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การปรับปรุงกระบวนการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก :
กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
Supply Chain Management Processes Improvement
in Retail Business :
Case Study of C.P.Retailing and Marketing CO., LTD.
ฐาปนา บุญหล้า 1

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1. เพือ่ ศึกษาสถานะปัจจุบนั ของการประยุกต์ใช้
เทคนิคการจัดการซัพพลายเชน 2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ เ่ี กิดขึน้ ต่อองค์กร จากการใช้เทคนิคการจัดการ
ซัพพลายเชน 3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์และผลสัมฤทธิข์ องเทคนิคซัพพลายเชนทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร ของ
บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัดโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการ
ตลาด จำากัด ที่อยู่ในแผนกด้านการวางแผนการตลาด ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ด้านการผลิตและ
ด้านการจัดส่ง มีขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำานวน 85 คน มีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้
สถิตใิ นการหาค่าร้อยละ เฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานจากการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าในปัจจุบนั
บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคซัพพลายเชนต่างๆ ในองค์กรอย่างแพร่
หลาย เช่น การผลิตแบบลีน (Lean Production) ระบบทันเวลาพอดี (Just in Time System) การ
จัดการคุณภาพองค์รวม (Total Quality Management : TQM) และอื่นๆ ภายในแต่ละแผนก โดยใน
ปัจจุบันเทคนิคของการผลิตแบบลีน ได้นำาเข้ามาพัฒนารูปแบบของการผลิต อีกทั้งแต่ละแผนกหลักๆ
ของบริษัทเองก็เข้าใจในหน้าที่ของแผนกอื่นตามผลของการตอบแบบสอบถามจากผลการวิจัยได้เชื่อม
โยงถึงผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ ต่อองค์กรจากการใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชนในขัน้ ตอนของข้อแนะนำา
เช่น การนำาเอาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory: VMI) ในขั้น
ตอนของการทำางานเพื่อลดต้นทุนด้านการเก็บสินค้าคงคลัง มาลดความเสี่ยงให้กับบริษัทอันมีผลจาก
อุบัติภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ สามารถทำาให้บริษัทประหยัดต้นทุนด้านการทำาประกันภัยอีกทางด้วย
คำาสำาคัญ : การจัดการซัพพลายเชน, การปรับปรุงกระบวนการ, การค้าปลีก, การผลิตแบบลีน, ระบบ
ทันเวลาพอดี, การจัดการคุณภาพองค์รวม
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Abstract
This research study consist of three main objectives. Firstly, to study current status
of supply chain management technique applications. Next, to study results which have
occurred to the organization by using supply chain management techniques. The last
one is to study relationships and results of supply chain management technique in
C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd.The sample group is employees of C.P. Retailing
and Marketing Co., Ltd., who work in departments of marketing planning, raw material
supply, production and delivery. The sample size for this study is 85 people by using
purposive sampling method for selection. The data collection tool is questionnaire
with 5-scale rating. The collected data is then analyzed by applying statistics to acquire
percentages, means, and standard deviations.
This data analysis study found that C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd. has applied
various supply chain techniques that has become prevalent in the organization such
as lean production, just-in-time system, total quality management (TQM) and etc.
Currently, lean production technique is brought in to enhance production style. Moreover,
the questionnaire result suggests that each main department of the company is
equipped with knowledge of other department functions.This research study has linked
with organization successes to the application of suggested supply chain management
technique in each process. For example, by applying vender managed inventory (VMI)
technique in working processes for inventory cost reductions and accident and natural
disaster risk reductions, the company can reduce costs on insurance as well.
Keywords : Supply chain management, process improvement, retailing, lean production,
just-in-time system, total quality management
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บทนำา
ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาการวิจัย
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคต่างๆที่จัดอยู่ในหมวด
“อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง” โดยมีแนวโน้มว่าอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็งในอนาคตจะขยายตัวดีขนึ้ เป็นลำาดับ
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว รวมทั้งในแถบเอเชียที่มีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการ
เปิดการค้าเสรีอาเซียน ทำาให้ผปู้ ระกอบการในประเทศต้องปรับกระบวนการ วิธกี ารต่างๆเพือ่ รับมือกับ
การทุม่ ตลาดหรือการเข้ามาของผูล้ งทุนรายใหม่ทขี่ ยายตัวอย่างรวดเร็วทัง้ ในและต่างประเทศเองหรือแม้
กระทัง่ สภาวะการแข่งขันของคูแ่ ข่งในปัจจุบนั ทำาให้ผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจนีจ้ ะต้องสนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้าอย่างเร่งด่วน พร้อมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานภายในโดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะกำาจัดกระบวนการที่ไม่จำาเป็นออกไปเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน เพื่อความ
สำาเร็จขององค์กรอันยั่งยืน
บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนินการผลิต
และจัดจำาหน่ายอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2531 ผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นคือ กลุ่มอาหารว่างจีนประเภทติ่มซำา (Dim Sum) แช่เยือกแข็ง จากนั้นได้ขยายฐานเข้าสู่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ (Bakery) เพือ่ ผลิตขนมอบสดชนิดต่างๆ และขยายสายผลิตภัณฑ์เข้าสูอ่ าหารพร้อมรับ
ประทานแช่เยือกแข็งเป็นลำาดับต่อมา โดยในขณะนีบ้ ริษทั ได้คดิ ค้นกระบวนการต่างๆเพือ่ ทำาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางานพร้อมกับลดต้นทุนการดำาเนินการโดยนำาเอาระบบลีน (Lean System) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำาคัญของกระบวนการจัดการซัพพลาย
เชน (Supply Chain Management) ในการคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการเชื่อมประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นและนำาไปสู่ความสำาเร็จขององค์กร
ด้วยแนวคิดดังกล่าว การนำาการวิเคราะห์การจัดการซัพพลายเชนมาใช้เพือ่ เสริมประสิทธิภาพและ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุนการดำาเนินการและเพิม่ มูลค่าของสินค้า จะเป็นการช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพการแข่งขันของธุรกิจในอีกหนึง่ มิตทิ ดแทนการปฏิบตั แิ บบเดิมๆ ทีเ่ คยกระทำามาในอดีต
กระบวนการแนวใหม่นี้เองจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์พัฒนากลยุทธ์และองค์กร ตลอดจน
วิธปี ฏิบตั งิ านให้สอดคล้องไปกับทิศทางของตลาด ความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยสามารถที่
จะกำาหนดวิธปี ฏิบตั เิ ชิงการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) มาใช้อย่างเหมาะสม
โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ การลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้าตลอดจนศักยภาพทางการแข่งขัน
ทางการค้า
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าควรศึกษาการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management)
ภายในองค์กรของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ ปัจจัย และผลสำาเร็จ
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ของบริษัทดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชน (Supply
Chain Management) ในองค์กร
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรจากการใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชนอันได้แก่
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time) การผลิตแบบลีน (Lean Production) และ การจัดการ
คลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory: VMI) เป็นต้น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ของเทคนิคซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาระบบกระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีก บริษัท ซี พี
ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ทุกระดับชั้นของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ได้แก่พนักงานจำานวน 85 คน
กลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ลูกค้าตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แผนกการวางแผนการตลาด แผนก
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ แผนกการผลิต และแผนกจัดส่ง ของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
โดยสุ่มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) โดยสำารวจจำานวน
หน่วยงานและจำานวนบุคลากร และคำานวณกลุ่มตัวอย่างประชากรตามสูตรการคำานวณกลุ่มตัวอย่าง
ของยามาเน่ (Yamane, 1973, p.125)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. การศึกษาสถานะของการใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management)
ช่วยให้องค์กรทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร
2. ทราบถึงแนวทางในการเลือกใช้เทคนิคในการจัดการซัพพลายเชน โดยมีขอ้ พิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดการองค์กรให้ไปสู่ความสำาเร็จ
3. ทราบถึงผลสัมฤทธิข์ องการใช้เทคนิคซัพพลายเชนอันได้แก่ ความสามารถในการลดต้นทุน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและการค้า
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สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศมีผลต่อการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก
2. อายุมีผลต่อการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก
3. ระดับการศึกษามีผลต่อการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก
4. ตำาแหน่งมีผลต่อการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก
5. ระยะการทำางานมีผลต่อการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดในการศึกษาเทคนิคการใช้การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก กรณีศกึ ษา
บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ได้นำาฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา ฝ่ายผลิตและฝ่าย
จัดส่ง มาเป็นกรอบในการศึกษาความคิดต่อการใช้เทคนิคซัพพลายเชนครั้งนี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตำาแหน่ง
5. ประสบการณ์ทำางาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
การประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคนิ ค การจั ด การ
ซัพพลายเชน (Supply Chain Management)
ในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ค้าปลีก
และการตลาด จำากัด
1. ด้านการวางแผน (การตลาด)
2. ด้านการจัดซื้อจัดหา
3. ด้านการผลิต
4. ด้านการส่งมอบ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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นิยามศัพท์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผู้วิจัยได้กำาหนดนิยามศัพท์เฉพาะสำาหรับใช้ในงานวิจัย
ดังนี้
บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด หมายถึง บริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนิน
การผลิตและจัดจำาหน่ายอาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์คือ กลุ่มอาหารว่างจีนประเภท
ติ่มซำา (อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง)
การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) หมายถึง การบูรณาการกิจการ
หลักๆของธุรกิจ (ทัง้ ภายในและระหว่างบริษทั ) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะใน
ระยะยาวของบริษัทและหุ้นส่วน
ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า หรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภค
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย
อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Food) หมายถึง อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานที่อยู่ในรูป
แช่แข็ง เพียงละลายนำ้าแข็งแล้วอุ่นให้ร้อนก็เสิร์ฟได้ทันที จำาแนกได้ 3 ประเภทหลัก คือ 1) อาหารมื้อ
หลัก (Main Course) 2) ขนมหวาน (Dessert) 3) อาหารว่าง (Snack/Appetizer)
การประยุกต์ หมายถึง การนำา “บางสิ่ง” มาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่
เฉพาะเจาะจง “บางสิ่ง” ที่นำามานั้น อาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และนำามาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม
ซัพพลายเชน หรือ เครือข่ายโลจิสติกส์ หมายถึง การใช้ระบบของหน่วยงานคน เทคโนโลยี
กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ
จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุ
อืน่ ๆ ให้กลายเป็นสินค้าสำาเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผูบ้ ริโภค หรือ End Customer) ในเชิง
ปรัชญาของซัพพลายเชนนัน้ วัสดุทถี่ กู ใช้แล้วอาจจะถูกนำากลับมาใช้ใหม่ทจี่ ดุ ไหนของซัพพลายเชนก็ได้
ถ้าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่นำากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Materials) โดยซัพพลายเชนมีความเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Chain)
เทคนิค หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำาใดๆ เพื่อ
ช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำานั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก กรณีศกึ ษา
บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด เพื่อให้การดำาเนินการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้ศึกษา
จึงได้ดำาเนินการดังนี้
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1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
5. วิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการวิจัยมีรายละเอียดในการดำาเนินการดังต่อไปนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ค้นหาข้อมูล โดยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ
1.1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก วารสารวิชาการ
เอกสารต่างๆ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาประกอบในเนื้อหา
1.2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามให้กบั ประชาชน
คือ พนักงานของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด จำานวน
85 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สำาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ประกอบ
ด้วยคำาถามเลือกตอบ (Closed-Ended Questions) และคำาถามเปิด (Open-Ended Questions)
รวมทั้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า
3.1. ลักษณะเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยคำาถาม 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นคำาถามเกีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง รายได้ เป็นคำาถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับการจัดการ การใช้เทคนิคทางด้านซัพพลายเชน แบ่งออกเป็น
4 ด้านคือ การวางแผนการตลาด การจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบ โดยกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตาม
น้ำาหนักความสำาคัญ เป็นการตั้งคำาถามสัมภาษณ์ถึงเทคนิคการจัดการซัพพลายเชนที่บริษัทได้นำามาใช้
เพื่อรับทราบปัญหาและข้อแก้ไขในอนาคต
ซึ่งคำาถามตอนที่ 2 นี้ ใช้มาตรฐานในการวัดทัศนคติตามแบบประเมินค่า (Likert Scale) โดย
ลักษณะของคำาถามประกอบด้วย ข้อความซึง่ ผูต้ อบจะประเมินความรูส้ กึ ของตนเองตามมาตรประเมิน
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วย
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
การแปลความหมายการวัดระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ดังนั้น คำาตอบในแต่ละข้อจะได้รับคะแนนสูงสุด 5 คะแนน และคะแนนต่ำาสุด 1 คะแนน
นำาคะแนนมาทำาเป็นระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษทั ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด คือ น้อยทีส่ ดุ
น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ ด้านระบบการกระจายสินค้าของ
ธุรกิจค้าปลีก
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากได้ทาำ สำาเนาแบบสอบถามแล้ว ได้นาำ แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่
การเก็บข้อมูลดำาเนินการดังนี้
4.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามไป
ให้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
4.2. ผู้วิจัยได้ติดตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ส่งแบบสอบถามคืน หลังจากวันที่
ส่งแบบสอบถามไปแล้ว 7 วัน โดยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 85 ฉบับ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
5.1. ตรวจดูความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม
5.2. ลงรหัสแบบสอบถามเพื่อเตรียมบันทึกในแบบสอบถาม
5.3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อคำานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดยค่าทางสถิติ
ที่ใช้มีดังนี้
6.1. สัดส่วนร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
6.2. ค่าเฉลี่ย (Means) ใช้วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการกระจายสินค้า
ของธุรกิจค้าปลีก
6.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แสดงการกระจายของข้อมูล
6.4. สถิติไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อใช้ทดสอบค่าความแตกต่างกันสำาหรับค่านัยสำาคัญใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี้ กำาหนดไว้ทรี่ ะดับ 0.05 การทดสอบเครือ่ งมือการหาความเทีย่ งตรงของ
เนือ้ หา (Content Validity) โดยการนำาแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จแล้วทำา Pre-test จำานวน 10 ตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำาไปใช้
สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท ซี
พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาสถานะปัจจุบนั ของการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain
Management) ในองค์กร
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรจากการใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชนอันได้แก่
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time) การผลิตแบบลีน (Lean Production) และ การจัดการ
คลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory: VMI) เป็นต้น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ของเทคนิคซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงาน หัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ทีม่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับด้านการวางแผนการตลาด ด้านการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ ด้านการผลิต และด้านการส่ง
มอบ มีขนาดของตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาจำานวน 85 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ใช้สถิติแบบพรรณนา (Description Statistic)
โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยระบบกระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีก ใช้สถิติแบบ
พรรณนา (Description Statistic) ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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การวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที (T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
จำาแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD
สรุปการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
กลุม่ ตัวอย่างพนักงานของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจ
ค้าปลีกเป็นเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น จำานวนมากที่สุดมีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี รองลงมามีอายุ
25 – 30 ปี ถัดมาเป็นอายุ 30 – 35 ปี และ 35 ปีขึ้นไปตามลำาดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลง
มาเป็นการศึกษาระดับอนุปริญญา โดยมีตาำ แหน่งพนักงานจำานวนมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นระดับหัวหน้า
งาน ส่วนสุดท้ายคือระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่าส่วนมากเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี และ
ระหว่าง 5 – 10 ปีตามลำาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก
ปัจจัยในภาพรวมมีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีกอยูใ่ นระดับมาก
โดยพบว่า ด้านทีม่ ผี ลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีกอยูใ่ นระดับมากได้แก่
ด้านการวางแผนการตลาด ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ด้านการผลิตและด้านการส่งมอบ
ด้านการวางแผนการตลาดพบว่า ข้อที่มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจ
ค้าปลีกอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ความสำาคัญของคำาสัง่ ซือ้ ของลูกค้าอย่างละเอียด เช่น ชนิดของสินค้า
ปริมาณ กำาหนดส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการผลิต ด้านการส่งผ่านไปยังแผนกอื่น
ทันทีเพื่อลดระยะเวลาของการผลิตเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของคำาสั่งซื้อแล้ว และด้านการติดตาม
ข้อมูลการส่งสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายกำาหนดการส่งมอบอย่างสม่ำาเสมอ อยู่ในระดับสูง
ด้านการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ พบว่า ข้อทีม่ ผี ลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจ
ค้าปลีกอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการจัดหาวัตถุดิบมาจากแหล่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านราคา
และคุณภาพ ด้านการใช้เทคนิคระบบทันเวลาพอดี (Just in Time) เข้ามาปรับปรุงการส่งมอบวัตถุดิบ
ให้กบั บริษทั และด้านการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ส่วนด้านการให้ซพั พลายเออร์จดั การเก็บสินค้า
แทนโกดังของท่าน (Vendor Managed Inventory) เพื่อลดความเสี่ยงและลดค่าสต๊อกสินค้า นั้นให้
อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการผลิตพบว่า ข้อที่มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีกอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ด้านการใช้วัตถุดิบอย่างถูกต้องสำาหรับคำาสั่งผลิตแต่ละใบ เพื่อความถูกต้องและลด
ของเสียในกระบวนการผลิต ด้านการทำางานในสายการผลิตมีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบไหลลื่น
สามารถลดระยะเวลาการทำางานและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ด้านการสนองตอบต่อลูกค้าในการ
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ทำาการผลิต สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และด้านความเชื่อว่าสามารถ
ที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามลำาดับ
ด้านการส่งมอบพบว่า ข้อทีม่ ผี ลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีกอยูใ่ น
ระดับมากได้แก่ ด้านการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องและครบตามปริมาณทีล่ กู ค้าต้องการ ด้านการส่ง
มอบสินค้าให้กับผู้บริโภค/ลูกค้าทันทีตามที่ลูกค้าต้องการ ด้านข้อจำากัดของเวลาในการนำาส่งสินค้าให้
ลูกค้าและด้านอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานต่อการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามลำาดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศมีผลโดยรวม ด้านการวางแผนการตลาด ด้านการผลิตและด้านการส่งมอบ
มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน ส่วนทางด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบไม่มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลาย
เชนของธุรกิจค้าปลีก จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 อายุมีผลโดยรวม ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและด้านการส่งมอบ มีผลต่อการ
ปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก ทีร่ ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ส่วนด้านการวางแผนการตลาดและการผลิต ไม่มผี ลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจ
ค้าปลีก จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษามีผลโดยรวม ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ มีผลต่อระบบการ
ปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก ทีร่ ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ส่วนด้านการส่งมอบ ทางด้านการวางแผนการตลาดและการผลิต ไม่มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการ
ซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ตำาแหน่งมีผลโดยรวม ทางด้านการวางแผนการตลาด มีผลต่อระบบการปรับปรุง
กระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ส่วน
ด้านการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ การผลิตและการส่งมอบ ไม่มผี ลต่อการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน
ของธุรกิจค้าปลีก จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 5 ระยะเวลาปฏิบัติงานมีผลโดยรวม ทางด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและด้านการ
ส่งมอบ มีผลต่อระบบการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก ที่ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ส่วนทางด้านการผลิตและการวางแผนการตลาดนั้น ไม่มีผลต่อการ
ปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท
ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ทำาให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อระบบกระจาย
สินค้าของธุรกิจค้าปลีก พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยในภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน
ของธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ยังอยู่ในระดับมากและสามารถ
ดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มีข้อเสนอแนะที่สามารถนำาไป
พิจารณาเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน รวมทัง้ วางแผนการ
ดำาเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมดังต่อไปนี้
1.1. ด้านการวางแผนการตลาด ควรลดขั้นตอนการส่งคำาสั่งซื้อ เนื่องจากการวิจัยพบว่า ยังมี
การหน่วงใบสั่งซื้อจากลูกค้าไว้ระยะหนึ่ง จากแบบสอบถามจำานวนมากแสดงให้เห็นถึง กระบวนการ
การทำางานที่ยังไม่ลื่นไหลพอ อีกประการก็คือการตรวจซำ้าของคำาสั่งซื้อที่ผลการตอบแบบสอบถามนั้น
ยังไม่ดีพอ อาจจะเป็นสาเหตุของการสั่งผลิตที่ผิดพลาดได้
1.2. ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างวัตถุดบิ ผลการวิจยั พบว่า บริษทั ได้ใช้เทคนิคต่างๆ ในระบบซัพพลายเชน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการลดขั้นตอนการทำางานลง เช่นการใช้ Just in Time มาใช้ในบางกรณี แต่ผล
ที่ปรากฏในแบบสอบถามก็คือเทคนิคการใช้ VMI หรือ Vendor Managed Inventory นั้นยังไม่เป็นที่
เข้าใจและใช้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากการให้ซพั พลายเออร์เป็นคนเก็บสินค้าและนำาส่งให้เมือ่ บริษทั ต้องการ
นั้น จะมีผลดีคือบริษัทไม่เปลืองเนื้อที่โกดังเก็บสินค้า บริษัทไม่จำาเป็นต้องจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าเพื่อนำา
ของมาเก็บเข้าโกดัง ลด Inventory Cost ลง บริษัทสามารถประหยัดเงินกับสินค้าบางประเภทที่มีอายุ
งานของการใช้ เช่น วัตถุดิบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสามารถที่ลดความเสี่ยงอันที่จะเกิดกับภัย
ต่างๆ เช่นอัคคีภยั หรือนำา้ ท่วมเป็นต้น เป็นการผลักความเสีย่ งต่างๆ ให้กบั ซัพพลายเออร์เป็นผูแ้ บกรับไป
1.3. ด้านการผลิตนั้น ผลวิจัยที่ได้จากการสำารวจแบบสอบถามนั้น ปรากฏผลออกมาว่าดีมาก
พนักงานบริษทั เข้าใจในขัน้ ตอน วิธี และการปฏิบตั งิ านเป็นอย่างดี พนักงานเชือ่ ว่าการทำางานทุกวันนีด้ ี
อยูแ่ ล้ว จึงคิดว่าคงเป็นไปได้ยากทีจ่ ะหาวิธอี นื่ มาปรับปรุงกระบวนการให้ดขี นึ้ ไปกว่านี้ เป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นว่าพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อระบบการผลิตของบริษัทเป็นอย่างมาก
1.4. ด้านการส่งมอบ ผลของการตอบแบบสอบถามของงานวิจยั ปรากฏว่าพนักงานมีความเชือ่
มั่นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำาส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง อันเป็นหัวใจหลักของ
การส่งมอบ แต่ยังมีบางประการ เช่นการนำาเอาเทคโนโลยี GPS มาใช้ร่วมกับการขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่า
สินค้าส่งมอบให้กบั ลูกค้ามีความแม่นยำาและสามารถกำาหนดเวลาไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน
ตลอดจนการค้นหาเส้นทางที่ถึงลูกค้าไวที่สุดเป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการซัพพลาย
เชนของธุรกิจค้าปลีก กรณีศกึ ษา บริษทั ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด เพียงระยะเวลาอันสัน้ เท่านัน้
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
2.2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพโดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมโดยวิธอี นื่
เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม
2.3. ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการซัพพลาย
เชนของธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด โดยทำาการศึกษาเฉพาะใน
มุมมองของพนักงานบริษัทเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกด้วย
เช่นซัพพลายเออร์ที่บริษัทใช้เป็นประจำา เพื่อพัฒนาเป็นคู่ค้าสำาคัญหรือพันธมิตรในอนาคต
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