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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องกลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตภาคเหนือ เพื่อศึกษา
กลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผล และประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขต
ภาคเหนือ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณ ภาพ โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร และ
ผู้จัดการของธุรกิจเซรามิก จำนวน 106 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารจำนวน 8 ราย
ผลการศึกษาพบว่า (1) สถานประกอบการมีกิจกรรมการบริการลูกค้า การวางแผนตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน การ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การขนของและการจัดส่งโลจิสติกส์ย้อนกลับ การกระจายสินค้า การ
จัดการช่องทางจัดจำหน่าย และการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับมาก แต่การจัดการคลังสินค้า การเก็บสินค้าเข้าคลัง
การพยากรณ์ และวางแผนอุปสงค์อยู่ในระดับน้อย (2) ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขต
ภาคเหนือ พบว่า มีประสิทธิภาพด้านคุณภาพและเวลาอยู่ในระดับที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน ยกเว้นระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อภายใน
องค์ก าร การถือ ครองและการบรรจุภ ัณ ฑ์ส ิน ค้า รวมทั้งการเก็บ สิน ค้าสำเร็จ รูป เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ส่วน
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน พบว่า อยู่ในระดับปกติเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (3.) ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิต
เซรามิก ในเขตภาคเหนือ พบว่า สถานประกอบการมีศ ัก ยภาพในระดับ น้อ ยทั้ง 5 ด้า นเรีย งจากมากไปหาน้อ ยได้ด ังนี้ ด้า น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์การ ด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์การ และด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน
Abstract
The purposes of the logistics strategy that effectively of the ceramic industry in the Northern
Territory were: To detect the logistics including, to analyze and assess the logistics of the ceramic industry in
the North. This research was a mixed research methodology with quantitative and qualitative research. The
questionnaires with 106 middle executives and manager, in depth interview with entrepreneurs. The research
results were: (1). The establishment of a customer service activities, planning on location building activities,
procurement of raw materials and moving the materials packaging transport and delivery of logistics return.
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นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Distribution managing distribution channels friends and privatization the re-use logistics activities, the
establishment was action warehousing storage activities in the library forecasting and demand planning, (2 ).
logistics ceramic industry performance management in the North Territory and quality the time with the
exception of issues in a period of time to deliver orders within the organization duration of ownership and
product packaging including duration of storage of finished products to meet customer needs, and the time
with the exception of issues in a period of time were a competitive advantage. The cost efficiency was a
competitive advantage and at the normal range when compared to its competitors. (3 ) Potential logistics
ceramic industry management in the Northern Territory were a competitive advantage management. However,
the establishment of the potential at a low level and 5 sorted by descending at below level in efficiency and
effectiveness of logistics, management information systems and information technology, cooperation between
organizations the areas of organizational strategies and planning and the ability to work.
บทนำ
Angelisa Elisabeth (2003) ได ้ก ล ่า วไว้ด ัง น ี้
ราคาที่ลดลง คุณ ภาพสิน ค้าที่สูงขึ้น การบริห ารที่เป็น เลิศ
ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และคุณค่าที่ดีมาก เป็นตัวอย่าง
ของความต้องการไม่หยุดยั้งที่ถูกวางแนวทางธุรกิจโดยลูกค้า
ของธุรกิจ ความพึงพอใจของบริษัทจะทำได้อย่างไรกับจำนวน
ที่เพิ่มขึ้นของความต้องการของลูกค้า หลาย ๆ มีความเชื่อว่า
คำตอบอยู่ในการจัด การโซ่อ ุป ทาน การจัด การโซ่อ ปุ ทาน
(Supply Chain Management) ที่มีการรวมกันเป็นอันหนึ่ง
อัน เดีย วกัน ของกระบวนการธุร กิจ ที่ส ำคัญ จากลูก ค้า คน
สุด ท้ายผ่านผู้จ ัด หาวัต ถุด ิบ ที่เริ่ม แรกที่ก ำหนดผลิต ภัณ ฑ์
บริก าร และสารสนเทศที่เพิ่ม คุณ ค่า ให้ก ับ ลูก ค้า และผู้ท ี่
เกี่ยวข้อง (แลมเบิร์ท และ คูเปอร์ 2000) การปรับปรุงการ
จัดการโซ่อุปทานสามารถยกระดับการบริการลูกค้า ขณะที่
คงไว้ซึ่งต้นทุนที่ต่ำ บริษัทที่ประสบความสำเร็จหลายบริษัทนำ
หลัก การจัด การโซ่อุป ทานต่อการสร้าง และสนับ สนุน การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังที่เคอพร้า และเมนดล์
(2001) ได้กล่าวไว้ว่า ทั้งกลยุทธ์การแข่งขัน และกลยุทธ์โซ่
อุปทานมีเป้าหมายเดียวกัน จะเชื่อมโยงตลอดระหว่างสิ่งที่
ได้รับเกี่ยวกับลูกค้านั้น กลยุทธ์การแข่งขันถูกออกแบบที่สร้าง
ความพึงพอใจ และความสามารถเกี่ยวกับโซ่อุปทานที่มีจัด
วัต ถุป ระสงค์ก ารสร้า งกลยุท ธ์โ ซ่อ ุป ทาน ถ้า ขาดความ
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เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทำให้เวลาที่เสียไปและการประเมิน
ความสามารถในการพัฒนาที่จะไม่สร้างความพึงพอใจลูกค้า
ปัจจุบัน หรือทั้งชนะใจลูกค้าใหม่แต่อย่างไรปัจจัยของกลยุทธ์โล
จิสติกส์ระบุไว้ 4 กลยุทธ์ (1) Intensive logistics strategy, (2)
Integrated logistics strategy, (3) Low integration strategy
และ(4) Low effectiveness logistics strategy นอกจากนีใ้ น
การวิจัยแสดงถึงการเสนอกรอบกลยุทธ์เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ที่
คู่ขนานกับกลยุทธ์การผลิต ต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ และ
ความสามารถยืดหยุ่น และการร่วมมือกันที่หลากหลายของ
ระดับการพัฒนาที่ผ่านมาโดยนักวิจัยทางโลจิสติกส์ กรอบนี้
พยายามที่ออกแบบจัดลำดับความสำคัญ และความสามารถที่
บริษัทพยายามสร้างผ่านการดำเนินงานโลจิสติกส์ของธุรกิจ
ทั้งหลาย การกำหนดกรอบกลยุทธ์โลจิสติกส์ถูกคาดหวังอย่าง
หนึ่งที่มีส่วนช่วยการวิจัย โดยที่สถานการณ์โลจิสติกส์ของ
อุต สาหกรรมเซรามิก ในไทยตามที่ภ ควัต รัก ศรี ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท อี-อินดัสทรี เวิลด์ จำกัด กล่าว
ในสัม มนา เรื่อ งการปฏิรูป ระบบการขนส่ง โดยใช้ระบบ
E-logistics เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การทำธุรกิจแบบ E-logistics ใน
แบบ E-Business ในโลกการค้าในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าทุก
ระบบถูก เชื่อ มโยงด้ว ยเครือ ข่า ย กลุ่ม ธุร กิจ ที่ส ร้า งข่า ยที่
สมบ ูร ณ ์จ ะเข้ม แข็ง ใน เชิง การ แข่ง ขัน และสร ้า งค่า
ให้เพิ่มขึ้นใส่เชนแต่ละเชน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะที่ส ำคัญ ของกลยุท ธ์
โลจิสติกส์ ที่มีผลต่อผลการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์โลจิสติกส์
3. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบริษัทที่มี
ผลการดำเนิน งานสูง กับ บริษ ัท ที่ม ีผ ลการดำเนิน งานต่ำ
ในการเน้นการเรียงลำดับเชิงแข่งขันของกลยุทธ์โลจิสติกส์
4. เพื่อศึกษากลยุท ธ์การแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์
ในธุรกิจ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงจะเน้นต้นทุน
เป็นลำดับแรกในการแข่งขันด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์มากกว่า
บริษัทที่มีผลการดำเนินงานต่ำในโซ่อุปทานแบบประหยัด
2. บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงจะเน้นต้นทุน
เป็นลำดับแรกในการแข่งขันด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์น้อยกว่า
บริษัทที่ผลการดำเนินงานต่ำในโซ่อุปทานแบบคล่องตัว
3. บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงที่จะเน้นความ
ยืดหยุ่นเป็นลำดับแรกในการแข่งขันด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์
มากกว่าบริษ ัท ที่ม ีผ ลการดำเนิน งานต่ำในโซ่อ ุป ทานแบบ
คล่องตัว
4. บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงที่จะเน้นความ
ยืดหยุ่นเป็นลำดับแรกในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์นอ้ ยกว่า
บริษัทที่มีผลการดำเนินงานต่ำในโซ่อุปทานแบบประหยัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนำกลยุท ธ์โลจิส ติก ส์ม ากำหนดกล
ยุทธ์ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับสูง
2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับผู้บริหารใช้
เป็นทางเลือกในการเน้นลำดับความสำคัญ ของกลยุทธ์โลจิ
สติกส์ได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน

3. สามารถนำไปอ้างอิงในการพัฒ นาตำราด้าน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีกลยุทธ์ในระดับหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งก็คือด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
โซ่อุป ทาน กลยุท ธ์โลจิสติกส์ กลยุท ธ์การผลิต และผลการ
ดำเนินงาน ของจิลยาร์ด แองเจลลิซ่า อลิสเบทท์ งานเขียนของ
วอเตอร์ โดนอล เรื่องหลักการจัดการโลจิสติกส์สู่การจัดการโซ่
อุปทาน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็น การสำมะโนประชากรผู้ระดับ สูง และ
ผู้จัด การผู้ป ระกอบการอุต สาหกรรมเซรามิก ในจังหวัดเขต
ภาคเหนือทั้งหมด 106 ราย และสัม ภาษณ์เชิงลึก (Indepth
Interview) จากผู้ประกอบการด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้ว ิจ ัย จะลงไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ดังนี้
1. แบบสอบถาม ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล จากประชากรทั้ง หมด โดยเลือ กผู้บ ริห าร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล
2. การสัมภาษณ์ ดำเนิน การสัม ภาษณ์
ผู้บ ร ิห าร ร ะดับ สูง ของกลุ่ม เป้า หมายที่เ ลือ ก เป็น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการทำวิจัย
ใช้ Descriptive Statistics, Factor Analysis และ
MANOVA ในการใช้ท ดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ ในการ
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ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล (Multivariate analysis of variance
(MANOVA) ใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ผลการสำรวจผู้บ ริห ารโลจิส ติก ส์จ ะใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์โลจิสติกส์ และผลการ
ดำเนินงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำมะโนประชากร
ของอุตสาหกรรมเซรามิกในเขตภาคเหนือ ซึ่งใช้เครื่องมือใน
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งพัฒนาจากตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่าน
มา
การออกแบบงานวิจัย (Research Design)
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่กล่าวถึงในบทผ่านมา และ
ชนิด โซ่อ ุป ทาน ก่อ ให้เกิด ผลบางกลยุท ธ์ก ารผลิต และกล
ยุทธ์โลจิสติกส์ที่ถูกใช้อย่างเหมาะสมมากขึ้นภายในบางโซ่
อุปทาน ตัวอย่างเช่น สามารถถูกสร้างสมมติฐานที่ก่อให้เกิดโซ่
อุป ทานแบบ Lean ผู้น ำต้น ทุน ด้านการผลิต และกลยุท ธ์
โลจิสติกส์มีความเหมาะสมมากขึ้น จุดมุ่งหมายที่ต้นทุนต่ำ
กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนมีผลในความสามารถด้านประสิทธิภาพ
เหมือนกันที่มีคุณค่าในโซ่อุปทานแบบ Lean บริษัทตัวอย่างที่
มีความสม่ำเสมอท่ามกลางกลยุทธ์โลจิสติกส์ กลยุทธ์การผลิต
และชนิด โซ่อุป ทานจะมีป ระสบการณ์ระดับ สูงของผลการ
ดำเนินงาน และความได้เปรียบในเชิงแข่งขันกว่าบริษัทที่ไม่มี
กลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอกับชนิดโซ่อุปทาน ผลการดำเนินงานที่
ปรับปรุงควรมีผลจาก 3 ส่วนที่แนะนำเอื้อผลประโยชน์การ
ปฏิบัติของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเหมือนกัน
แทนที่จะเอื้อประโยชน์เป้าหมายที่ขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
คำถามวิจัยต่อไปนี้
1. มีความแตกต่างชนิดโซ่อุปทานหรือไม่
2. คุณลักษณะอะไรที่มีส่วนช่วยมากที่สุดต่อ
การกำหนดชนิดโซ่อุปทาน
3. ท่า มกลางชนิด โซ่อ ุป ทานทำให้บ ริษ ัท
แตกต่างในลำดับการแข่งขันที่เขาเลือกเน้นการดำเนินงาน
กลยทธ์โลจิสติกส์ และการผลิตของเขาหรือไม่
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4. เป็นที่แน่นอนชนิดโซ่อุปทานเฉพาะบริษัท
ที่ด ำเนิน งานในระดับ สูง ที่เน้น การจัด ลำดับ การแข่ง ขัน ที่
แตกต่างมากกว่าบริษัทที่ดำเนินงานต่ำกว่าหรือไม่
รูปแบบแนวคิดถูกแสดงเพื่อให้เห็นภาพที่เสนอ
เท่านั้น ในภาพ ในที่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบอย่างง่ายโดยความ
เป็นเหตุผล แต่เชื่อมต่อขอบเขตที่เป็นแนวคิดของสิ่งที่สนใจ
ในการศึก ษา แสดงข้อ แตกต่า งสมมติฐานระหว่างชนิดโซ่
อุป ทาน และเน้น ความสัม พัน ธ์ข องเขาใน 2 ใน 4 การ
จัด ลำดับ แข่งขัน ทั้งกลยุทธ์โลจิสติกส์ และกลยุทธ์การผลิต
ตัว อย่า งเช่น มัน เป็น การสร้า งสมมติฐ านที่ก ารมีส ่ว นร่ว ม
บริษัทประสบความสำเร็จในโซ่อุปทานแบบ Lean จะเน้น
การจัดลำดับต้นทุนในหน้าที่การผลิต และหน้าที่โลจิสติกส์
มากกว่าบริษัทในโซ่อุปทานแบบ Lean ที่มีประสบการณ์ผล
การดำเนินงานขาดแคลนกว่า เช่นเดียวกัน บริษัทที่ประสบ
ความสำเร็จ ในโซ่อ ุป ทานแบบAgile จะเน้น ความยืด หยุ่น
มากกว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จน้อยในโซ่อุปทานแบบ
Agile
ก าร ส ำร วจ ข อ งผ ู้บ ร ิห าร โล จ ิส ต ิก ส ์ แ ล ะ
โซ่อ ุป ทานผู้ซ ึ่ง เป็น สมาชิก ของกลุ่ม ที่ป ร ึก ษาของการ
จัดการโลจิสติกส์ (CLM) และบริษัทที่ร ับจ้างผลิตถูกใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เพราะว่า CLM ถูกพิจารณาบ่อย
เป็นผู้นำด้านองค์กรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ มันเป็นที่เชื่อถือต่อ
สมาชิก ให้ค วามรู้เกี่ย วกับ งานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพของโซ่
อุป ทาน ประเด็น เกี่ย วกับ โลจิส ติก ส์ และการผลิต ภายใน
องค์ก รของเขาที่ส ำรวจอย่า งสมบูร ณ์ถ ูก ต้อ ง ยิ่ง กว่า นั้น
ผู้บ ริห าร (ควบคุม ดำรงตำแหน่ง ผู้จ ัด การ หรือ สูง ขึ้น ไป)
ถูกเลือกเพราะตำแหน่งที่สูงสามารถกระทำได้ เขามีมุมมองที่
เข้า ใจอย่า งถูก ต้อ งเหมาะสมเกี่ย วกับ บริษ ัท และลำดับ
เกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัท กรอบการสุ่มตัวอย่างรวมถึงบริษัท
เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก ประเมินจากการศึกษา
ที่ผ่านมา และบทความถูกใช้ต่อการสำรวจ
ผู้ตอบถูกแบ่งใน 2 กลุ่มเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วม
ในโซ่อุปทานแบบ Lean และมีส่วนร่วมเหล่านั้นในโซ่อุปทาน
แบบ Agile ส่วนหนึ่งชนิดโซ่อุปทานถูกกำหนดสมาชิกแต่ละ
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ชนิดของโซ่อุปทานถูกแบ่งในการดำเนินงานที่สูง และต่ำ การ
วิเ ค ร าะห ์ ตัวแปรพหุข องความแตกต่าง (MANOVA) ถูก
ดำเนินงานค้นพบความแตกต่างในความสัมพันธ์ที่เน้นเพื่อการ
จัดลำดับการแข่งขันระหว่างกลุ่ม

Share, Growth in ROI, Growth in ROS, Growth in
Market share และ Growth in Sales มาตรวัด ที่เคยใช้
โดย Duray et al. (2000) ได้ใช้ในการศึกษานี้ดังตาราง
แนบท้ายบรรณานุกรม

การวิจัยกลยุทธ์โลจิสติกส์ (Logistics Strategy)
กลยุท ธ์โลจิส ติก ส์ท ี่ใช้ในการวิจ ัย นี้เน้น ความ
สัม พัน ธ์บ นพื้น ฐานการลำดับ ความสำคัญ เชิง แข่ง ขัน ของ
ต้นทุน คุณ ภาพ การส่งมอบ และความยืดหยุ่น โดยหน้าที่
ด้านโลจิสติกส์เพื่อที่จะขยายสายงานของบริษัทเกี่ยวกับการ
กำหนดผลิต ภัณ ฑ์โ ดยการสนองรับ เพราะว่า การวัด กล
ยุท ธ์โลจิส ติก ส์ไม่ได้ถ ูก จัด ตั้ง ภายในประเภทนี้ข องกรอบ
แนวคิด Cronbach Alphas ไม่ส ามารถปรับ ไปใช้ไ ด้จ าก
การศึกษาในอดีต แบบสอบถามปรับให้เข้ากับการศึกษาที่
ผ่า นมาชี้ให้เห็น การตอบรับ ความสำคัญ ที่ส ัม พัน ธ์ก ัน ของ
การวัด เช่นเดียวกันกับการวัดกลยุทธ์ด้านการผลิตการวัด
จากการศึกษาที่ผ่านมาได้ถูกใช้ และการใช้แบบสอบถามเป็น
มาตรวัด 5 ระดับ ของลิเคิร ์ท (A Five-Point Likert Scale)
จากไม่เน้นความสำคัญถึงเน้นความสำคัญเต็มที่ ต่อไปนี้ชี้ให้
เป็นตารางมาตรวัดที่ถูกใช้ และได้จากแหล่งวรรณกรรมที่มี
อยู่ก่อนทั้งหลายดังตารางแนบต่อจากบรรณานุกรม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็น การสัม มะโนประชากรผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดเขตภาคเหนือทั้งหมด

การวิจัยผลการดำเนินงาน (Performance)
Ward et al. (1 9 9 5 ) ก าร เป ล ี่ย น แ ป ล งใน
ความสามารถในการทำกำไรที่เคยใช้มาก่อนคือ มาตรวัด 3
ร ะดับ Moralh, Droge และ Vickery (1996) วัด ผลการ
ด ำเน ิน งาน ขอ งก ิจ ก าร ท ี่ส ัม พ ัน ธ์ก ับ ก าร แข่ง ขัน ใช้
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ (ROA), ผลตอบแทนจากการลงทุน
(ROI), ผลตอบแทนต่อ ยอดขาย (ROS), การลงทุน (ROI
growth) การเติบ โตของผลตอบแทนต่อ ยอดขาย (ROS
growth), และการเติบ โตของยอดขาย (Sales growth)
Duray et al. (2000) วัด ผลการดำเนิน งานโดยการใช้
มุมมองการตอบรับของการดำเนินงานต่อความสัมพันธ์ต่อคู่
แข่งขัน การวัดถูกใช้ ROI, ROS, (Profit margin) , Market

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยลงไปเก็บ รวบรวม
ข้อมูลโดยชี้แจงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ครั้งนี้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ดังนี้
1. แบบสอบถาม ดำเนิน การเก็บ รวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล จากประชากรทั้ง หมด โดยเลือ กผู้บ ริห าร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล
2. แบบสัม ภาษณ์ ดำเนิน การสัม ภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มตัวอย่างที่เลือก เป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการทำวิจัย
ใช้ Descriptive Statistics, Factor Analysis และ
MANOVA ในการใช้ท ดสอบสมมติฐ าน โดยใช้ส ถิต ิในการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Multivariate analysis of variance (MANOVA)
ใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดกลุ่มองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อกลยุทธ์โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเซรามิกในเขต
ภาคเหนือ
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Factor
1. ด้านต้นทุน (Cost)

2. ด้านคุณภาพ (Quality)

Components
1. ประสิทธิผลสูงสุดที่บรรลุจากการกระจายสินค้า
2. การควบคุมกำไรครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลในต้นทุนการสั่งซื้อ และ
การกระจายสินค้า
3. ปรับปรุงการแข่งขันด้านราคา
4. ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ
5. ผลิตภาพด้านแรงงานเพิ่มขึ้น
6. การใช้ประโยชน์กำลังผลิตเพิ่มมากขึ้น
7. ทำสินค้าคงเหลือให้ลดลง
1. ปรับปรุงความถูกต้องของการเติมเต็มคำสั่ง
2. เราดูดซับต้นทุนของค่าขนส่ง และการจัดการในการส่งคืน
ตามกำหนดต่อของเสียที่เคลื่อนย้ายหรือการส่งสินค้าทางเรื่อที่
ผิดพลาด
3. เราให้ข้อสังเกตล่วงหน้าเพียงพอของการเปลี่ยนแปลงราคาต่อลูกค้า
4. คุณภาพหรือความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์
5. การยึดมั่นในคำแนะนำการขนส่งเฉพาะของลูกค้าของเรา

Factor

Components

3.ด้านการส่งมอบ (Delivery)

1. การกระจายทางกายภาพ ณ จุดเริ่มต้นลูกค้าที่ถูกบริการ
โดยหลายหน่วยธุรกิจ
2. ระยะทางที่ลดลงของเวลารอคอยที่ตกลงกันในสภาวะเร่งด่วน
หรือคำสั่งซื้อเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้า
3. ความสามารถต่อการจัดการให้เร็วขึ้นในสภาวะเร่งด่วน
หรือคำสั่งซื้อเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้า
4. อัตราการเติมเต็มที่สูงในการสั่งซื้อต่อการโฆษณาประขาสัมพันธ์
สำหรับลูกค้า
5. ระยะที่ลดลงของเวลารอคอยที่ตกลงกันในคำสั่งซื้อปกติ
6. ระยะที่ลดลงของระยะเวลารอคอยที่ตกลงกันในการสั่งซื้อ
ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของลูกค้า
7. การส่งมอบ หรือเวลาการขนส่งที่สั้นลงต่อลูกค้า
8. การส่งมอบตามวันที่กำหนดต่อลูกค้า
9. ช่วงความกว้างของพื้นที่ที่ส่งมอบสำหรับลูกค้า
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Factor

Components

4. ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)

1. การตอบสนองระบบด้านโลจิสติกส์
2. การตอบสนองความรวดเร็วและประสิทธิผลต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
3. การตอบสนองความรวดเร็วและประสิทธิผลต่อความต้องการ
ของผู้จัดหาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง
4. การรองรับความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้า
5. การพัฒนาหรือการซ่อมบำรุงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์เฉพาะ
ต่อข้อตกลงกับลูกค้าที่เด่นชัด
6. อัตราการเติมเต็มระดับสูงในสภาวะฉุกเฉิน/คำสั่งซื้อเร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้
7. ความสามารถของเราที่จัดการส่งคืนสินค้าที่บกพร่อง
8. ความสามารถของเราต่อกำลังผลิตที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว
9. การจ้างแหล่งภายนอกของกิจกรรมโลจิสติกส์

การจัดรายละเอียดกลุ่มองค์ประกอบ และส่วนประกอบของตัวแปร
ทดสอบสมมติฐาน 1, 2, 3, และ 4
H1: บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงจะเน้นต้นทุน
เป็นลำดับแรกในการแข่งขันด้านกลยุทธ์ โลจิสติกส์มากกว่า
บริษัทที่มีผลการดำเนินงานต่ำ ในโซ่อุปทานแบบประหยัด
H2: บริษ ัท ที่ม ีผ ลการดำเนิน งานสูง จะเน้น
ต ้น ท ุน เป ็น ล ำด ับ แ ร ก ใน ก าร แ ข ่ง ข ัน ด ้า น ก ล ย ุท ธ ์
โลจิส ติก ส์น ้อ ยกว่า บร ิษ ัท ที่ผ ลการ ดำเนิน งานต่ำ ใน
โซ่อุปทานแบบคล่องตัว
H3: บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงที่จะเน้นความ
ยืด หยุ่น เป็น ลำดับ แรกในการแข่งขัน ด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์
มากกว่าบริษัทที่มีผลการดำเนินงานต่ำในโซ่อุปทานแบบคล่องตัว

H4: บริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงที่จะเน้นความ
ยืดหยุ่นเป็นลำดับแรกในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์น้อยกว่า
บริษัทที่มีผลการดำเนินงานต่ำในโซ่อุปทานแบบประหยัด
การ วิเ คร าะห์ส มมติฐ านที่ 1 ถึง 4 เน้น การ
เรียงลำดับความสัมพันธ์ด้านต้นทุน และด้านความยืดหยุ่น
ของกลยุทธ์โลจิสติกส์ สำหรับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูง
ในโซ่อุปทานแบบประหยัด และแบบคล่องตัว ความสัมพันธ์
อย่า งมีน ัย สำคัญ มีผ ลต่อ ชนิด โซ่อ ุป ทาน และผลการ
ดำเนิน งานบร ิษ ัท ตามคาดหวัง ผลการวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนแบบพหุคูณ MANOVA เสนอในตาราง 2 ด้านล่าง

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ MANOVA (Multivariate Tests)
Value
F
Hypothesis df
Pillai's trace
1.505
1.880
68.000
Wilks' lambda
.057
3.127
68.000
Hotelling's trace
8.376
5.974
68.000
Roy's largest root
7.557
23.560
17.000

Sig.
.000
.000
.000
.000
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เป็น การสนับ สนุน สำหรับ สมมติฐาน 1- 4 เมื่อ Alphas น้อ ยกว่า .01 แสดงรายละเอียดใน ค่า Sig. ในตาราง การ
วิเคราะห์สำหรับค่าเฉลี่ย (Mean) ก็เช่นเดียวกัน สนับสนุนต่อสมมติฐานได้เป็นอย่างดี ดูตาราง 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมเซรามิกควรมีการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิก โดยมีการนำแนว
ทางการพัฒ นา และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน
ของอุต สาหกรรมเซรามิก และนำวิธ ีก ารจัด การที่ด ีท ี่ส ุด
(Best Practice) มาใช้ปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน
และเป็น รูป ธรรม ตลอดจนจัด ทำดัช นีต ้น ทุน โลจิส ติก ส์
อุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ และเป็น
ทิศ ทางการคาดการณ์แ นวโน้ม การเปลี่ย นแปลงกิจ กรรม
ด้า นโลจิส ติก ส์อ ุต สาหกรรมเซร ามิก และจากการเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์
อุต สาหกรรมการแพทย์ และอุต สาหกร ร มท่อ งเที่ย ว
ผู้บริหารควรเล็งเห็นความสำคัญ ของอุตสาหกรรมเซรามิก
ประกอบกับภารกิจด้านการส่งเสริม และพัฒ นาระบบโลจิ
สติก ส์ รวมทั้ง พร้อ มทั้ง ขับ เคลื่อนให้ผู้ป ระกอบการมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิตภายใต้
กลยุทธ์ที่ และทิศทางที่ถูกต้องดังนี้
ประการแรก ศึก ษา และวิเคราะห์ส ถานภาพ
ประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ กระบวนการ
และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ การขนย้าย ไปจนถึง
การส่ง มอบไปยัง ลูก ค้า ทั้ง ในประเทศ และต่า งประเทศ
รวมทั้งศึกษาโครงสร้างต้น ทุน และระยะเวลาในโซ่อุป ทาน
พร้อมกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิ
สติกส์ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อลดต้นทุน
และเวลาในภาพรวม และเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งมอบ
การดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถกำหนดวิธีการจัดการที่ดี
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ที่สุด (Best Practice) ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ควรเผยแพร่วิธีการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเซรามิก
ประการที่สอง ขยายผลการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้า นโลจิส ติก ส์เชิงลึก ที่เชื่อ มโยงกับ อุต สาหกรรมต่อ เนื่อ ง
อย่า งเป็น รูป ธรรม และมีค วามยั่ง ยืน ในระยะยาว ควรมี
กิจการที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาโลจิสติกส์ในเชิงปฏิบัติ
ตลอดจนให้ก ารฝึก อบรมเพื่อ สร้า งบุค ลากรหลัก ด้า นโลจิ
สติกส์สำหรับเป็นต้นแบบการพัฒนาต่อเนื่องภายในองค์กร
เพื่อมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการบริหาร
จัด การโลจิส ติก ส์ท ี่ม ีป ระสิท ธิภ าพ สามารถลดต้น ทุน โลจิ
สติกส์ได้อย่างมีประสิทธิผล
ประการที่สาม ควรจัดทำดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและเป็น
ทิศ ทางการคาดการณ์แ นวโน้ม การเปลี่ย นแปลงกิจ กรรม
ด้านโลจิส ติก ส์อ ุต สาหกรรมเซรามิก ผู้ป ระกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับ
กลยุท ธ์ก าร ดำเนิน ธุร กิจ และการวางแผนพัฒ นาการ
จัดการโลจิสติกส์ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การดำเนิน การพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์ และโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิกจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยภาคเอกชน
สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
เซรามิกต่อไป
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กรอบแนวคิดกล
ยุทธ์โลจิสติกส์ใหม่เป็นการเน้นการให้ความสำคัญเชิงแข่งขัน
ของ ต้น ทุน คุณ ภาพ การส่งมอบ และความยืด หยุ่น เป็น
กร อบแนวคิด ที่ก ร ะชับ มากขึ้น ซึ่ง ตร งกับ แนวคิด ของ
McGinnis and Kohn, Lambert and Burduroglu,
Clinton and Closs ประกอบด้วยวิจัยในเนื้อหากลยุทธ์ด้าน
โลจิสติกส์โดยการแสวงหาร่วมกันที่อธิบายกลยุทธ์ด้านโลจิ
สติกส์ กรอบแนวคิดใหม่ควรทำวิจัยหน้าที่อื่นๆเช่น กลยุทธ์
การผลิต ที่ใหม่ โดยใช้ก รอบแนวคิด ร่ว มกัน นอกจากนั้น
กรอบกลยุท ธ์โลจิส ติก ส์ค วรจะสามารถเชื่อ มโยงสิ่งใหม่ๆ
ระหว่างกลยุท ธ์ร ะดับ บริษ ัท และกลยุท ธ์โลจิส ติกส์ ความ
เหมาะสมระหว่างบริษัท และกลยุทธ์โลจิสติกส์ควรเป็นสิ่ง
ใหม่ๆ ที่ค วรสังเกตติด ตาม นอกจากนี้ย ังทำให้เห็น ว่ากล
ยุทธ์โลจิสติกส์ และคุณลักษณะโซ่อุปทานเป็นเรื่องที่ไม่ควร
ถูก เพิก เฉย หรือ มองข้า มเมื่อ เป็น ปัจ จัย ที่ส ำคัญ ในการ
ตรวจสอบว่า ผลกระทบการดำเนิน งานของกิจ การ ทั้งยัง
สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในแต่ละส่วน หรือ
ส่ว นรวมในด้า นผลการดำเนิน งานด้า นการเงิน ที่ก ิจ การ
สามารถในการประสบผลสำเร็จ ดังนั้น กรอบแนวคิดใหม่
ด้า นกลยุท ธ์โ ลจิส ติก ส์ใ นการศึก ษานี้ ช่ว ยให้ผ ู้จ ัด การมี
แนวทางคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการจัดการกิจกรรมด้านกลยุทธ์โล
จิสติกส์ ในสายผลิตภัณฑ์ที่ตนรับผิดชอบ กรอบแนวคิดทำให้
การจัด การแนวทางที่ก ำหนด และประเมิน อย่างรัด กุม ที่
จัดลำดับความสำคัญให้มากที่สุดด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ของ
กิจการ แล้วเลือกสิ่งปฏิบ ัติท ี่ตามมาอัน จะทำให้การลำดับ
ความสำคัญเหล่านั้นมีความแข็งแกร่ง ผลลัพธ์อีกด้านทำให้
การจัดการด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์สามารถมีส่วนช่วยโดยตรง
ต่อ ผลการดำเนิน งานของกิจ การโดยการเลือ ก และการ
ปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมที่ส นับ สนุน การเรีย งลำดับ เน้น กลยุท ธ์เชิง
แข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน อย่างไรก็ตาม
ผู้จ ัด การด้านโลจิส ติก ส์ สามารถที่ป ฏิบ ัต ิงานได้อ ย่างเป็น
รูป ธรรมเกี่ยวกับ ชนิดของโซ่อุป ทานของกระบวนการสาย
ผลิต ภัณ ฑ์ ผู้จ ัด การโช่อ ุป ทานก็เช่น เดีย วกัน จะเข้า ใจโซ่

อ ุป ท าน ม าก ข ึ้น แ ล ะส าม ารถ ก ำห น ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ
โซ่อุปทานที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทัศนคติเกี่ยวกับกิจการที่
ควรทำในการจัด การโซ่อ ุป ทาน และประการสุด ท้า ย
ความสำคัญการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ที่ทำ
ให้ระบบทั้งหมดมีสมรรถนะอย่างชาญฉลาด การตัดสินใจ
จากผู้นำที่มีความสามารถตามลำพัง สู่การพัฒนาการลำดับ
ความสำคัญในเชิงแข่งขันที่ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อขจัดความ
ขัด แย้ง ภายในหน้า ที่ด ้า นฝ่า ยผลิต ด้า นหน้า ที่โลจิส ติก ส์
หรือการพัฒ นาเรียงลำดับ เชิงแข่งขัน ที่ไม่สร้างคุณ ค่า โดย
สมาชิกอื่นๆ ของโซ่อุปทาน
ข้อจำกัดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างที่
สามารถมีส ่วนช่วยให้ก ารสังเกตมีผ ลลัพ ธ์ไม่ส มบูร ณ์ท ี่ส ุด
ประการแรกขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานี้ค่อนข้างมีขนาดเล็ก
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็ก อาจจะเหมาะสมกับองค์ประกอบ
หลายอย่าง ประการแรกประชากรของอุตสาหกรรมเซรามิค
มีความเต็มใจต่อการสำรวจ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการมี
ส่วนร่วม ต้องรอนานเท่าที่เป็นไปได้ ที่จะถูกถามจากผู้ที่เรา
สำรวจ และไม่เต็ม ใจให้ก ารสำรวจทางวิช าการมีค วาม
สมบูร ณ์ รวมทั้ง เศรษฐกิจ ที่ถ ดถอยสามารถมีส ่ว นทำให้
ขนาดตัวอย่างลดลง เช่นค่าแรงขั้นต่ำ การขึ้นค่าก๊าซแอลพีจี
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการเผา ทำให้ต้องเลิกกิจการตามข่าวที่
ปรากฏ ทำให้ก ารสำรวจทางวิช าการไม่ส มบูร ณ์ เพราะ
ประชากรของอุตสาหกรรมเซรามิคลดลง และการศึกษานี้
นอกจากนี้ยังสามารถทำให้สมบูรณ์ขึ้นโดยการใช้ประโยชน์
จากวิธีตอบหลายอย่างสำหรับการรวบรวมข้อมูล แทนที่ของ
การมีเพีย งผู้ม ีอ าชีพ ด้า นโลจิส ติก ส์ ยัง มีก ารเติม เต็ม ให้
สม บ ูร ณ ์ด ้ว ยก าร สำร วจจาก ด ้า น ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ท าง
อินเตอร์เน็ตทางเอกสารต่างๆ
ข้อแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต
หลายวิธกี ารของการวิจัยในอนาคต สามารถหา
แนวทางต่อ ยอดจากการศึก ษานี้ ประการแรกการศึก ษา
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ความเข้า ใจกลยุท ธ์โลจิส ติก ส์ท ำการวิเคราะห์โดยลำพัง
สามารถจัด การเพื่อ ให้ม ั่น ใจว่า ส่วนสำคัญ ทั้งหมดของกล
ยุทธ์โลจิสติกส์ถูกรวมอยู่ในกรอบแนวคิดที่เสนอในการศึกษา
นี้ เช่นคำตอบการศึกษานี้สามารถมีความหนักแน่นเพิ่มมาก
ขึ้น หรือ พิส ูจ น์ว่าผิด ในความเที่ย งตรงของข้อ เสนอกรอบ
แนวคิดโลจิสติกส์ ประการที่สอง สิ่งหนึ่งที่สามารถขยายผล
การศึกษานี้ โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ในระดับบริษัทโดยการ
รวมกันกับกลยุทธ์โลจิสติกส์ โดยกำหนดผลกระทบที่ตามมา
ในการดำเนิน งานของกิจ การ นี้ส ามารถให้ม ุม มองความ
เข้าใจมากขึ้นของเป้าหมายระดับบริษัท และเป้าหมายระดับ
หน้า ที่ส ามารถกระทบต่อ ผลการดำเนิน งานของกิจ การ
ถ้าตั้งเป้าหมายทั้งสองที่แตกต่างกัน และประการสุดท้าย สิ่ง
หนึ่งที่สามารถวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ในส่วนลึกของคุณ ลักษณะ
ของโซ่อุปทาน และกำหนดถ้าใช้รายการในการศึกษานี้ จะ
เป็น สิ่งที่ถูกต้องอย่างมากรายละเอียดที่ถูกต้องของชนิดที่
สามารถมีส ่ว นช่ว ยให้ก ารกำหนดของชนิด โซ่อ ุป ทาน อีก
ปร ะการ หนึ่ง ตร วจสอบหาความจร ิง เกี่ย วกับ ยุท ธวิธ ีท ี่
เหมาะสม ที่ใช้ในการจัดการชนิดที่แตกต่างของโซ่อุปทาน
เป็นการกำหนดโดยคุณลักษณะ
ข้อสรุปสุดท้าย
ผลการศึกษาดุษฎีนิพนธ์นี้ให้ใช้การสนับสนุนการ
วิจัยในอนาคต ทั้งเนื้อหาด้านโซ่อุปทาน และด้านโลจิสติกส์
การศึก ษาจัด หาหลัก ฐานจากการใช้ป ระโยชน์จ ากกรอบ
แนวคิด กลยุท ธ์โลจิส ติก ส์ จัด ลำดับ สำคัญ เชิงแข่งขัน ด้าน
ต้น ทุน (Cost) คุณ ภาพ (Quality) การส่งมอบ (Delivery)
และความยืดหยุ่น (Flexibility) ยิ่งกว่านั้นการศึกษาให้การ
สนับสนุนเชิงประจักษ์ต่อการดำรงอยู่ของกระบวนทัศน์โซ่
อุปทาน Lean และ Agile และคุณลักษณะที่เมื่อหน้าที่ด้าน
การจัดการภายในองค์กรบริษัท และโซ่อุปทานทั้งหมดเป็น
สิ่งที่เป็นรูปธรรม กลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นลักษณะ
อย่างชัดเจนมากขึ้นในการสังเกตความสัมพันธ์ในการศึกษานี้
การค้นหาความจริงที่ต้องการได้สิ้นสุดอย่างถูกต้อง อย่างไรก็
ตามความสอดคล้อ ง หรือ ความแตกต่า งกัน ของกลยุท ธ์
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