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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง
อมรรักษ์ สวนชูผล1* กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
พนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับบริหาร ในธุรกิจโลจิสติกส์ ภาคบริการ ศึกษาเฉพาะจังหวัดในเขต
ปริมณฑล ที่มีรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งขนาดของธุรกิจโลจิสติกส์ ออกเป็น
ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดเล็ก ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดกลาง และธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน ได้ขนาด
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
มีอิทธิพลทางตรงและโดยรวมต่อความฉับไวในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงและโดยรวม
ต่อความฉับไวในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงและโดยรวมต่อความฉับไวในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความฉับไวในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ปัจจัยด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านทุนมนุษย์
และปัจจัยด้านเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง และปัจจัยด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ และ
ปัจจัยด้านเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ดังนั้นผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ
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CASUAL FACTORS INFLUENCING COMPETITIVE ADVANTAGD
OF SERVICE LOGISTICS BUSINESS IN CENTRAL PARK OF THAILAND
Amonluk Shounchupon1* Kanyarat Teerathanachaiyakun1
Abstract
The purposes of the research were: to be guidance in developing of competitive
advantage of service logistics business in central part of Thailand, Samples were operators and
executives in service logistics business. That located in Bangkok and neighboring provinces within
100 kilometers. Business sizes were classified into small, medium, and large 400 samples were
yielded base on Taro Yamane’s Table. Data analysis used a structural Equation Modeling: SEM.
The research findings were: Technology competitiveness factors, human capital factor,
networking factor and organizational speed factor can be applied in competitiveness creation
of service logistics in central part of Thailand Information technology competency factors have
directly influenced and also influenced in global pictures to fast working. Human capital factors
have directly influenced and influencing in global pictures to fast working factors have directly
influenced to competitive advantage of service logistics business in central part of Thailand.
Information technology competency factor, human capital factor, and business networking
factor have influenced both direct and indirect to competitive advantage of service logistics
businesses in central part of Thailand. So these research findings correlated with set
hypothesizes
Keywords : Competitive Advantage Service Logistics Business
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บทนา
สืบเนื่องจากประเทศไทยกาลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ทาให้ธุรกิจทุก
ประเภทมีการแข่งขันกันมากขึ้น เนื่องจากจะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจานวนมาก
ดังนั้นนักธุรกิจทั้งหลาย ต่างต้องสร้างกลยุทธ์ ของตนเองเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้การรวมประชาคม
อาเซียนจะกลายเป็นก้าวสาคัญ ในการเชื่อมโยงการค้าขายของประชากรในภูมิภาคที่นับว่าเป็นตลาดใหญ่
ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละประเทศ ต้องมีแผนรองรับเมื่อเวลานั้นมาถึง โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ
ของไทย ต้ อ งเร่ งเตรีย มความพร้ อ มก่ อ นจะถูก ฉกฉวยโอกาสไป ซึ่ งในประเทศไทยมี ก ารแข่ งขั น ด้า นธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ค่ อ นข้ า งสู ง มาก และการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์นี้ นับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ ตลอดจนช่วยผลักดันให้เกิดการ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่มขึ้น (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย, 2554) นอกจากนี้ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แล้วนั้น
ความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยระดับสูงที่มี
ความพร้อมอยู่แล้ว เช่น ในบางบริษัทมีการควบรวมกิจการกับ บริษัทต่างชาติ ที่มีความชานาญในการดาเนิน
ธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อนาระบบโลจิสติกส์การกระจายสินค้า และบุคลากรเดิมที่มีความรู้ของบริษัทต่างชาติ มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้บริษัทของตนแข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะที่บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็ก จะมีความพร้อม
น้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องมุ่งแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการดาเนินธุรกิจของตนเองเพื่อให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังกล่าว ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่ดาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ หลายๆ บริษัท จึง
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานมากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมากขึ้ น และสิ่งสาคัญคือ มีการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภ าค โดยการ
นาเอาระบบโลจิสติกส์เข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ต่างประเทศ และเป็นช่องทางในการพัฒนาไปสู่การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพของประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรมที่จาเป็นจะต้องอาศัยการจัดการโลจิสติกส์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ งจะท าให้ เ กิ ด ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ (Modern
Logistics Management Strategy) มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่ งขัน
ของอุตสาหกรรมไทย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ความสนใจในการร่วมกันปรับปรุง
การบริ ห ารจั ดการโลจิ สติก ส์ ทั้ งระบบโลจิ สติ กส์ ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ยสนั บ สนุ นให้
ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับสากล
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง โดยผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ
เขตภาคกลางได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง ในครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)
มีรายละเอียด ดังนี้
1. วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)
โดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับบริหาร ในธุรกิจ
โลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง โดยแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น แบบตรวจสอบรายการ ( Check-List)
ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ภาคบริการ
เขตภาคกลาง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวิธี Likert Scale มี 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีข้อคาถาม จานวน
66 ข้อ
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับบริหาร
ในธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ศึกษาเฉพาะจังหวัดในเขตปริมณฑล ที่มีรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร
รอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร ซึ่งมีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวน
ดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ระดับร้อยละ ±5
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งขนาดของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ ออกเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ
ขนาดเล็ก ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดกลาง และธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดใหญ่ และใช้วิธีการเทียบ
บั ญ ญั ต ไตรยางค์ เ พื่ อ หาว่ า ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ภ าคบริ ก าร ในแต่ ล ะขนาดต้ อ งใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวนเท่ า ไร
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ขนาดบริษัท
จานวนพนักงานทั้งหมด (คน)
จานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดเล็ก
155,550
200
ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดกลาง
134,000
172
ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการขนาดใหญ่
21,708
28
รวม
311,208
400
ที่มา : ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555
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ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบมาตรฐาน
ตามโมเดลย่อยทั้ง 5 โมเดล โดย ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม พบว่า
1. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางตรงต่อความฉับไว
ในการปฏิบัติงานที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่งผลโดยรวม
(Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54
2. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางตรงต่อกลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบใน การแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลางที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.62 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.05 และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.67
3. ทุนมนุษย์ส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางตรงต่อ ความฉับไวในการปฏิบัติ งานที่ ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.40 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และส่งผลโดยรวม (Total Effect)
ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.40
4. ทุนมนุษย์ส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางอ้อมต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ที่ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.04 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.04
5. เครือข่ายธุรกิจส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางตรงต่อความฉับไวในการปฏิบัติงานที่ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.08 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect)
ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.08
6. เครือข่ายธุรกิจส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางตรงต่อการสร้างความได้ เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.53 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.01 และส่งผลโดยรวม
(Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54
7. ความฉับไวในการปฏิบัติงานส่งผลทางตรง (Direct Effect) ส่งผลทางตรงต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.10 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกทีค่ ่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.10
ทัง้ นี้ผลวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ดังภาพที่ 1

26 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

อมรรักษ์ สวนชูผลและคณะ

ภาพที่ 1 โครงสร้างแบบจาลองอิทธิพลเชิงสาเหตุโมเดลสุดท้าย (หลังปรับ)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง ครั้งนี้มีข้อค้นพบที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
องค์ ป ระกอบย่ อ ยแต่ ล ะองค์ ป ระกอบในโมเดลความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ความสามารถในการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีให้เหมาะสม
ความสามารถในการทานวัตกรรมเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินการ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ และคณะ (2552) ได้ทาการ
วิจัย เรื่อง การเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยกลยุทธ์โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน ผลจาก
การศึกษาสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดหากได้มีการนามาใช้อย่างเหมาะสม
กับองค์กรนั้น วิเคราะห์พบประเด็นที่สาคัญ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กร 2. การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น 3. ต้องสามารถนามาใช้ในการสื่อสารกัน ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ต้องสามารถใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรได้ด้วย จะช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และ
แม่นยามากขึ้น
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2. องค์ประกอบหลักด้านทุนมนุษย์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความสามารถด้านทุนมนุษย์พบว่าองค์ประกอบ
ย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลทุนมนุษย์ ที่ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ด้าน การจัดการทั่วไปทุนมนุษย์ด้านกลยุทธ์
ทุนมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ทุนมนุษย์ด้านความสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ด้านความสามารถเฉพาะงาน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ Bontis (1998) ที่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
ของทุนมนุษย์ว่าทุนมนุษย์ประกอบด้วยความรู้ของพนักงานในองค์กรและเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่มีคุณค่า
มากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในองค์กร และทุนมนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ครอบคลุมถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์ด้วยและทุนมนุษย์ยังทาให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ ที่ดี
ในการดาเนินการทางธุรกิจด้วยตลอดจนสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย
3. องค์ประกอบหลักด้านเครือข่ายธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครือข่ายธุรกิจ พบว่า องค์ประกอบย่อยแต่ละ
องค์ ป ระกอบในโมเดลเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบด้ ว ยกิ จการร่ว มค้ า คู่ ค้ า และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jane Tonge (2003) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่สาคัญหลายประการในการสร้าง
และการบารุงรักษาของธุรกิจของผู้ปฏิบัติงานที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นเรื่องของเครือข่ายของผู้ประกอบการและ
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยมีความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ กิจการร่วมค้าและคู่ค้า
4. องค์ประกอบหลักด้านความฉับไวในการปฏิบัติงานขององค์กร
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความฉับไวในการปฏิบัติงานขององค์กร พบว่า
องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลความฉับไวในการปฏิบัติงานขององค์กรที่ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น
ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย น และความเร็ ว ในการท างาน มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang et. al. (2004) ที่ได้จัดลาดับความสาคัญของมาตรวัดในกระบวนการหลัก
ของโซ่อุปทาน 4 หมวดคือ ความเชื่อถือได้ในการส่งมอบ ความยืดหยุ่นและการตอบสนอง ต้นทุนและสินทรัพย์
โดยแบ่งกลยุทธ์โซ่อุปทานออกเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์โซ่อุปทานแบบ Lean กลยุทธ์โซ่อุปทานแบบ Agile
และกลยุทธ์โซ่อุปทานแบบ Hybrid กลยุทธ์แต่ละแบบส่งผลต่อค่าน้าหนักความสาคัญของมาตรวัดไม่เท่ากัน
5. องค์ประกอบหลักด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ประกอบด้วย
ผู้นาด้านต้นทุน การตอบสนองโดยรวดเร็ว และการขายสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่าง มีค วามสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทรี เจริญสุข (2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : กรณีศึกษาบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จากัด ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบและลักษณะการดาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จากัด จัดเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์
แบบ 3PL (Third Party Logistics Provider) ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ในการประกอบกิจกรรมทางโลจิสติกส์
ที่รวบรวมหลากหลายบริการอย่างครบวงจร 2. กิจกรรม โลจิสติกส์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จากัด ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกัน ซึ่งทั้ง 11 กิจกรรม
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน 3. แนวทางการกาหนดรูปแบบ
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ จะต้ อ งก าหนดเป้ า หมายที่ ชั ด เจนในแต่ ล ะปี ต ามสถานการณ์
ของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกาหนดลักษณะงานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานไปในทิศทาง
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อมรรักษ์ สวนชูผลและคณะ

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อขจัด
ความซ้าซ้อนของการทางาน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกล่าว มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อให้ผู้บริหารของอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการบริหารองค์การ และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ภาคบริการ ควรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิธี การ
ทางานความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรในองค์กรของตนเอง ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีการทางานเป็นทีม ผู้บริหาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ภาคบริการ ตลอดจนควรมีการพัฒนาทั้ งด้านความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทุนมนุษย์ ด้านเครือข่ายธุรกิจ ด้านความฉับไวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรของตนเองมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผลการนาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง ในด้านการนาไปใช้และการพัฒนา
2.2 การพัฒนาแบบจาลองการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง อาจเหมาะสมในบริบทและสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งในอนาคตสภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยในด้านการพัฒนาการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ
เขตภาคกลาง ในประเทศไทยให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุ ร กิ จ โลจิสติก ส์ภ าคบริก าร เขตภาคกลาง ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ดร.บุ ญ เรือ ง ศรี เ หรั ญ ที่ ก รุ ณ าให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยนี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผู้วิ จัย
ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้
มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยปีงบประมาณ 2556 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย
จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เป็น
กาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ยั งไม่ ไ ด้ เ อ่ ย นามที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มให้ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ไ ปด้วยดี
คุณความดีหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็นเครือ่ งชี้นาความสาเร็จในชีวิตของผู้วิจยั
ต่อไป

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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