีการว่าจ้างบริษทั พัฒนา
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มาช่วยคิดค้นซอฟแวร์ที่บริษัทจะน�ำ
มาใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบของบริษัทเองโดย
เฉพาะ เพื่อช่วยให้การท�ำงานร่วมกันกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากทางด้านซอฟแวร์
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารบริ ก ารลู ก ค้ า มี ค วามรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว
อีกทางเลือกหนึง่ ทีบ่ ริษทั สามารถท�ำได้คอื ร่วมกันวิเคราะห์
กระบวนการท�ำงานในปัจจุบันที่บริษัทใช้ด�ำเนินการอยู่
แล้วท�ำการค้นหากิจกรรมที่ท�ำให้บริษัทเกิดความสูญเปล่า
จากนั้นท�ำการตัดกระบวนการท�ำงานนั้นทิ้งไป เพื่อลดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานลง ซึ่งจะมีผลให้กระบวนการท�ำงานใน
ภาพรวมของบริษัทรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากด้านต้นทุน และ
ด้านเวลาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ด้านสุดท้ายที่บริษัทควรให้
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ความส�ำคัญ คือ ด้านคุณภาพ บริษัทจะต้องมีตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า หรือบริการของทางบริษทั ตัง้ แต่กระบวนการ
รับวัตถุดิบเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต บริษัทควรมี
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้หรือไม่ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
กระบวนการผลิต เมื่อบริษัทรับวัตถุดิบเข้ามาแล้วกระบวน
การต่อมาคือ กระบวนการแปรสภาพบริษัทจะต้องมีความ
ควบคุมการผลิตอย่างมีระบบทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจว่าสินค้าส�ำเร็จรูปทีจ่ ะถูกผลิตออกมานัน้ จะได้คณ
ุ ภาพ
ตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ กระบวนการสุดท้ายเป็นกระบวนการ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อน
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งในด้านคุณภาพนี้จะช่วยให้บริษัทลด
ต้นทุนจากการรับประกันสินค้าในกรณีทลี่ กู ค้าน�ำสินค้าไปใช้
แล้วเกิดการช�ำรุดเสียหาย และประโยชน์ทบี่ ริษทั จะได้รบั ใน
เชิงคุณภาพคือ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และการบอกต่อ
กันของลูกค้าถึงคุณภาพที่ดีในตัวสินค้าของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการ
สร้างความร่วมมือกันท�ำงานให้เกิดขึน้ ทัง้ ภายในบริษทั และ
ความร่วมมือภายนอกบริษัท กล่าวคือ บริษัทจะต้องสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน
ภายในบริษัท เช่น ให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทเข้ามาร่วม
วางแผนการด�ำเนินงานของบริษัท ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง
การวางแผนว่าไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของแต่ละแผนกที่แยก
กันท�ำงาน แต่เป็นหน้าที่ทุกๆ แผนกภายในบริษัทที่จะต้อง
ท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่หลากหลาย ท�ำให้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในการท�ำงานได้ หลังจากน�ำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติพนักงาน
ภายในบริษัททุกคนจะต้องท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินงาน และร่วมกันหาทางแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานของบริษทั ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจใน
ภาพรวมพัฒนาขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ความร่วมมือกัน
ภายนอกบริษัทก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถส่งเสริมให้ผล
การด�ำเนินงานของธุรกิจดีขึ้นได้ โดยที่บริษัทจะต้องท�ำการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตัวแทนจ�ำหน่ายราย
ส�ำคัญของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม และควบคุมการ

บทความวิจัย
ด�ำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น
บริษทั ต้องการทีจ่ ะผลิตสินค้าหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริษทั
เองจะต้องท�ำการก�ำหนดมาตรฐานของวัตถุดบิ ทีจ่ ะน�ำมาใช้
ในกระบวนการผลิต หลังจากนั้นร่วมกันปรึกษา ออกแบบ
วัตถุดิบที่จะน�ำมาใช้กับตัวแทนจ�ำหน่าย เพื่อให้ได้วัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด และจะ
ท�ำให้สนิ ค้าส�ำเร็จรูปของบริษทั มีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ เหตุผลนีจ้ ะ
ช่วยให้ลกู ค้าทีม่ าใช้สนิ ค้าหรือบริการของบริษทั เกิดความพึง
พอใจส่งผลกระทบในทางทีด่ ี เช่น ยอดขาย ภาพลักษณ์ของ
บริษัท เป็นต้น
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