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การพยากรณความตองการของลูกคาที่ไมแมนยําแสดงใหเห็นวาองคกรในอุตสาหกรรมยาขาดความ

ยืดหยุนในการจัดการโลจิสติกส เชน ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการจัดการ

สินคาคงคลัง ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือหาความสัมพันธของความยืดหยุนทาง  

โลจิสติกสกับผลการดําเนินงานขององคกรคืออัตราสวนของตนทุนขายตอยอดขายในอุตสาหกรรม

ผลิตยาในประเทศไทย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

ยืดหยุนทางโลจิสติกสผานทางไปรษณีย โดยกําหนดสงไปยังบริษัทตามรายนามสถานที่ผลิตยาแผน

ปจจุบันทั่วประเทศ และสถานที่นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรทั่วประเทศของ

สํานักยา โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส เพ่ือที่จะสามารถตอบ

แบบสอบถามได ผูวิจัยสามารถเก็บรวมรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับมาได จํานวนทั้งหมด 140 ชุด 

และนําขอมูลทางการเงินในคืออัตราสวนของตนทุนขายและยอดขายจากฐานขอมูล Business 

Online 
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จัดซื้อวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการกระจายสินคาที่สูงมีแนวโนมที่จะมีอัตราสวนของตนทุนขายตอ

ยอดขายที่ตํ่า 2.ปจจัยความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่มีความสัมพันธเปนบวกกับอัตราสวนของตนทุนตอ
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ยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย คือ ความยืดหยุนในการจัดการความตองการ

ของลูกคา 3.ปจจัยความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่ไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนของตนทุนตอยอดขาย

ขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยคือ ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ ฉะน้ันองคกรควร

มุงเนนในการพัฒนาความยืดหยุน ในการจัดซื้อวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการกระจายสินคา  และปรับ

ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
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ABSTRACT 

 

It seems that firms in the pharmaceutical industry are facing with the 

intense price competition, low bargaining power to supplier, poor inventory 

management and inaccurate demand forecast. Firms are responding by improving 

logistics flexibilities. Logistics and supply chain flexibility have become important 

sources of sustainable competitive advantage. 

The purposes of this research are to define logistics flexibility and 

examine the relationship between logistics flexibility and firm performance in term of 

cost to sale ratio. Data were gathered through a mail survey to pharmaceutical 

manufacturing and imported firms from Thai FDA’s directory. The respondents 

include the top management level and functional managers. The study uses 140 

samples. The financial performance measure, we retrieved data of Cost of goods 

sold and Sale from Business Online database. 

Interestingly, the results indicate that the relationship between 

purchasing and physical distribution flexibility is negatively and significantly related to 

cost to sale ratio and the relationship between physical distribution flexibility is 

negatively and significantly related to cost to sale ratio. In addition, the results 

demonstrate that the relationship between demand management flexibility is 

positively and significantly related to cost to sale ratio. However, the findings suggest 

that the relationship between physical supply flexibility and cost to sale ratio was 
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not supported statistically. One implication is that companies should enhance the 

purchasing and physical distribution flexibilities and adjust the level of demand 

management flexibility properly. 

 

Keywords: Logistic flexibility, Pharmaceutical industry, Financial performance 
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2.1 โซอุปทานของอุตสาหกรรมยา 3 

2.2 ความยืดหยุนสงผลกระทบตออัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย 18 

2.3 กรอบการวิจัยของความสัมพันธของความยืดหยุนทางโลจิสติกสกับทางการเงิน 19 

 ขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย  

3.1 คะแนนมาตรฐานที่ ±1 เมื่อแปลงเปนคะแนนของมาตรวัดลิเคิรทแบบเจ็ดตัวเลือก 22 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ถูกนํามาประยุกตใชกับธุรกิจในหลาย

อุตสาหกรรม เชน ยานยนต สิ่งทอ และอาหาร เปนตน แตพบวาอุตสาหกรรมยายังไมประสบ

ความสําเร็จในการประยุกตใชการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานมากนัก เชน Keeling, 

Losch and Schrader (2010) พบวาอุตสาหกรรมยามีการหมุนเวียนสินคาคงคลังโดยเฉลี่ยที่ 180 

วัน ซึ่งถือวาสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน สินคาอุปโภคบริโภคซึ่งมีการหมุนเวียนสินคาคง

คลังโดยเฉลี่ยที่ 60 วัน 

ลักษณะโซอุปทานของอุตสาหกรรมยายังแตกตางจากอุตสาหกรรมอ่ืน เพราะเปนโซ

อุปทานที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก และความตองการ (Demand) ไมไดอยูที่ลูกคา

หรือผูปวยแตถูกกําหนดดวยแพทย นอกจากน้ีอุตสาหกรรมยายังมีปญหาดานโลจิสติกสที่สําคัญ ดังน้ี 

1. การแขงขันของยาที่ผลิตในประเทศไทยอยูบนพ้ืนฐานของการแขงขันดานราคา 

เพราะยาที่ผลิตในประเทศสวนใหญเปนยาสามัญ (Generic Drugs) ไมไดสรางนวัตกรรมและไมมีการ

ไดรับการคุมครองจากทรัพยสินทางปญญาที่มีราคาไมสูงและผลิตเพ่ือตลาดภายในประเทศไทยเปน

หลัก 

2. โรงงานผลิตมีอํานาจตอรองตํ่าเมื่อเทียบกับซัพพลายเออร เพราะยอดการสั่งซื้อ

วัตถุดิบจากโรงงานผลิตมีปริมาณตํ่า และผูผลิตเองไมมีความเขาใจในเรื่องของอํานาจและการรวมตัว

กันเหมือนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชนอุตสาหกรรมยานยนต 

3. มีปญหาในการจัดการสินคาคงคลัง สาเหตุจากการพยากรณความตองการของลูกคา

และระบบฐานขอมูลในแตละองคกรที่ยังไมมีประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตยาใชระยะเวลาใน

การผลิตที่นาน เพราะขั้นตอนการผลิตยามีหลายขั้นตอนและซับซอน นอกจากน้ียังมีกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพหลายขั้นตอนตามขอกําหนดและเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคทําใหองคกร

จําเปนตองมีวัตถุดิบและสินคาคงคลังจํานวนมากเพ่ือลดความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากระยะเวลาที่

นานของกระบวนการผลิต 

จากปญหาขางตนจะเห็นวาองคกรในอุตสาหกรรมยาขาดความยืดหยุนในการจัดการ  

โลจิสติกส เชน ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการจัดการสินคาคงคลัง และความ

ยืดหยุนในการผลิต เปนตน ฉะน้ันการจัดการโลจิสติกสที่นํามาใชในอุตสาหกรรมยาตองสรางความ
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ยืดหยุนและมีการแบงปนขอมูลรวมกันทั้งระบบ ความยืดหยุนทําใหองคกรเพ่ิมความหลากหลายใน

การตอบสนองลูกคาดวยตนทุนตํ่าในเวลาอันสั้น เชน องคกรตอบสนองความตองการของลูกคาใหเร็ว

กวาคูแขงโดยมีเวลาการผลิตนอยกวาคูแขง องคกรสามารถหาวัตถุดิบจากหลากหลายแหลงที่มีตนทุน

นอยกวาคูแขง อยางไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธของความยืดหยุนของโลจิสติกสยังขาดการศึกษา

และขอมูลสนับสนุนที่ชัดเจนโดยเฉพาะการศึกษาเชิงประจักษ ( Empirical Study) ถึงประเด็นและ

องคประกอบหลักที่ตองพิจารณาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาความยืดหยุนใหแกอุตสาหกรรมตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือหาความสัมพันธของความยืดหยุนทาง  

โลจิสติกสกับผลการดําเนินงานขององคกรในอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ โรงงานผลิตยาแผน

ปจจุบัน และผูนําเขายาแผนปจจุบันในประเทศไทย รายช่ือจากสํานักยาขอมูลเดือนพฤศจิกายน 

2558 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาถึงปจจัยสมรรถนะความยืดหยุนทางโลจิสติกส ที่มีผลตอ

ผลการดําเนินงานขององคกร คือตนทุนตอยอดขายในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย รวมถึงแนวโนม

ในการพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยา 

 

1.4 ประโ ยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1. ทราบถึงภาพรวมโดยทั่วไป เพ่ือเขาใจลักษณะของอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย

ในปจจุบัน 

 2. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการ

จัดการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยา รวมถึงเปนประโยชนในการคนควาและวิจัยเชิงวิชาการในโอกาส

ตอไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ขอมูลที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

 

2.1.1 องคประกอบของหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมยา Pharmaceutical 

industry supply chain in Thailand) 

โซอุปทานของอุตสาหกรมยา เปนการเช่ือมโยงการทํางานของกระบวนการ

ตางๆ มีการไหลของวัสดุ ( Material Flow) เชน ยา เวชภัณฑ และการไหลของสารสนเทศ 

(Information Flow) เปนสําคัญ เปนการจัดการการไหลบนกระบวนการต้ังแตตนนํ้า (ผูผลิต) ถึง

ปลายนํ้า (คนไข) ทําใหทั้งสองการไหลน้ีไหลผานผูเลน ( Stakeholder) มากมายในอุตสาหกรรม โดย

สรุปผูเลนทั้งหมดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โซอุปทานของอุตสาหกรรมยา. จาก บทสรุปผูบริหาร ภาพรวมงานวิจัย Healthcare 

logistics ของประเทศไทย ป2554-2558, โดย ดวงพรรณ กริชชาญชัย,2558. 

 

จากวัตถุดิบที่ไหลเขาประเทศมีทั้งจากผูผลิตสารต้ังตน ( Active ingredient, 

Additive ingredient, Package materials) ผูผลิตยาสําเร็จรูป (Finished Good) จากตางประเทศ 

เขามาในประเทศ เขามาสูโรงงานผูผลิต, ผูแบงบรรจุ และผูนําเขา รวมถึงผูผลิตจากภาครัฐ เชนองคการ

เภสัชกรรม องคการเภสัชกรรมทหาร จากน้ันจึงทําการตลาดตรง หรือผานผูจัดจําหนาย(Distributor) ไปสู

ผูผลิตสารต้ังตน/

ผูนําเขาสารต้ังตน 

ผูผลิต/แบง

บรรจุ/ผูนําเขา 

โรงพยาบาล/    

รานขายยา 
ลูกคา/ผูปวย 

ผูจัดจําหนาย 
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สถานบริการสุขภาพทั้งสถานบริการสุขภาพ คลินิก และรานขายยา รานคา รานสะดวกซื้อ  

กอนจะไหลสูผูบริโภคคนสุดทายไมวาจะเปนผูรับบริการหรือลูกคา 

2.1.2 กิจกรรมโลจิสติกสในอุตสาหกรรมผลิตยา 

กิจกรรมโลจิสติกสของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตยาประกอบดวย การ

บริหารคําสั่งซื้อของลูกคา การผลิตและคลังสินคา และการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ 

1. กิจกรรมการบริหารคําสั่งซื้อของลูกคา กิจกรรมน้ีเช่ือมตอระหวางลูกคาและ

บริษัท เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาและระบบขอมูลสารสนเทศ ลูกคาสงคําสั่งซื้อสินคามายังบริษัท 

บริษัทแจงลูกคาถึงความพรอมของสินคา กําหนดเวลาจัดสง ทําการขนสงสินคาจากการผลิตและอ่ืนๆ 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมน้ีขึ้นอยูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเวลาที่รวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตอง 

2. กิจกรรมการผลิตและคลังสินคา กิจกรรมน้ีประกอบดวยกับการเตรียม

วัตถุดิบสําหรับการผลิต การผลิตและบรรจุสินคาตามคําสั่งซื้อและแผนการผลิต การตรวจสอบ

คุณภาพ การเก็บรักษาสินคาคงคลัง โดยบริษัทจะตองบริหารแผนการผลิตเพ่ือใหสงสินคาไดทันเวลาที่

กําหนด และบริหารการผลิตใหมีตนทุนที่ตํ่า เน่ืองจากตนทุนในการผลิตและสินคาคงคลังใน

อุตสาหกรรมผลิตยามีตนทุนที่สูง 

3. กิจกรรมการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมน้ีเช่ือมตอระหวางซัพพลายเออร

และบริษัท ประกอบดวย การเลือกแหลงซื้อวัตถุดิบ การสงซื้อวัตถุดิบ และการรับมอบวัตถุดิบ โดย

ตองทําใหวัตถุดิบมาถึงบริษัทใหทันตอแผนการผลิต เพ่ือสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดตามกําหนดเวลา 

และเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ราคาตํ่า เพ่ือชวยลดตนทุนในกิจกรรมการผลิตและคลังสินคา 

2.1.3 ปญหาดานโลจิสติกสและโซอุปทานในอุตสาหกรรมยา 

1. การแขงขันของยาที่ผลิตในประเทศไทยอยูบนพ้ืนฐานของการแขงขันดาน

ราคา เพราะสวนใหญเปนยาเลียนแบบ ไมไดสรางนวัตกรรมและไมมีการไดรับการคุมครองจาก

ทรัพยสินทางปญญา 

2. ปญหาจากกิจกรรมการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ โรงงานผลิตมีอํานาจตอรองตํ่า

เมื่อเทียบกับซัพพลายเออร เพราะยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากโรงงานผลิตมีปริมาณตํ่า และผูผลิตเองไม

มีความเขาใจในเรื่องของอํานาจและการรวมตัวกันเหมือนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต 

สงผลกระทบตอราคาของวัตถุดิบและระยะเวลาการจัดสง 

3. มีปญหาในการกิจกรรมการผลิตและการจัดการสินคาคงคลัง สาเหตุจากการ

พยากรณความตองการของลูกคาและระบบฐานขอมูลในแตละองคกรมีระยะเวลาในการผลิตที่นาน 

เพราะขั้นตอนการผลิตยามีหลายขั้นตอนและซับซอน และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหลาย

ขั้นตอนตามขอกําหนดและเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคทําใหจําเปนตองมีวัตถุดิบและสินคาคง

คลังเพ่ือลดความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากระยะเวลาที่นานของกระบวนการผลิต 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

2.2.1 ความยืดหยุนทางโลจิสติกส 

Tiwari (2015) ไดกลาวไววาในชวงทศวรรษที่ 1980 มีงานวิจัยจํานวนมากที่

ศึกษาความยืดหยุนในการผลิตซึ่งความยืดหยุนในการผลิตมักจะถูกพิจารณาเปนทรัพยากรดาน

กายภาพ เชน ระบบการผลิตที่มีความยืดหยุน ความยืดหยุนในการขนสง เปนตนแตปจจุบันตลาดถูก

ขับเคลื่อนดวยความตองการของลูกคา ซึ่งมีความตองการที่หลากหลายมากขึ้น ตองการคุณภาพที่สูง 

และความรวดเร็วในการสงสินคา ทําใหองคกรตองปรับตัวใหทันตามความตองการของลูกคา แตเดิมที่

สวนใหญมองความยืดหยุนเฉพาะในสวนของ ความยืดหยุนของการผลิต ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการ

ภายในองคกรจึงไมเพียงพอที่จะรองรับสภาวะภายนอกที่ไมแนนอนได เพราะรูปแบบการดําเนินธุรกิจ

น้ันเช่ือมโยงกันเปนโซอุปทานและมีความซับซอน การจะรับมือกับปญหาและพัฒนาความสามารถ

ทางการแขงขันดังกลาว องคกรตางๆ จําเปนตองพัฒนาความยืดหยุนในหลายระดับย่ิงขึ้น ทั้งจาก

ภายในองคกรและระหวางองคกรในหวงโซอุปทาน นอกจากน้ีจําเปนตองยกระดับความยืดหยุนจาก

มุมมองดานปฏิบัติการสูมุมมองระดับกลยุทธ 

ปจจุบันยังคงไมมีขอตกลงหรือนิยามรวมกันที่ชัดเจนในการนิยามคําวาความ

ยืดหยุน เพราะมีความซับซอน สามารถมองไดหลายมิติและยากในการเขาใจ ซึ่งแลวแตผูใหคํานิยาม 

เชน Upton (1994) นิยามคําวา ความยืดหยุน คือ ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งเปนความสามารถที่สําคัญตอการอยูรอดขององคกร สวนในระยะสั้น ความยืดหยุนสงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันและอาจสงผลกระทบตอภาพรวมขององคกรในการทํากําไร อีกนิยามที่

แพรหลายคือ นิยามของ Day (1994) ที่วา ความยืดหยุน คือ ความสามารถขององคกรในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในประเด็นของ

การขนสง การสนับสนุนและบริการตางๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร 

More and Babu (2011) ปรับนิยามของความยืดหยุนเปนวา โซอุปทานหน่ึงจะ

มีความยืดหยุน เมื่อโซอุปทานน้ันสามารถทําใหมั่นใจไดวาทําใหไมเกิดการรบกวนอุปทานต้ังแต  

ซัพพลายเออรไปจนถึงผูบริโภคสุดทายภายใตสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนและมีความเสี่ยง โดยทําให

เกิดความแปรปรวนนอยที่สุดระหวางอุปสงคและอุปทาน และปราศจากความเสียหายหรือผลกระทบ

ตอทรัพยากรของโซอุปทานและตนทุนของโซอุปทานน้ัน 

แนวโนมของการจัดการโลจิสติกสในตางประเทศมีลักษณะยืดหยุนมากขึ้น 

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา องคกรตางๆ มีการนําวิธีการตางๆ มาใชเพ่ือลดระยะเวลาในกระบวนการ  

โลจิสติกส และชวยใหการตอบสนองของระบบโดยรวมดีขึ้น สวนองคกรหลายแหงในเอเชียรวมถึง

ประเทศไทยเริ่มเห็นความสําคัญของความยืดหยุนทางโลจิสติกส 
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ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยแบง ความยืดหยุนทางโลจิสติกส ตามความสามารถและ

สมรรถนะทางโลจิสติกส โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Day(1994) และ Zhang et al. (2005)  

ซึ่งแตละดานมีผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งความยืดหยุนทางโลจิสติกสในงานวิจัยน้ี

แบงเปน 4 ดานประกอบดวย 

1)  ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ (Physical supply flexibility) 

2)  ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing flexibility) 

3)  ความยืดหยุนในการกระจายสินคา (Physical distribution flexibility) 

4)  ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา (Demand management 

flexibility) 

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ เปนความสามารถขององคกรในการสงมอบ

วัตถุดิบหลากหลายรูปแบบภายในองคกร และขนสงไปยังฝายผลิต อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

สงมอบวัตถุดิบเปนกิจกรรมที่ตองพ่ึงพาขอมูลเปนอยางมากความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ

ประกอบดวยกระบวนการโลจิสติกสกอนหรือระหวางกระบวนการผลิต เชน ประสิทธิภาพของการ

เคลื่อนยายวัตถุดิบภายในคลังสินคา เวลาที่วัตถุดิบเดินทางมา ความถี่ในการสงมอบวัตถุดิบ ตนทุน 

จํานวนเหตุการณความเสียหายที่เกิดขึ้นและการควบคุมสินคาคงคลัง เปนตน สิ่งเหลาน้ีลวนกระทบ

กับระดับสินคาคงคลังขององคกร การขาดแคลนสินคาคงคลัง และอรรถประโยชนในการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรตางๆ  

ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ  เปนความสามารถขององคกรในการจัดซื้อ

วัตถุดิบหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑที่หลากหลายรูปแบบอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผาน

ความสัมพันธและความรวมมือกับซัพพลายเออร  หมายความวาผูผลิตสามารถหาวัตถุดิบไดจาก  

ซัพพลายเออรหลายแหลง ทั้งในประเทศและตางประเทศ และซัพพลายเออรน้ันมีสมรรถนะและมีการ

ติดตอสื่อสารอยางใกลชิดและแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอด 

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา  คือความสามารถขององคกรในการบริหาร

สินคาคงคลัง การบรรจุสินคา การจัดการคลังสินคา และการขนสงสินคาสําเร็จรูปตามความตองการ

ของลูกคาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาจรวมถึงการกระจายวัตถุดิบและขอมูลขาวสาร 

ความสามารถน้ีเปนการตอบสนองตอกลยุทธที่สําคัญ เพราะความสามารถน้ีเปนที่ประจักษตอลูกคา

โดยตรง ลูกคารับรูถึงความรวดเร็วในการขนสงและคุณภาพของการขนสง อาจเรียกความยืดหยุนใน

การกระจายสินคาวาเปนความยืดหยุนทางโลจิสติกสประเภทภายนอกองคกร เพราะการกระจาย

สินคาถือเปนตัวเช่ือมแตละองคกรในหวงโซอุปทาน และชวยเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาเพราะถือ

เปนการบริการ เชนตนทุนที่ลดลงในการกระจายสินคา การบรรจุหรือประกอบสินคา การบริหาร

สินคาคงคลังและการขนสง 
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ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา เปนความสามารถของ

องคกรในการตอบสนองความตองการของลูกคาหลากหลายรูปแบบสําหรับบริการ เวลาสงมอบ และ

ราคาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคาเปนสิ่งที่

ตองอาศัยขอมูลจํานวนมากและตองรับรูถึงความตองการของตลาดอยางรวดเร็ว โดยใชการสรางสรรค

และการจัดการตาง เพ่ือใหเกิดความสัมพันธกับลูกคา เชน ดูแลชองทางติดตอลูกคา รวบรวมขอมูล

ความตองการลูกคา และใชขอมูลจากลูกคาเหลาน้ี เพ่ือออกแบบและขนสงสินคาและบริการไปยัง

ลูกคา ฉะน้ันความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคาสามารถทําใหองคกรสรางความพึง

พอใจแกลูกคาได 

2.2.2 ประสิทธิภาพขององคกรทางดานการเงิน 

Greek and Theuri (2012) ไดสรุปอัตราสวนทางการเงินที่ใชเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพขององคกรไว โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ( Ratio Analysis) เปนเครื่องมือ

ทั่วไปซึ่งแยกประเภทออกเปน 3 รูปแบบหลัก คือ Cost Ratios อัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถใน

การควบคุมคาใชจาย , Activity Ratiosอัตราสวนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยและ 

Liquidity Ratios อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน 

2.2.2.1 อัตราสวนตนทุน (Cost Ratio) 

(1) อัตราสวนตนทุนตอยอดขาย (Cost to Sale) 

อัตราสวนตนทุนตอยอดขาย = [ตนทุนขาย] / [ยอดขาย] 

วัดวารายไดจากการขายสินคาของบริษัทสามารถครอบคลุมตนทุนขายที่

เกิดขึ้นไดหรือไม 

(2) อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอยอดขาย (Operating expense 

to Sale) 

อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอยอดขาย = [คาใชจายดําเนินงาน ] / 

[ยอดขาย] 

วัดวารายไดจากการขายสินคาของบริษัทสามารถครอบคลุมคาใชจายใน

การดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายทั่วไป ที่เกิดขึ้นได

หรือไม 

2.2.2.2 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Activity Ratio) 

(1) อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivables Turnover) 

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหน้ี = [ขายเช่ือสุทธิ] / [ลูกหน้ีถัวเฉลี่ย] 

วัดจํานวนครั้งที่บริษัทสามารถเก็บเงินจากลูกหน้ี หากคาที่คํานวณไดมี

คาสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ีใหแปลงสภาพเปนเงินสดไดเร็ว 
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(2) อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม = [ยอดขาย] / [สินทรัพยรวม] 

วัดถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยทั้งหมดเมื่อเทียบกับยอดขาย ถา

อัตราสวนน้ีตํ่า แสดงวา บริษัทมีสินทรัพยมากเกินความตองการ 

(3) วงจรดําเนินงาน (Operating cycle) 

วงจรดําเนินงาน = อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหน้ี + อัตราสวนหมุนเวียน

ของสินคาคงคลัง 

วัดเวลาต้ังแตไดรับวัตถุดิบจนถึงไดรับเงินจากการขายสินคาใหลูกคา 

2.2.2.3 อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

(1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน = [สินทรัพยหมุนเวียน] / [หน้ีสินหมุนเวียน] 

วัดความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น ถาคาที่คํานวณไดสูงเทาใด 

แสดงวาบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนที่ประกอบไปดวย เงินสด ลูกหน้ี และสินคาคงคลังมากกวาหน้ี

ระยะสั้น ทําใหความคลองตัวในการชําระหน้ีระยะสั้นมีมาก 

(2) อัตราสวนเงินสดหมุนเวียน (Cash Turnover Ratio) 

อัตราสวนเงินสดหมุนเวียน = [ยอดขาย] / [เงินสด] 

วัดความสามารถของกิจการวามีประสิทธิภาพในการใชเงินสด ถาคาที่

คํานวณไดสูงเทาใด แสดงวาบริษัทใชเงินสดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.3 การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.3.1 สมรรถนะทางโลจิสติกสและผลการดําเนินงานขององคกร 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา สมรรถนะโล

จิสติกสในประเด็นความยืดหยุนสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรมีดังน้ี 

Chen et al. (2004) พบวาความยืดหยุนในการผลิตและความยืดหยุนในการ

จัดหาวัตถุดิบ ทําใหผูบริหารดูแลและจัดการกับความไมแนนอนทั้งภายในและภายนอกองคกร  

ซึ่งความยืดหยุนตางๆ เหลาน้ีอาจมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพโดยรวมขององคกรและทดลอง

เพ่ิมเติมถึงความเช่ือมโยงระหวางกลยุทธการจัดซื้อวัตถุดิบและประสิทธิภาพขององคกร โดยใชโมเดล

วิเคราะหแบบสมการโครงสราง ทดสอบกับกลุมตัวอยางคือโรงงานผูผลิตในสหรัฐอเมริกาจํานวน 221 

แหง ผลการศึกษาพบวากลยุทธการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งประกอบดวยการสรางสัมพันธระยะยาวกับซัพ

พลายเออร จํานวนของซัพพลายเออร และการติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออรอยางใกลชิด  สิ่งตางๆ 
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เหลาน้ีเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพขององคกรในดานการตอบสนองตอลูกคา คือ ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองตอคําสั่งซื้อ และความรวดเร็วในการจัดการรองเรียน และประสิทธิภาพขององคกรในดาน

การเงินคือ อัตราผลตอบแทนของสวนของการลงทุน (Return on investment,ROI) กําไรจากการ

ขาย และกําไรกอนหักภาษี 

Swafford, Ghosh and Murthy (2000) ทําการศึกษาความรวดเร็วในหวงโซ

อุปทานมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการแขงขันหรือไม ซึ่งความรวดเร็วในหวงโซอุปทาน

ประกอบดวยความยืดหยุนในดานตางๆ เชน ความยืดหยุนในการจัดหาวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการ

ผลิต และความยืดหยุนทางโลจิสติกส งานวิจัยน้ีพบวาความรวดเร็วในหวงโซอุปทานมีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพตางๆ เชน อัตราผลตอบแทนของสวนของทรัพยสิน (Return on assets,ROA) กําไร

ขั้นตน (Profit margins) ยอดขาย (Sale) 

Zhang et al. (2005) หาความสัมพันธระหวางความยืดหยุนของโลจิสติกสและ

ความพึงพอใจของลูกคา กรอบของความยืดหยุนทางโลจิสติกสในงานวิจัยน้ี ประกอบดวย ความ

ยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ (Physical supply flexibility), ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ  

(Purchasing flexibility), ความยืดหยุนในการกระจายสินคา  (Physical distribution flexibility) 

และความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา (Demand management flexibility) ผล

ของแบบสอบถามถูกสงกลับมาจากกลุมตัวอยางจํานวน 273 คน เปนผูบริหารระดับสูง หรือผูจัดการ

ฝายผลิต จากบริษัทตางๆ  ผลการวิจัยบงช้ีวามีความสัมพันธที่สูงมากและไปในทิศทางเดียวกันสําหรับ

ความยืดหยุนทางโลจิสติกสกับความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาพอใจกับองคกรที่สามารถสงสินคาที่

ถูกตองทั้งตัวสินคา เวลาถูกตอง และจํานวนที่ถูกตอง เปนสมรรถนะที่ลูกคามองเห็น คือ ความ

ยืดหยุนในดานในการกระจายสินคาและความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา มากกวา 

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบและความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งเปนความยืดหยุนทางดาน

อุปทานที่ลูกคามองไมเห็น อยางไรก็ตามความยืดหยุนในดานอุปทานน้ันสนับสนุนกระบวนการผลิต

และความยืดหยุนที่ลูกคามองเห็นใหมีประสิทธิภาพ 

Sanchez and Parez (2005) ทําการศึกษาตอเน่ืองและพัฒนาจากงานวิจัยของ 

Duclos et al. (2003) และVickery et al. (1999) โดยกําหนดใหความยืดหยุนของโซอุปทาน

ประกอบดวย ความยืดหยุนของการผลิตและความยืดหยุนทางโลจิสิตกส การศึกษามุงเนนซัพพลายเออร

ในอุตสาหกรรมรถยนต มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 126 แหง ผูตอบแบบสอบถามทางไปรษณียเปน

ผูจัดการฝาย/แผนกจัดซื้อ หน่ึงในสมมติฐานในการศึกษาน้ีคือ การหาความสัมพันธระหวางความ

ยืดหยุนของโซอุปทานและประสิทธิภาพองคกร มองในรูปแบบทางการเงิน คือ อัตราผลตอบแทนของ

สวนของการลงทุน (Return on investment,ROI) และ อัตราผลตอบแทนของสวนของยอดขาย 

(Return on sales,ROS) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาความสัมพันธเชิงบวกระหวางสมรรถนะความ
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ยืดหยุนที่สูงกับประสิทธิภาพทางการเงิน ถึงแมแตละมิติของความยืดหยุนจะมีผลตอประสิทธิภาพทาง

การเงินที่ไมเทากัน นอกจากน้ีองคกรสวนใหญจะพยายามเพ่ิมสมรรถนะความยืดหยุนพ้ืนฐาน เชน 

ความยืดหยุนของปริมาณผลิต มากกวาจะพัฒนาความยืดหยุนภายนอกองคกร เชน ความยืดหยุนใน

การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการตอบสนองตอลูกคา และความยืดหยุนในการขนสงสินคา 

เปนตน แตผลของงานวิจัยพบวา ความยืดหยุนภายนอกองคกรมีผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพทาง

การเงินมากกวาความยืดหยุนพ้ืนฐาน หมายความวาองคกรมากมายอาจเสียโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถเพราะไมเห็นความสําคัญของความยืดหยุนภายนอกองคกร 

เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ Balram et al. (2007) ที่หาความสัมพันธระหวาง

ความยืดหยุนของซัพพลายเออรและความยืดหยุนของโรงงานผลิตตอประสิทธิภาพในการทํากําไร 

พบวาโรงงานและซัพพลายเออรที่มีระดับความยืดหยุนใกลเคียงกัน เชนโรงงานที่ไมมีความยืดหยุนที่

กับซัพพลายเออรที่ไมมีความยืดหยุน และโรงงานที่มีความยืดหยุนสูงที่มีสัมพันธกับซัพพลายเออรที่มี

ความยืดหยุนสูงเชนกันจะมีความสามารถในการทํากําไรที่สูงกวา โรงงานที่ไมมีความยืดหยุนที่กับซัพ

พลายเออรที่มีความยืดหยุนสูง และโรงงานที่มีความยืดหยุนสูงกับซัพพลายเออรที่มีความยืดหยุนตํ่า 

คําอธิบายที่เปนไปไดที่วา โรงงานที่มีความยืดหยุนตํ่ากับซัพพลายเออรที่มีความยืดหยุนสูง ทําให

ความสามารถในการทํากําไรของโรงงานลดลง คือความยืดหยุนของซัพพลายเออรไมไดเปนประโยชน

แกโรงงานเพราะโรงงานน้ันไมมีความยืดหยุน และอาจเสียคาใชจายดานตนทุนวัตถุดิบที่สูงจากความ

ยืดหยุนของซัพลายเออร 

งานวิจัยของ Baier (2008) ทดสอบวาบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอ่ืนๆ จํานวน 141 แหง ซึ่งมีรายไดมากกวา 3ลานดอลลาร  พบวาการปฏิบัติในการจัดซื้อและ

จัดหาวัตถุดิบ เชน ลดความไมแนนอนในการสงวัตถุดิบ การจัดการประเภทของวัตถุดิบพัฒนาสินคา

รวมกับซัพพลายเออร เปนตน มีผลกระทบตอประสิทธิภาพทางการเงินขององคกร  การปฏิบัติในการ

จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบน้ันขึ้นอยูกับกลยุทธของบริษัทวาบริษัทน้ันมีกลยุทธแบบใด เชน ผูนําทางดาน

ราคา หรือสรางความแตกตาง พบวาองคกรที่มีประสิทธิภาพทางการเงินสูงมีการปฏิบัติในการจัดซื้อ

และจัดหาวัตถุดิบที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกรน้ัน 

Kim (2009) ทดสอบความเช่ือมโยงระหวางระดับการรวมกันกับประสิทธิภาพ

ขององคกร ผลจากการวิเคราะหกลุมตัวอยางโรงงานผูผลิตในประเทศเกาหลีและญี่ปุน ในการ

วิเคราะหพบวาการรวมกันภายในองคกร ( Internal integration หมายถึง การรวมกันของแผนกหรือ

ฝายภายในบริษัท เพ่ือประโยชนตางๆ ) เชน ระบบขอมูลที่เช่ือโยงกันในกระบวนการผลิต ขอมูลของ

ระดับสินคาคงคลัง ขอมูลตําแหนงของสินคาคงคลัง เปนตน มีความสําคัญสําหรับองคกรในประเทศ

ญี่ปุนมากกวาองคกรในประเทศเกาหลีและมีการเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพขององคกรอยางมีนัยสําคัญ 
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โดยใหเหตุผลวาบริษัทในประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการเช่ือมโยงและรวมกันภายในองคกร 

การวางระบบโครงสรางการทํางานและสารสนเทศที่สมบูรณ 

ยังมีการศึกษาประเด็นการรวมกันภายในองคกรในประเทศจีนของ Flynn (2009) 

พบวา การรวมกันภายใน มีความสัมพันธเชิงบวกที่สูงกับประสิทธิภาพทางการเงินขององคกรโดยตรง 

เชนเดียวกันกับการรวมกันกับลูกคาและ การรวมกันกับซัพพลายเออรที่มีความสัมพันธเชิงบวกที่สูง

กับประสิทธิภาพทางการเงินขององคกร ในกลุมตัวอยางที่เปนโรงงานผลิตในประเทศจีน 617 แหง 

Jayaram and Tan (2010) ทดสอบสมมติฐานที่ต้ังขึ้นวา การสรางความสัมพันธ

กับซัพพลายเออรและลูกคาสงผลกระทบตอประสิทธิภาพทางการเงินขององคกรในทางบวกหรือไม 

คําถามในแบบสอบถามเกี่ยวของกับความรวดเร็วและความยืดหยุนในการดําเนินงาน เชน การ

ติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออรและลูกคา การตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา

และการปรับปรุงแกไขขอรองเรียนจากลูกคา เปนตน กลุมตัวอยางมีทั้งองคกรที่ใชบริการผูใหบริการ  

โลจิสติกสและองคกรที่ดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสเองในสหรัฐอเมริกา จํานวน 411 แหง ผลที่ไดพบวา

มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการสรางความสัมพันธสงผลและประสิทธิภาพทางการเงินขององคกร

ทั้งสองรูปแบบที่สูงมาก 

Merschmann and Thonemann(2011)ใหความสนใจในความยืดหยุนของโซ

อุปทาน เพ่ือรับมือกับสภาพที่มีความไมแนนอนสูงขึ้นและการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในประเทศ

เยอรมันนี จึงหาความสัมพันธระหวาง สภาพแวดลอมที่มีความไมแนนอน ความยืดหยุนของโซอุปทาน 

และประสิทธิภาพขององคกรในประเด็นการเงินและยอดขาย ของโรงงานผลิตในประเทศเยอรมันนี 

ผูทําการวิจัยแสดงใหเห็นถึงหลักฐานวาโรงงานที่มีความยืดหยุนของโซอุปทานสูงจะมีผลประกอบการ

ที่ดีกวาโรงงานที่มีความยืดหยุนของโซอุปทานตํ่าในสภาวะที่มีความไมแนนอนสูง สําหรับสภาวะที่มี

ความไมแนนอนตํ่าพบวาโรงงานที่มีความยืดหยุนของโซอุปทานตํ่าจะมีผลประกอบการที่ดีกวา ผูวิจัย

ใหเหตุผลวาสภาวะที่มีความไมแนนอนตํ่าการที่บริษัทมีความยืดหยุนที่สูงอาจจะทําใหมีตนทุนที่สูง

เกินความจําเปนทําใหผลประกอบการตํ่ากวาบริษัทที่มีความยืดหยุนตํ่า 

Greek and Theuri (2012) ทําการศึกษาประสิทธิผลของโซอุปทานสงผลกระทบ

ตอผลทางการเงินของบริษัทอยางไร ซึ่งงานวิจัยน้ีไดทําสรุปอัตราสวนทางการเงินที่ใชเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพขององคกรไว โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Ratio Analysis) เปนเครื่องมือทั่วไป

ซึ่งแยกประเภทออกเปน 3 รูปแบบหลัก คืออัตราสวนตนทุนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการ

ควบคุมคาใชจายอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางานที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย

และ อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน ผลการวิจัยพบวาบริษัทที่เปนผูนําทางโซอุปทาน 25 อันดับ

แรกซึ่งถูกจัดอันดับโดย AMR (Advanced Market Research)มีผลทางการเงินดีกวาบริษัทที่ไมใชผูนํา

ทางโซอุปทาน 
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พบวางานวิจัยหัวขอการจัดการโลจิสติกสสวนใหญจะทําการศึกษาในประเทศ

ตะวันตก แตหาไดยากประเทศตะวันออก ย่ิงไปกวาน้ันยังหลักฐานที่แสดงถึงผลกระทบของ

สมรรถนะโลจิสติกสตอประสิทธิภาพในการแขงขันในธุรกิจย่ิงหาไดยาก ทําใหไมสามารถสรุปไดวาการ

ปฎิบัติทางโลจิสติกสในประเทศตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา จะสงผลกระทบเชนเดียวกันกับประเทศ

อ่ืนๆ Shang and Marlow (2005) จึงสํารวจความคิดเห็นของบริษัทที่ทําธุรกิจประเภทการผลิตใน

ประเทศไตหวัน จํานวน 1,200 แหง เพ่ือศึกษาความเกี่ยวของระหวางสมรรถนะโลจิสติกส 

ประสิทธิภาพทางโลจิสจิกส และประสิทธิภาพทางการเงิน โดยความยืดหยุนทางโลจิสติกสเปนหน่ึงใน

สมรรถนะโลจิสติกส และพบวาความสัมพันธไมชัดเจน แตกตางจากงานวิจัยสวนใหญ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบของ

สมรรถนะทางโลจิสติกสบนพ้ืนฐานของงานวิจัยของ  Day(1994)และ Zhang et al. (2005) ซึ่งมอง

ความยืดหยุนทางโลจิสติกสเปนความสามารถและสมรรถนะทางโลจิสติกส ประกอบดวย 4 องคประกอบ

หลัก ไดแก 

1)  ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ (Physical supply flexibility) 

2)  ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing flexibility) 

3)  ความยืดหยุนในการกระจายสินคา (Physical distribution flexibility) 

4)  ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา (Demand management 

flexibility) 

ซึ่งผูวิจัยไดตัวช้ีวัดขององคประกอบของสมรรถนะทางโลจิสติกสดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.1 

 

สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การศึกษา ตัวอยาง ความยืดหยุน ตัวชี้วัด ผลการศึกษา 

Chen (2004) โรงงานผูผลิต 

จํานวน 221 แหงสหรัฐอเมริกา 

การจัดการซัพพลายเออร 

 

การตอบสนองตอลูกคา ROI 

กําไรจากการขาย และกําไรกอน

หักภาษ ี

มีความสัมพันธเชิงบวก 

 

Swafford, Ghosh and 

Murthy (2000) 

บริษัท 

จํานวน 200 แหง 

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 

การจัดการโลจิสติกส 

ROAกําไรขั้นตน และยอดขาย มีความสัมพันธเชิงบวก 

 

Zhang et al. (2005) ผูบริหารระดับสูง หรือผูจัดการ

ฝายผลิต จากบริษัทตางๆ  

จํานวน 273 

การจัดการวัตถุดิบ 

การจัดซื้อวัตถุดิบ 

การกระจายสินคา 

การจัดการความตองการ

ของลูกคา 

ความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธเชิงบวก 

 

Sanchez and Parez (2005) ซัพพลายเออรในอุตสาหกรรม

รถยนต จํานวน 126 แหงสเปน 

การผลิตและการจัดการ 

โลจิสิตกส 

ROI ROS สวนแบงทางการตลาด 

 

ความยืดหยุนภายนอกมีผลเชิงบวก

มากกวาความยืดหยุนพื้นฐาน 

Balram et al. (2007) โรงงานผลิตสัญชาติสหรัฐอเมริกา  

จํานวน26แหง 

อินเดีย 

ความยืดหยุนของซัพพลาย

เออรและความยืดหยุนของ

โรงงานผลิต 

ความสามารถในการทํากําไร 

ระดับสินคาคงคลังระหวางการ

ผลิต 

โรงงานและซัพพลายเออรที่มีระดับ

ความยืดหยุนใกลเคียงกันจะมี

ความสัมพันธเชิงบวกมากกวา 
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ตารางที่ 2.1 

 

สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   (ตอ) 

การศึกษา ตัวอยาง ความยืดหยุน ตัวชี้วัด ผลการศึกษา 

Baier (2008) บริษัทซึ่งมีรายไดมากกวา 3ลาน

ดอลลาร   

จํานวน 141 แหง สหรัฐอเมริกา

และอื่นๆ  

การจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ 

การจัดการซัพพลายเออร 

การลดลงของตนทุนขาย 

การเติบโตของยอดขาย 

ROAกําไรกอนหักดอกเบี้ยและ

ภาษ ี

บริษัทที่มีการจัดซื้อจัดหาที่

สอดคลองกับกลยุทธจะมี

ความสัมพันธเชิงบวกมากกวา 

การศึกษา ตัวอยาง ความยืดหยุน ตัวชี้วัด ผลการศึกษา 

Flynn (2009) โรงงานผลิต  

จํานวน 617 แหง 

จีน 

การบริหารลูกคา ซัพพลาย

เออร และภายในองคกร 

ผลการปฏิบัติการของยอดขาย 

ROS ROI สวนแบงทางการตลาด 

มีความสัมพันธเชิงบวก 

 

Kim (2009) บริษัทในธุรกิจตางๆ  

จํานวน 623 แหง 

ญี่ปุนและเกาหลี 

การรวมกันภายในองคกร ประสิทธิภาพองคกรยอดขาย  

สวนแบงทางการตลาด การลดลง

ของตนทุนรวม 

มีความสัมพันธเชิงบวก 

 

Jayaram and Tan (2010) บริษัทในธุรกิจตางๆ  

จํานวน 411 แหงสหรัฐอเมริกา 

การปฏิบัติการ สวนแบงทางการตลาดยอดขาย 

กําไร ระดับคุณภาพ ระดับการ

บริการลูกคา 

มีความสัมพันธเชิงบวก 
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ตารางที่ 2.1 

 

สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   (ตอ) 

การศึกษา ตัวอยาง ความยืดหยุน ตัวชี้วัด ผลการศึกษา 

Merschmann and 

Thonemann(2011) 

โรงงานผลิต 

จํานวน 53 แหงเยอรมันนี 

โซอุปทาน ROS 

Sale growth 

บริษัทที่มีความยืดหยุนสัมพันธกับ

สภาวะภายนอก จะมีความสัมพันธ

เชิงบวก 

Shang and Marlow (2005) โรงงานผลิต 

จํานวน 1,200 แหงไตหวัน 

การจัดการโลจิสติกส 

 

กําไร 

ROA ROI 

ความสัมพันธไมชัดเจน 

Greek and Theuri (2012) ผูนําโซอุปทาน 25 อันดับแรก 

โดย AMR (Advanced Market 

Research) จํานวน 23 แหง 

- ตนทุนตอยอดขาย    

คาใชจายดําเนินงานตอยอดขาย    

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี ้

อัตราสวนการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 

วงจรดําเนินงาน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

เงินสดหมุนเวียน 

ผูนําทางโซอุปทาน25 อันดับแรกซึ่ง

ถูกจัดอันดับโดย AMR มีผลทาง

การเงินดีกวาบริษัทที่ไมใชผูนําทาง

โซอุปทาน 
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ตารางที่ 2.2 

 

ตัวช้ีวัดที่สังเคราะหไดจากงานวรรณกรรม 
องคประกอบ ตัวชี้วัด วรรณกรรมสนับสนุน 

ความยืดหยุนในการ

จัดการวัตถุดิบ 

 

บริษัทเราสามารถสงมอบวัตถุดิบหลากหลายชนิดตามความตองการของฝายผลิต Flynn (2009) 

Kim (2009) บริษัทเราสามารถขนสงวัตถุดิบหรือสินคาตางๆ ภายในองคกรไดตามเวลาท่ีกําหนด 

บริษัทเรามีคลังวัตถุดิบท่ีจัดวัตถุดิบตางๆ เพื่อเตรียมสงไปยังฝายผลิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

บริษัทเรามีระบบสงมอบวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลปริมาณและตําแหนงวางของวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบท่ีถูกตองแมนยํา 

ความยืดหยุนในการ

จัดซ้ือวัตถุดิบ 

 

บริษัทเราสามารถจัดซ้ือวัตถุดิบหลากหลายชนิดเพื่อใหไดตามขอกําหนดขององคกร Swafford, Ghosh and 

Murthy (2000) 

Chen (2004) 

Baier (2008) 

บริษัทเราสามารถซ้ือวัตถุดิบจากซัพพลายเออรดวยจํานวนตางๆ ท่ีเราตองการอยางรวดเร็ว 

บริษัทฝายจัดซ้ือมีการติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออรอยางใกลชิด 

บริษัทเรามีขั้นตอนในการสั่งซ้ือ รับวัตถุดิบ และตรวจเอกสารตางๆ ท่ีไมซับซอน 

ซัพพลายเออรทํางานรวมกับเราในดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

ความยืดหยุนในการ

กระจายสินคา 

 

บริษัทเรามีคลังสินคาท่ีจัดสินคา เพื่อเตรียมสงใหลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว Sanchez and Perez 

(2005) 

 

บริษัทเรามีคลังสินคาท่ีสามารถสงสินคาหลากหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทเรามีรูปแบบการขนสงสินคาหลายวิธีเพื่อใหสงทันเวลาตามท่ีลูกคาตองการ 

บริษัทเราสามารถบรรจุสินคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลของปริมาณและตําแหนงวางของสินคาในคลังสินคาท่ีถูกตองแมนยํา 

บริษัทเราสามารถสงสินคาไปยังลูกคารายตางๆ ไดครบถวนทุกรายตามท่ีตกลงกันไว 

ความยืดหยุนในการ

จัดการความตองการ

ของลูกคา 

บริษัทเราสามารถสงสินคาภายในเวลาท่ีลูกคารายตางๆ กําหนดไดอยางรวดเร็ว Sanchez and Perez 

(2005) 

Jayaram and Tan 

(2010) 

บริษัทเราสามารถจัดการสินคาท่ีลูกคาตองการใหปรับปรุงแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทเราสามารถตอรองกับลูกคารายตางๆ ในประเด็นราคาและเวลาจัดสงสินคาได 

บริษัทเราพยายามชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ เพื่อพัฒนาบริการขององคกรเรา 

บริษัทเรารับฟงขอคิดเห็นของลูกคาและปรับปรุงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ถึงแมงานวิจัยน้ีนําตัวช้ีวัดความยืดหยุนทางโลจิสติกสจากงานวิจัยของ Zhang et al. 

(2005) ซึ่งหาความสัมพันธระหวางความยืดหยุนทางโลจิสติกสกับความพึงพอใจของลูกคา แต

งานวิจัยน้ีหาความสัมพันธระหวางความยืดหยุนทางโลจิสติกสกับผลทางการเงิน เพราะจากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวางานวิจัยสวนใหญหาความสัมพันธของความยืดหยุนกับผลทางการเงินของ

องคกรและนิยามความยืดหยุนของ  Upton (1994) ที่นิยามความยืดหยุน คือความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนความสามารถที่สําคัญตอการอยูรอดขององคกร ในระยะสั้นความ

ยืดหยุนสงผลตอความสามารถในการแขงขันและอาจสงผลกระทบตอภาพรวมขององคกรในการทํา

กําไร และนิยามของ More and Babu (2011) ที่วา โซอุปทานหน่ึงจะมีความยืดหยุน เมื่อโซอุปทาน

น้ันสามารถทําใหมั่นใจไดวาทําใหไมเกิดการรบกวนอุปทานต้ังแตซัพพลายเออรไปจนถึงผูบริโภค

สุดทายภายใตสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนและมีความเสี่ยง โดยทําใหเกิดความแปรปรวนนอยที่สุด

ระหวางอุปสงคและอุปทาน และปราศจากความเสียหายหรือผลกระทบตอทรัพยากรของโซอุปทาน

และตนทุนของโซอุปทานน้ันจะเห็นวาทั้งสองนิยามน้ันบงบอกวา ความยืดหยุนสงผลถึงผลทางการเงิน

ขององคกร 

สําหรับผลการเงินขององคกรในงานวิจัยน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัย

เลือกใช คือ อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย (Cost of goods sold to Sales) จากงานวิจัยของ 

Greek and Theuri (2012) ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

1. จ ากนิยามความยืดหยุนของ Upton (1994) และ More and Babu (2011) ความ

ยืดหยุนสงผลกระทบถึงผลทางการเงินขององคกร คือ การทํากําไรและตนทุน งานวิจัยน้ีจึงเลือกใชผล

ทางการเงินที่เกี่ยวของกับการทํากําไรและตนทุน 

2.  Whewell (2010) แจกแจงวาในอุตสาหกรรมการผลิตยาตนทุนในการขนสงมี

สัดสวนรอยละมากกวา 50 ของตนทุนขาย ในขณะที่ Keeling, Losch and Schrader (2010) พบวา

อุตสาหกรรมยามีการหมุนเวียนสินคาคงคลังโดยเฉลี่ยที่ 180 วัน ซึ่งถือวาสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ เชน สินคาอุปโภคบริโภคซึ่งมีการหมุนเวียนสินคาคงคลังโดยเฉลี่ยที่ 60 วัน แสดงวา

อุตสาหกรรมยามีตนทุนสินคาคงคลังที่สูง ซึ่งตนทุนในการขนสงและตนทุนสินคาคงคลัง เปนหน่ึงใน

ตนทุนขาย (Cost of goods sold) 

3. gพ่ือสะทอนความสามารถในการจัดการตนทุนขององคกร เพราะปญหาดาน  

โลจิสติกสและโซอุปทานในอุตสาหกรรมยา เชน การแขงขันดานราคา อํานาจตอรองตํ่าเมื่อเทียบ

กับซัพพลายเออร กระบวนการจัดการการผลิตและสินคาคงคลัง ลวนแตเกี่ยวของกับตนทุนของ

องคกร 

4. อี กเหตุผลหน่ึงคือ ความยืดหยุนทั้ง  4 ประเภทเกี่ยวของกับ อัตราสวนตนทุนตอ

ยอดขาย โดยความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบและความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบเกี่ยวของกับ
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ความสามารถในการจัดการวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบน้ันเปนสวนหน่ึงในตนทุนขาย สวนความยืดหยุนในการ

กระจายสินคาและความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคาเกี่ยวของกับความพึงพอใจของ

ลูกคา ซึ่ง Emerson and Grimm (1998) พบวาการบริการลูกคาที่ดีเย่ียมสงผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคาที่เพ่ิมขึ้น และยอดขายหรือรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ความยืดหยุนสงผลกระทบตออัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย 

 

2.4 กรอบการวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยไดพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะทางโลจิสติกส

บนพ้ืนฐานของงานวิจัยของ Zhang et al. (2005) ซึ่งมองความยืดหยุนทางโลจิสติกสเปน

ความสามารถและสมรรถนะทางโลจิสติกส ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 

1) ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ (Physical supply flexibility) 

2) ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing flexibility) 

3) ความยืดหยุนในการกระจายสินคา (Physical distribution flexibility) 

4) ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา (Demand management 

flexibility) 

แตละองคประกอบน้ันจะมีตัวช้ีวัดที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอองคประกอบน้ันๆ 

ซึ่งผูวิจัยไดเขียนโครงสรางความสัมพันธขององคประกอบและตัวช้ีวัดในรูปแบบของกรอบการวิจัยดัง

ภาพที่ 2.3 

 

  

อัตราสวนตนทุน

ขายตอยอดขาย 

ตนทุนขาย 

ยอดขาย 

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ 

ความยืดหยุนในการจัดซ้ือ 

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา 

 

ความยืดหยุนในการจัดการ 

ความตองการของลูกคา 

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา 
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ภาพที่ 2.3 กรอบการวิจัยของความสัมพันธของความยืดหยุนทางโลจิสติกสกับผลการเงินของ

องคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ 

(Physical supply flexibility) 

อัตราสวนตนทุนขาย

ตอยอดขาย 

ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

(Purchasing flexibility) 

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา 

(Physical distribution flexibility) 

ความยืดหยุนในการจัดการความตองการ

ของลูกคา (Demand management 

flexibility) 

 

 (-) 

 (-) 

 (-) 

 (-) 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธของสมรรถนะโลจิสติกสกับผลการดําเนินงานขององคกร

ในอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ

ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ มีเปาหมายในการศึกษาเพ่ือทดสอบความสัมพันธของสมรรถนะทาง  

โลจิสติกส ไดแก 1) ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ (Physical supply flexibility) 2) ความ

ยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ  (Purchasing flexibility) 3) ความยืดหยุนในการกระจายสินคา  

(Physical distribution flexibility) และ 4) ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา 

(Demand management flexibility) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

เพ่ือศึกษาหาขอสรุป 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรในกลุมตัวอยางครั้งน้ี คือ สถานที่ผลิตและนําเขายาแผนปจจุบัน ตามรายนาม

สถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทั่วประเทศ และสถานที่นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

ทั่วประเทศของสํานักยาขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2558ซึ่งพบวาสถานที่ผลิตและนําเขายาแผนปจจุบัน

มีจํานวน 726 แหง 

การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยใชสูตรโดยอางอิงจาก อัจฉราวรรณ งามญาณ ( 2554,น. 

46-60) ในกรณีที่มาตรวัดเปนแบบชวง ( Interval Scale) ซึ่งถือเปนตัวแปรตอเน่ือง ( Continuous 

Variable) ดังน้ี 

 
n เปนขนาดของตัวอยาง 

zα เปนคา Z-Scores ซึ่งสัมพันธกับระดับความเช่ือมั่น (1 – α) 

s2 คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

e คาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 
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หากจะพิจารณามาตรวัดลิเคิรทแบบเจ็ดตัวเลือก คาตํ่าสุดที่เปนไปไดจะเปน 1 และ

คาสูงสุดที่เปนไปไดจะเทากับ7 หากลองสมมติตอวากลุมตัวอยางมีการกระจายแบบปกติ  (Normal 

Distribution) คาถัวเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจะเทากับ4 ดังน้ันหากผูวิจัยยอมใหความคลาดเคลื่อนจาก

การสุมตัวอยางมีได 5% ของคาถัวเฉลี่ยจะไดคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง  (e) เทากับ 

5% ของ 4 หรือ 0.2 

หากจะมองกลุมตัวอยางที่มีการกระจายแบบปกติแลวจะสามารถแบงมาตรวัดลิเคิร

ทแบบเจ็ดตัวเลือกออกไดเปน  4 ชวงดังรูปที่ 3.1โดยมีคากลางอยูที่4 ดังน้ันทางดานซายของคา 4 จะ

มีอยู 3 ชวงและทางดานขวาจะมี  3 ชวงหากจะแปลงมาตรวัดลิเคิรทแบบเจ็ดตัวเลือกออกเปนคา  

Z-Scores ที่มีคากลางอยูที่ 0 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ ± 1 

ภายใน Z-Scores ที่เทากับ± 3 โอกาสที่คาถัวเฉลี่ยของประชากรจะตกอยูภายในชวงน้ีมีถึง  99.73% 

ซึ่งหมายความวาสามารถแบงคา  Z ออกเปนขางละ 3 ชวงเทากับวาหากหารชวงของมาตรวัด1 ถึง 7 

ดวย 6 คา Z ที่เทากับ +1 หรือ –1 จะเทียบเปนมาตรวัดลิเคิรทแบบเจ็ดตัวเลือกไดประมาณ 1 หนวย 

[ 3/3 =1] ซึ่งคํานวณเปนคาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง (s2 ) ได 1 หนวย [(1)2 =1] ดวยเหตุผล

ที่กลาวมาแลวจะสามารถหาขนาดของตัวอยางไดดังน้ี 

𝑛𝑛 =  
(1.96)2(1)2

(0.2)2 = 96 

จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไดเทียบเทากับ  96 รายอัจฉราวรรณ งามญาณ 

(2554, น. 46-60) เห็นวาในกรณีที่คํานวณขนาดของตัวอยางไดนอยกวา  100 ตัวอยางควรปรับขนาด

ของตัวอยางใหไดอยางนอย  100 ตัวอยางสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณเพราะในกรณีที่ประมวลผล

ออกมาเปนคารอยละขนาดของตัวอยางขั้นตํ่าไมควรตํ่ากวา 100 ตัวอยาง 
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Likert scale 1       2        3       4        5       6     7 

 

ภาพที่ 3.1 คะแนนมาตรฐานที่ ±1 เมื่อแปลงเปนคะแนนของมาตรวัดลิเคิรทแบบเจ็ดตัวเลือก 

 

3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 

3.3.1 ตัวแปรอิสระ 

สมรรถนะทางโลจิสติกส ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 

(1) ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ 

(2) ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

(3) ความยืดหยุนในการกระจายสินคา 

(4) ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา 

3.3.2 ตัวแปรตาม 

คือ อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายของบริษัทตามรายนามสถานที่ผลิตยาแผน

ปจจุบันทั่วประเทศ และสถานที่นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรทั่วประเทศของ

สํานักยาขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 

 

3.4 สมมติฐานงานวิจัย 

 

Z 
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H1:  ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับอัตราสวนตนทุนขาย

ตอยอดขายขององคกร 

H2:  ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับอัตราสวนตนทุนขาย

ตอยอดขายขององคกร 

H3:  ความยืดหยุนในการกระจายสินคามีความสัมพันธเปนลบกับอัตราสวนตนทุนขาย

ตอยอดขายขององคกร 

H4:  ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคามีความสัมพันธเปนลบกับ

อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกร 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซึ่งคําถามพัฒนามาจากงานวิจัยของ Zhang et al. (2005) และขอมูลทางการเงินของบริษัทจาก

ฐานขอมูล Business Online(www.bol.co.th) โดยแบบสอบถามแบงโครงสรางออกเปนสวนตางๆ 

คือ สวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางดานโลจิสติกสและความยืดหยุนทางโลจิสติกส และสวนที่

เกี่ยวกับลักษณะขององคกร 

คําถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทางดานโลจิสติกสและสมรรถนะทาง  

โลจิสติกสของบริษัทตามรายนามสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทั่วประเทศ และสถานที่นําหรือสั่งยา

แผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรทั่วประเทศ ตามตารางที่ 2.2โดยตัวแปรการรับรูและพฤติกรรม

เปนตัวแปรเชิงกลุม เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ ( Likert Scale) จํานวน7 ระดับ 

โดย 1 เทากับเห็นดวยนอยที่สุด และ 7 เทากับเห็นดวยมากที่สุด 

สวนขอมูลทางการเงินจากฐานขอมูล Business Online(www.bol.co.th) บอกถึงตัว

แปรผลการดําเนินงานเปนตัวแปรเชิงปริมาณ โดยพิมพช่ือของบริษัทที่ตองการ จะปรากฏขอมูล

เบ้ืองตนและขอมูลทางการเงินของบริษัท แลวนําขอมูลจากงบกําไรขาดทุนของบริษัทน้ัน คือ 1.ตนทุน

ขาย และ/หรือบริการ (Cost of goods sold) และ 2.รายไดจากการขายและบริการ – สุทธิ (Sales) 

มา 5 ปยอนหลังลาสุด คือป พ .ศ.2553 – 2557 คํานวณ Cost to sales เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป โดย 

Cost to sales คํานวณดังน้ี 

Cost to sales  = (ตนทุนขาย และ/หรือบริการ)/(รายไดจากการขายและบริการ – สุทธิ) 

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
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ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยกําหนดสงไปยังบริษัท

ตามรายนามสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทั่วประเทศ และสถานที่นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาใน

ราชอาณาจักรทั่วประเทศของสํานักยาขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัททั้งหมด แหงละ 1 ชุด  

เมื่อผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามเสร็จ สงแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 31 

มีนาคม 2559 โดยพับครึ่งแบบสอบถามใหดานที่มีแสตมปอยูดานนอกแลวเย็บแบบสอบถามบริเวณที่

กําหนดให ซึ่งระบุสถานที่สงจดหมายกลับไว เพ่ือความสะดวกของผูตอบแบบสอบถาม ลดขั้นตอน

ยุงยากที่จะตองใสซองตอบกลับ และลดคาใชจายในสวนของซองจดหมายตอบกลับสําหรับงานวิจัยน้ี 

กําหนดระยะเวลาจัดเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 ใชเวลา

จัดเก็บทั้งสิ้น 6 สัปดาหเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด มีบริษัทที่ตอบกลับมาทั้งสิ้น 140 ชุด มากกวา

ขนาดของตัวอยางขั้นตํ่าไมควรตํ่ากวา 100 ตัวอยาง 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวจึงตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากน้ันจึงทํา

การนําขอมูลทางการเงินจากฐานขอมูล Business Online (www.bol.co.th) ของบริษัท โดยพิมพ

ช่ือของบริษัทที่ตองการ จะปรากฏขอมูลเบ้ืองตนและขอมูลทางการเงินของบริษัท แลวนําขอมูลจาก

งบกําไรขาดทุนของบริษัทน้ัน คือ 1.ตนทุนขาย และ/หรือบริการ และ 2.รายไดจากการขายและ

บริการ – สุทธิ มา 5ปยอนหลังลาสุด คือป พ.ศ. 2553  – 2557 คํานวณ Cost to sales เฉลี่ย

ยอนหลัง 5 ป 

เมื่อรวบรวมขอมูลครบถวน จึงกําหนดรหัสการลงขอมูล และนําขอมูลทั้งหมดที่ไดทํา

การลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 

 

หลังจากที่ไดขอมูลที่มีการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําขอมูล

ดังกลาวมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป SPSS แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหและ

ตีความ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการอภิปราย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหมี ดังน้ี 

 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใชอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยอธิบายและนําเสนอในรูปแบบตาราง

แจกแจงความถี่ รอยละ ระดับคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของ

ขอมูล 

http://www.bol.co.th/
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3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

1. การวิเคราะห Independent Sample t-test และ One-way ANOVA 

เพ่ือทดสอบวา ระดับการปฏิบัติและสมรรถนะทางโลจิสติกส มีความแตกตางกันตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตรหรือไม 

2. การวิเคราะหปจจัย (Factor analysis)เพ่ือจัดกลุมตัวแปรในแตละปจจัยที่

ทําการศึกษา 

3. การวิเคราะหการถดถอย  (Regression)เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยที่ไดจากการทํา Factor กับผลการดําเนินงานขององคกร 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยของความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่มีผลตอผล

การดําเนินงานขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ซึ่งจากการคํานวณขนาดของกลุม

ตัวอยางในบทที่ 3 ในกรณีทราบจานวนประชากร ณ ระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 จะไดกลุม

ตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 100 ตัวอยาง แตหลังจากผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

และไดรับขอมูลแบบสอบถามตอบกลับมารวมทั้งสิ้น  140 ชุด ซึ่งมากกวาที่คํานวณได ในขั้นตอน

ตอไปผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไดมาดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหคาทางสถิติตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปนสวนตางๆ ดังน้ี 

 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 

โดยในงานวิจัยครั้งน้ีขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่จะพิจารณา 

ไดแก ตําแหนงภายในบริษัท ระยะเวลาที่ทํางานในบริษัทปจจุบัน จํานวนพนักงานในบริษัท ลักษณะ

ความเปนเจาของ และรูปแบบการขนสงสินคา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 

จากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ทํางานในตําแหนงผูจัดการ

ฝายจัดซื้อรอยละ 25.00 และผูจัดการฝายโลจิสติกสรอยละ 24.29 ระยะเวลาที่ทํางานในบริษัท

ปจจุบันสวนใหญทํางานมานาน 2-5 ป รอยละ 35.71 และ 6-10ป รอยละ 22.86 เปนบริษัทไทยรอย

ละ 71.43 มีจํานวนพนักงานในบริษัท 50-100 คน รอยละ 28.57 และนอยกวา 50 คน รอยละ 

30.71 รูปแบบการขนสงสินคาโดยบริษัทขนสงหรือโลจิสติกสรอยละ 40.00  
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ตารางที่ 4.1 

 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ตําแหนงภายใน

บริษัท 

ประธานบริษัท 9 6.43 

กรรมการบริษัท 23 16.43 

ผูจัดการฝายโลจิสติกส 34 24.29 

ผูจัดการฝายจัดซื้อ 35 25.00 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 24 17.14 

อื่น ๆ 15 10.71 

รวม 140 100 

ระยะเวลาที่ทํางาน

ในบริษัทปจจุบัน 

นอยกวา 2 ป 19 13.57 

2 – 5 ป 50 35.71 

6 – 10 ป 32 22.86 

11 – 15 ป 15 10.71 

มากกวา 15 ป 24 17.14 

รวม 140 100 

ลักษณะความเปน

เจาของ 

บริษัทไทย 100% 100 71.43 

บริษัทรวมทุน 19 13.57 

บริษัทตางชาติถือหุน 100% 21 15.00 

รวม 140 100 

จํานวนพนักงานใน

บริษัท 

นอยกวา 50 คน 43 30.71 

50 – 100 คน 40 28.57 

101 – 200 คน 29 20.71 

201 – 500 คน 26 18.57 

มากกวา 500 คน 2 1.43 

รวม 140 100 

รูปแบบการขนสง

สินคา 

โดยบริษัทของตนเอง 42 30.00 

โดยบริษัทขนสงหรือโลจิสติกส 56 40.00 

ทั้ง 2 รูปแบบ 42 30.00 

รวม 140 100 
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4.2 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอตัววัดของความยืดหยุนทางโลจิสติกส 

 

ตารางที่ 4.2 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละตัววัดความยืดหยุนทางโลจิสติกส 

ปจจัย คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ    

บริษัทเราสามารถสงมอบวัตถุดิบหลากหลายชนิดตามความตองการ

ของฝายผลิต 

5.39 1.03 

บริษัทเราสามารถขนสงวัตถุดิบหรือสินคาตางๆ ภายในองคกรได

ตามเวลาที่กําหนด 

5.81 0.97 

บริษัทเรามีคลังวัตถุดิบที่จัดวัตถุดิบตางๆ เพ่ือเตรียมสงไปยังฝาย

ผลิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

5.49 1.10 

บริษัทเรามีระบบสงมอบวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ 5.34 1.08 

บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลปริมาณและตําแหนงวางของวัตถุดิบใน

คลังวัตถุดิบที่ถูกตองแมนยํา 

5.14 1.34 

ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ    

บริษัทเราสามารถจัดซื้อวัตถุดิบหลากหลายชนิดเพ่ือใหไดตาม

ขอกําหนดขององคกร 

5.44 0.92 

บริษัทเราสามารถซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออรดวยจํานวนตางๆ ที่

เราตองการอยางรวดเร็ว 

5.12 1.08 

บริษัทฝายจัดซื้อมีการติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออรอยางใกลชิด 5.64 1.03 

บริษัทเรามีขั้นตอนในการสั่งซื้อ รับวัตถุดิบ และตรวจเอกสารตางๆ 

ที่ไมซับซอน 

5.39 1.03 

ซัพพลายเออรทํางานรวมกับเราในดานผลิตภัณฑและกระบวนการ

ผลิต 

4.84 1.43 
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ตารางที่ 4.2 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละตัววัดความยืดหยุนทางโลจิสติกส   (ตอ) 

ปจจัย คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา   

บริษัทเรามีคลังสินคาที่จัดสินคา เพ่ือเตรียมสงใหลูกคาไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว 

5.44 1.11 

บริษัทเรามีคลังสินคาที่สามารถสงสินคาหลากหลายชนิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5.31 1.17 

บริษัทเรามีรูปแบบการขนสงสินคาหลายวิธีเพ่ือใหสงทันเวลาตามที่

ลูกคาตองการ 

5.26 1.43 

บริษัทเราสามารถบรรจุสินคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 5.22 1.22 

บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลของปริมาณและตําแหนงวางของสินคา

ในคลังสินคาที่ถูกตองแมนยํา 

5.06 1.22 

บริษัทเราสามารถสงสินคาไปยังลูกคารายตางๆ ไดครบถวนทุกราย

ตามที่ตกลงกันไว 

5.81 1.00 

ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา   

บริษัทเราสามารถสงสินคาภายในเวลาที่ลูกคารายตางๆ กําหนดได

อยางรวดเร็ว 

5.58 0.95 

บริษัทเราสามารถจัดการสินคาที่ลูกคาตองการใหปรับปรุงแกไขได

อยางมีประสิทธิภาพ 

5.30 1.12 

บริษัทเราสามารถตอรองกับลูกคารายตางๆ ในประเด็นราคาและ

เวลาจัดสงสินคาได 

4.89 1.18 

บริษัทเราพยายามชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ เพ่ือพัฒนาบริการ

ขององคกรเรา 

5.62 0.93 

บริษัทเรารับฟงขอคิดเห็นของลูกคาและปรับปรุงอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

5.61 1.22 
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ตารางที่ 4.3 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลทางการเงินขององคกร 

ตัวแปรตาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการเงินขององคกร    

อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย 0.69 0.16 

 

4.3 การวิเคราะหปจจัยความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่มีผลตออัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย

ขององคกร 

 

จากการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระตางๆ ทั้ง 21 ตัว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคูตัววัดหลายตัวมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญ ความสัมพันธดังกลาวมีผลตอการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําตัววัด

เหลาน้ันไปทําการวิเคราะหและสกัดปจจัยตอไป โดยการวิเคราะหปจจัยอันดับการจะใชสถิติทดสอบ

ในการวิเคราะหคือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)  และBarlett’s Test Sphericityในการทดสอบ

ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่จะทําการสกัดปจจัยหรือไม 

 

4.3.1 การวิเคราะหความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใชวิธีวิเคราะหปจจัย 

ผูวิจัยใชการวิเคราะห KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of 

Sphericityในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่ทําการสกัดปจจัย โดย KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) จะใชทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรตางๆ ในการนํามาวิเคราะห คาที่ยอมรับจะ

อยูระหวาง 0.5-1 หาก KMOมีคาย่ิงสูงแสดงวาขอมูลดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห

ปจจัย แตหาก KMOตํ่ากวา 0.5แสดงวาขอมูลที่รวบรวมมาไมเหมาะสมที่จะนํามาใชวิเคราะหปจจัย 

สําหรับBarlett’s Test of Sphericityเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรตางๆ และ

ต้ังเปนสมมติฐาน คือ  

H0 :ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน และ  

H1 :ตัวแปรมีความสัมพันธกัน โดยกําหนด α= 0.05 
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ตารางที่ 4.4  

 

KMOและBartlett's Test ของตัวแปรอิสระ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .856 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1586.682 

df 210 

Sig. .000 

 

จากตารางที่4.4พบวา KMOเทากับ 0.856 แสดงวาขอมูลที่รวบรวมไดมีความเหมาะสมที่

จะนําไปใชในการวิเคราะหปจจัยในระดับดี และเมื่อทดสอบ Bartlett's Test of Sphericityพบวาคา 

Chi-Square ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 1586.682  มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาคาระดับ

นัยสําคัญในการทดสอบ จึงสามารถปฏิเสธ Ho ซึ่งแสดงวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธระหวางกัน 

สามารถนําไปวิเคราะหปจจัยตอไปได 

4.3.2 การกําหนดกลุมปจจัย 

จากการทดสอบการวิเคราะหขางตน สรุปไดวามีความเหมาะสมที่จะใชเทคนิค

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ผูวิจัยจึงทําการสกัดปจจัย (Extraction) แบบ Principal Axis 

Factoring เน่ืองจาก DeWinter and Dodou (2012) บงช้ีวา Principal Axis Factoring เหมาะสม

กับปริมาณตัวช้ีวัดตอปจจัยจํานวนไมมาก และเพ่ือใหนํ้าหนักองคประกอบมีความชัดเจนจึงเลือกใช

วิธีการหมุนแกนแบบ Varimaxแลวจึงใชเกณฑในการตัดสินจํานวนปจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณา

คา Eigenvalue ที่มากกวา 1 และLiou and Musicus (2008) พิจารณาจากนํ้าหนักของ

องคประกอบ (Factor Loading) ที่มีคามากกวา 0.40 และนําปจจัยที่ไดไปทดสอบ Reliability 

analysis เพ่ือดูความเช่ือถือไดและความสอดคลองของคําถามในปจจัย โดย Dunn, Baguley and 

Brunsden (2013) บอกวาปจจัยที่เช่ือถือไดตองมีคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha มากกวา 0.7 

เมื่อพิจารณาคา Initial Eigenvalues และ Cronbach’s Alphacoefficient 

พบวา สามารถสกัดปจจัยออกมาทั้งสิ้น 4 ปจจัย และสามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปร

ทั้ง 21 ตัว ไดทั้งหมดรอยละ 61.225 สามารถสรุปลักษณะของปจจัยไดตามตารางที่ 4.5 

 



 

 

 

32 

 

ตารางที่ 4.5 

 

ปจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิเคราะหปจจัย 

องคประกอบ  ตัวชี้วัด Cronbach

’s Alpha 

ความยืดหยุน

ในการจัดการ

วัตถุดิบ 

PS 

PS1 บริษัทเราสามารถสงมอบวัตถุดิบหลากหลายชนิดตามความตองการของฝายผลิต 

0.802 

PS2 บริษัทเราสามารถขนสงวัตถุดิบหรือสินคาตางๆ ภายในองคกรไดตามเวลาท่ีกําหนด 

PS3 บริษัทเรามีคลังวัตถุดิบท่ีจัดวัตถุดิบตางๆ เพื่อเตรียมสงไปยังฝายผลิตไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว 

PS4 บริษัทเรามีระบบสงมอบวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ 

PS5 บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลปริมาณและตําแหนงวางของวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบท่ีถูกตอง

แมนยํา 

ความยืดหยุน

ในการจัดซ้ือ

วัตถุดิบ 

PP 

PP1 บริษัทเราสามารถจัดซื้อวัตถุดิบหลากหลายชนิดเพื่อใหไดตามขอกําหนดขององคกร 

0.746 

PP2 บริษัทเราสามารถซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออรดวยจํานวนตางๆ ท่ีเราตองการอยางรวดเร็ว 

PP3 บริษัทฝายจัดซื้อมีการติดตอส่ือสารกับซัพพลายเออรอยางใกลชิด 

PP4 บริษัทเรามีขั้นตอนในการส่ังซื้อ รับวัตถุดิบ และตรวจเอกสารตางๆ ท่ีไมซับซอน 

PP5 ซัพพลายเออรทํางานรวมกับเราในดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

ความยืดหยุน

ในการ

กระจายสินคา 

PD 

PD1 บริษัทเรามีคลังสินคาท่ีจัดสินคา เพื่อเตรียมสงใหลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

0.865 

PD2 บริษัทเรามีคลังสินคาท่ีสามารถสงสินคาหลากหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

PD3 บริษัทเรามีรูปแบบการขนสงสินคาหลายวิธีเพื่อใหสงทันเวลาตามท่ีลูกคาตองการ 

PD4 บริษัทเราสามารถบรรจุสินคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

PD5 บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลของปริมาณและตําแหนงวางของสินคาในคลังสินคาท่ีถูกตอง

แมนยํา 

PD6 บริษัทเราสามารถสงสินคาไปยังลูกคารายตางๆ ไดครบถวนทุกรายตามท่ีตกลงกันไว 

ความยืดหยุน

ในการจัดการ

ความตองการ

ของลูกคา 

DM 

DM1 บริษัทเราสามารถสงสินคาภายในเวลาท่ีลูกคารายตางๆ กําหนดไดอยางรวดเร็ว 

0.874 

DM2 บริษัทเราสามารถจัดการสินคาท่ีลูกคาตองการใหปรับปรุงแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

DM3 บริษัทเราสามารถตอรองกับลูกคารายตางๆ ในประเด็นราคาและเวลาจัดสงสินคาได 

DM4 บริษัทเราพยายามชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ เพื่อพัฒนาบริการขององคกรเรา 

DM5 บริษัทเรารับฟงขอคิดเห็นของลูกคาและปรับปรุงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

จากผลการวิเคราะหปจจัยขางตน ผูวิจัยสามารถใชสมมติฐานการวิจัยเดิมได 

H1: ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับผลการเงินขององคกร 

H2: ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับผลการเงินขององคกร 

H3: ความยืดหยุนในการกระจายสินคามีความสัมพันธเปนลบกับผลการเงินขององคกร 

H4: ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคามีความสัมพันธเปนลบกับผล

การเงินขององคกร 
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4.3.3 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

ในสวนของการวิเคราะหการถดถอยแบบ Multiple Regression เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่มีผลตอตนทุนขายตอยอดขายขององคกรใน

อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ซึ่งใชขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดทําการตรวจสอความสมบูรณแลว

จํานวน 176 ชุด และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 นําตัวแปรเขาสมการโดยวิธี Stepwise เมื่อ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยพิจารณาคา Sig. เปรียบเทียบกับ คา α 0.05 ผลการวิเคราะห

เปนดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.6 

 

ตัวแบบที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Model summary) 

Model Summaryb 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.453a 0.205 0.188 0.14470 

a. Predictors: (Constant), PP PD DM 

b. Dependent Variable: Cost to sale 
 

จากตารางที่ 4.6 พบวาคา R หรือ correlation มีคาเทากับ 0.453 คาประสิทธิภาพใน

การทํานาย (R Square) สูงสุดคือ 0.205 หมายความวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถอธิบายตนทุนตอ

ยอดขาย (ตัวแปรตาม) ไดรอยละ 20.5สวนที่เหลืออีกรอยละ79.5เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 4.7 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนของตัวแบบ (ANOVA) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0.737 3 0.246 11.725 .000b 

Residual 2.848 136 0.021   

Total 3.584 139    

a. Dependent Variable: Cost to sale 

b. Predictors: (Constant), PP, PD, DM 

 

การวิเคราะหผลจากตารางที่4.7มีการต้ังสมมติฐานคือ 

H0: ตัวแปรอิสระทุกตัวไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาตนทุนตอยอดขาย 

H1: ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวสามารถนํามาใชในการพิจารณาตนทุนตอยอดขาย 

จากการทดสอบที่กําหนดระดับนัยสําคัญ  (α) 0.05 น้ันผลจากการทดสอบตามตารางที่  

4.7ไดคา Sig. เปน 0.00 ซึ่งนอยกวา α ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0และยอมรับ H1 น่ันคือ ตัวแปรอิสระอยาง

นอย 1 ตัวสามารถนํามาใชในการพิจารณาตนทุนตอยอดขายได 
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ตารางที่ 4.8 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของความยืดหยุนทาง 

โลจิสติกสที่มีผลตอตนทุนตอยอดขาย 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.070 .094  11.333 .000 

PP -.059 .019 -.289 -3.080 .003 

PD -.062 .018 -.349 -3.445 .001 

DM .049 .017 .268 2.776 .006 

a. Dependent Variable: C2S 

 

จากตารางที่ 4.8สามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธระหวางความยืดหยุน

ทางโลจิสติกสและตนทุนตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยา 

C2S=1.070 - 0.059PP - 0.062PD + 0.049DM 

C2S: ตนทุนตอยอดขาย 

PP: ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ 

PD: ความยืดหยุนในการกระจายสินคา 

DM: ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา 

และเมื่อพิจารณาจาก คา Sigในตารางที่ 4.8สามารถสรุปไดวา มีความสัมพันธระหวาง

ความยืดหยุนทางโลจิสติกสและอัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Test ของปจจัยที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05) มีจํานวน 3 ปจจัย คือ 

ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการกระจายสินคา และความยืดหยุนในการจัดการ

ความตองการของลูกคา สวนปจจัยที่เหลืออีก 1 ปจจัย คือ ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ ไมมี

อิทธิพลตอตนทุนตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยา  เน่ืองจากคา Sig. ของปจจัยดังกลาวมีคา

มากกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05ผลที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยสามารถตอบแตละ

สมมติฐานของงานวิจัยไดดังน้ี 
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H1: ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับอัตราสวนตนทุนขาย

ตอยอดขายขององคกร 

จากผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบไมมีความสัมพันธเปนลบกับ

อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05 ทําใหปฏิเสธ H1 ซึ่งสามารถตีความไดวา การสงมอบวัตถุดิบหลากหลายชนิดตามความตองการ

ของฝายผลิต การขนสงวัตถุดิบหรือสินคาตางๆ ภายในองคกรไดตามเวลาที่กําหนด คลังวัตถุดิบที่จัด

วัตถุดิบตางๆ เพ่ือเตรียมสงไปยังฝายผลิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว   ระบบสงมอบวัตถุดิบที่มี

ประสิทธิภาพ และการบันทึกขอมูลปริมาณและตําแหนงวางของวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบที่ถูกตอง

แมนยําเหลาน้ีไมมีผลตอตนทุนตอยอดขายขององคกร  

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบน้ันมุงเนนในการจัดการภายในองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ ลูกคาไมไดรับรูถึงคุณคาหรือใหความสําคัญของความยืดหยุนน้ี ความยืดหยุนน้ีจึงเปน

การสนับสนุนใหองคกรสงมอบสินคาไดรวดเร็วขึ้นเทาน้ัน ไมไดมีผลตอยอดขายโดยตรง ทําให

อัตราสวนตนทุนตอยอดขายขององคกรไมไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

H2: ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับอัตราสวนตนทุนขายตอ

ยอดขายขององคกร 

จากผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบมีความสัมพันธเปนลบกับ

อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 ทําใหยอมรับH2 ซึ่งสามารถตีความไดวา สามารถจัดซื้อวัตถุดิบหลากหลายชนิดเพ่ือใหได

ตามขอกําหนดขององคกร สามารถซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออรดวยจํานวนตางๆ ที่เราตองการอยาง

รวดเร็ว ฝายจัดซื้อมีการติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออรอยางใกลชิด มีขั้นตอนในการสั่งซื้อ รับวัตถุดิบ 

และตรวจเอกสารตางๆ ที่ไมซับซอน ซัพพลายเออรทํางานรวมกับเราในดานผลิตภัณฑและ

กระบวนการผลิตเหลาน้ีมีผลตอตนทุนตอยอดขายขององคกร  

สอดคลองกับงานวิจัยของ Baier (2008) ที่ทดสอบวาบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศอ่ืนๆ จํานวน 141 แหง ซึ่งมีรายไดมากกวา 3 ลานดอลลาร โดยพบวาการปฏิบัติในการ

จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ เชน ลดความไมแนนอนในการสงวัตถุดิบ การจัดการประเภทของวัตถุดิบ 

พัฒนาสินคารวมกับซัพพลายเออร เปนตน มีผลกระทบตอประสิทธิภาพทางการเงินขององคกรซึ่ง

ประกอบดวยการลดลงของตนทุนขายและการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย 

และเน่ืองจากอุตสาหกรรมยามีตนทุนสินคาคงคลังที่สูง จากที่ Keeling, Losch and 

Schrader (2010) พบวาอุตสาหกรรมยามีการหมุนเวียนสินคาคงคลังโดยเฉลี่ยที่ 180 วัน ซึ่งถือวาสูง

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน สินคาอุปโภคบริโภคซึ่งมีการหมุนเวียนสินคาคงคลังโดยเฉลี่ยที่ 

60 วัน การที่องคกรมีความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ไดวัตถุดิบมาอยางรวดเร็วและหลากหลาย
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ปริมาณ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารระดับสินคาคงคลังอีกดวยทําใหไมจําเปนตองทําการเก็บ

วัตถุดิบไวสํารองเปนจํานวนมาก ลดคาใชจายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ความยืดหยุนในการจัดซื้อ

วัตถุดิบยังจะชวยขจัดปญหาความลาชาในกระบวนการผลิตที่มีสาเหตุจากวัตถุดิบไมเพียงพอตอการ

ผลิต เปนการสนับสนุนใหสินคาไปถึงมือลูกคารวดเร็ว สรางความพึงพอใจตอลูกคาซึ่ง Emerson and 

Grimm (1998) พบวาการบริการลูกคาที่ดีเยี่ยมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่เพ่ิมขึ้น และ

ยอดขายหรือรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น  

H3: ความยืดหยุนในการกระจายสินคามีความสัมพันธเปนลบกับอัตราสวนตนทุนขาย

ตอยอดขายขององคกร 

จากผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนในการกระจายสินคามีความสัมพันธเปนลบกับ

อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 ทําใหยอมรับ H3 ซึ่งสามารถตีความไดวา คลังสินคาที่จัดสินคาเพ่ือเตรียมสงใหลูกคาได

อยางถูกตองและรวดเร็ว คลังสินคาที่สามารถสงสินคาหลากหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

ขนสงสินคาหลายวิธีเพ่ือใหสงทันเวลาตามที่ลูกคาตองการ การบรรจุสินคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

การบันทึกขอมูลของปริมาณและตําแหนงวางของสินคาในคลังสินคาที่ถูกตองแมนยํา และการสง

สินคาไปยังลูกคารายตางๆ ไดครบถวนทุกรายตามที่ตกลงกันไว มีอิทธิพลตอตนทุนตอยอดขายของ

องคกร อาจเปนเพราะเหตุผลดังตอไปน้ี  

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา เกี่ยวของการขนสงผลิตภัณฑรวดเร็ว คงสภาพ

สมบูรณ เปนกิจกรรมขั้นสุดทายที่เช่ือมโยงและใกลชิดกับลูกคา จึงเปนคุณคาที่ลูกคาตองการและ

สามารถรับรูได เปนการสรางความพึงพอใจใหลูกคาในผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Zhang et al. (2005) ที่วาความยืดหยุนในการกระจายสินคามีความสัมพันธเปนบวกกับ

ความพึงพอใจของลูกคา และมีความสําคัญตอกลยุทธในการตอบสนองกับตลาด ซึ่ง Emerson and 

Grimm (1998) พบวาการบริการลูกคาที่ดีเย่ียมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่เพ่ิมขึ้น และ

ยอดขายหรือรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น ฉะน้ันการขนสงกระจายสินคาที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถ

รับมือกับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจึงสงผลตอยอดขายที่เพ่ิมขึ้น  

และการขนสงที่มีประสิทธิภาพยอมสงผลตอตนทุนที่ลดลง ทําใหตนทุนตอยอดขาย

ลดลงสอดคลองกับขอมูลจาก Accenture(2016) ที่ไดแสดงตัวอยางของกรณีศึกษา การลดตนทุนโดย

ใชโมเดลการขนสงในบริษัทยาช้ันนํา โดยใหบริษัทยาสรางระบบการขนสงรวมกับบริษัทผูใหทางโลจิ

สติกสช้ันนําที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทยาสามารถลดตนทุนไดรอยละ 8.9 ตอป และสามารถ

กระจายสินคาไปยังประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นเปน 140 ประเทศ และงานวิจัยจาก Accenture (2013) 

แสดงใหเห็นวาการใชกลยุทธเพ่ือควบคุมคาใชจายในการขนสงและการบรรจุอยางเหมาะสมสามารถ

ลดคาใชจายในการขนสงไดถึงรอยละ 25 ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดในงานวิจัยน้ี 
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H4: ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคามีความสัมพันธเปนลบกับ

อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกร 

จากผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคามีความสัมพันธ

เปนบวกกับอัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถตีความไดวา ความสามารถสงสินคาภายในเวลาที่ลูกคารายตางๆ 

กําหนดไดอยางรวดเร็ว การจัดการสินคาที่ลูกคาตองการใหปรับปรุงแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถตอรองกับลูกคารายตางๆ ในประเด็นราคาและเวลาจัดสงสินคาได ความพยายาม

ชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ เพ่ือพัฒนาบริการขององคกรเรา และการรับฟงขอคิดเห็นของลูกคาและ

ปรับปรุงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีผลตอตนทุนตอยอดขายขององคกร  

การปรับปรุงกระบวนการใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น ถึงแมอาจทําใหสงผลตอ

ความพึงพอใจของลูกคาสอดคลองตาม Zhang et al. (2005) และทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้นสอดคลอง

กับ Jayaram and Tan (2010) ที่พบวาการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา

และการปรับปรุงแกไขขอรองเรียนจากลูกคามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการสรางความสัมพันธ

สงผลและประสิทธิภาพทางการเงินขององคกรคือการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย แตการปรับปรุงกระบวนการ

ตามที่ลูกคาตองการโดยเฉพาะสินคาที่เปนยารักษาโรคน้ันคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก 

จึงมุงเนนที่คุณภาพและความถูกตองของสินคา เชน สภาพการเก็บรักษาสินคาตองทําการควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืน ขั้นตอนการตรวจสอบที่มากกวาสินคาอ่ืน  จึงอาจเปนการเพ่ิมตนทุนหรือ

คาใชจายมากขึ้นเชนกัน ทําใหอัตราสวนตนทุนตอยอดขายขององคกรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

ความยืดหยุนทําใหองคกรเพ่ิมความหลากหลายในการตอบสนองลูกคาดวยตนทุนที่ตํ่า

ในระยะเวลาอันสั้น เชน องคกรตอบสนองความตองการของลูกคาใหเร็วกวาคูแขงโดยมีเวลาการผลิต

นอยกวาคูแขง องคกรสามารถหาวัตถุดิบที่มีตนทุนนอยกวาคูแขง อยางไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธ

ของความยืดหยุนของโลจิสติกสยังขาดการศึกษาและขอมูลสนับสนุนที่ชัดเจนโดยเฉพาะการศึกษาเชิง

ประจักษ (Empirical Study) ถึงประเด็นและองคประกอบหลักที่ตองพิจารณาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาความยืดหยุนใหแกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยายังไมประสบความสําเร็จในการ

ประยุกตใชการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานมากนักงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหา

ความสัมพันธของความยืดหยุนทางโลจิสติกสกับผลการดําเนินงานขององคกรในอุตสาหกรรมผลิตยา

ในประเทศไทยเพ่ือที่จะนําไปประยุกตในการกําหนดกลยุทธทางโลจิสติกสและโซอุปทานที่มี

ประสิทธิภาพตอไป  

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามผานทางไปรษณีย 

โดยกําหนดสงไปยังบริษัทตามรายนามสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันทั่วประเทศ และสถานที่นําหรือสั่งยา

แผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรทั่วประเทศของสํานักยาขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัท

ทั้งหมด โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส เพ่ือที่จะสามารถตอบ

แบบสอบถามได ผูวิจัยสามารถเก็บรวมรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับมาได จํานวนทั้งหมด 140 ชุด 

จากการวิเคราะหผลวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิจัยพบวา ปจจัยความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่มีความสัมพันธตอตนทุนตอ

ยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ไดแก ความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ความ

ยืดหยุนในการกระจายสินคา และความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา สวนปจจัยที่

เหลืออีก 1 ปจจัย คือ ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ ไมมีอิทธิพลตอ ตนทุนตอยอดขายของ

องคกรในอุตสาหกรรมยา  

บริษัทที่มีความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในระดับสูง มีแนวโนมที่อัตราสวนตนทุน

ขายตอยอดขายจะตํ่า โดยสงผลตอตนทุนขายเพราะ อุตสาหกรรมยามีตนทุนสินคาคงคลังที่สูง จากที่ 

Keeling, Losch and Schrader (2010) พบวาอุตสาหกรรมยามีการหมุนเวียนสินคาคงคลังโดยเฉลี่ย
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ที่ 180 วัน ซึ่งถือวาสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน สินคาอุปโภคบริโภคซึ่งมีการหมุนเวียน

สินคาคงคลังโดยเฉลี่ยที่ 60 วัน การที่องคกรมีความยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ไดวัตถุดิบมาอยาง

รวดเร็วและหลากหลายปริมาณ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารระดับสินคาคงคลังอีกดวยทําให

ไมจําเปนตองทําการเก็บวัตถุดิบไวสํารองเปนจํานวนมาก ลดคาใชจายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ความ

ยืดหยุนในการจัดซื้อวัตถุดิบยังจะชวยขจัดปญหาความลาชาในกระบวนการผลิตที่มีสาเหตุจากวัตถุดิบ

ไมเพียงพอตอการผลิต เปนการสนับสนุนใหสินคาไปถึงมือลูกคารวดเร็ว สรางความพึงพอใจตอลูกคา

ซึ่ง Emerson and Grimm (1998) พบวาการบริการลูกคาที่ดีเยี่ยมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา

ที่เพ่ิมขึ้น และยอดขายหรือรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น  

บริษัทที่มีความยืดหยุนในการกระจายสินคาในระดับสูง มีแนวโนมที่อัตราสวนตนทุน

ขายตอยอดขายจะตํ่า เพราะความยืดหยุนในการกระจายสินคา เกี่ยวของการขนสงผลิตภัณฑรวดเร็ว 

คงสภาพสมบูรณ เปนกิจกรรมขั้นสุดทายที่เช่ือมโยงและใกลชิดกับลูกคา จึงเปนคุณคาที่ลูกคาตองการ

และสามารถรับรูได เปนการสรางความพึงพอใจใหลูกคาในผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Zhang et al. (2005) ที่วาความยืดหยุนในการกระจายสินคามีความสัมพันธเปนบวกกับ

ความพึงพอใจของลูกคา และมีความสําคัญตอกลยุทธในการตอบสนองกับตลาด ฉะน้ันการขนสง

กระจายสินคาที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจึงสงผลตอยอดขายที่

เพ่ิมขึ้นเชนกัน 

บริษัทที่มีความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคาในระดับสูง มีแนวโนมที่

อัตรา สวนตนทุนขายตอยอดขายจะสูง ถึงแมการปรับปรุงกระบวนการใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น 

อาจทําใหสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาสอดคลองตาม Zhang et al. (2005) และทําใหยอดขาย

เพ่ิมขึ้นสอดคลองกับ Jayaram and Tan (2010) ที่พบวาการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงความ

ตองการของลูกคาและการปรับปรุงแกไขขอรองเรียนจากลูกคามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการ

สรางความสัมพันธสงผลและประสิทธิภาพทางการเงินขององคกรคือการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย แตการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการใหเปนไปตามที่ลูกคาตองการ เชน การปรับปรุง พัฒนา และแกไขสินคา

ตามความตองการลูกคา  อาจเปนการเพ่ิมตนทุนหรือคาใชจายในสัดสวนที่มากกวายอดขายที่เพ่ิมขึ้น 

เพราะสินคาที่ใชตองคํานึงความปลอดภัยเปนหลักทําใหมีการทดสอบและตรวจสอบตามที่กําหนด

มากมาย ทําใหอัตราสวนตนทุนตอยอดขายขององคกรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบน้ันมุงเนนในการจัดการภายในองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งลูกคาอาจไมไดรับรูถึงคุณคาหรือใหความสําคัญของความยืดหยุนในการจัดกา

วัตถุดิบน้ีจึงไมมีผลตอยอดขาย และความยืดหยุนน้ีเปนการสนับสนุนใหองคกรสงมอบสินคาไดรวดเร็ว

ขึ้นเทาน้ัน  ไมไดมีผลตอตนทุนขายและยอดขายอยางชัดเจน ทําใหอัตราสวนตนทุนตอยอดขายของ

องคกรไมไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
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5.2 ขอเสนอแนะสําหรับองคกรในอุตสาหกรรมยา 

 

จากการศึกษาวิจัยน้ี ทําใหทราบถึงปจจัยความยืดหยุนทางโลจิสติกสที่มีความสัมพันธ

ตอตนทุนตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย คือ ความยืดหยุนในการจัดซื้อ

วัตถุดิบ ความยืดหยุนในการกระจายสินคา และความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคาที่

มีความแตกตางกัน ซึ่งผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาวิจัยเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธที่

มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน 

ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอองคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ตามปจจัยความ

ยืดหยุนที่มีความสัมพันธตอตนทุนตอยอดขายขององคกรในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ดังน้ี 

1. บริษัทควรมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบภาย เชน การจัดซื้อ

วัตถุดิบหลากหลายชนิด ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออรดวยจํานวนตางๆ ที่

ตองการอยางรวดเร็ว ฝายจัดซื้อมีการติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออรอยางใกลชิด มีขั้นตอนในการ

สั่งซื้อ รับวัตถุดิบ และตรวจเอกสารตางๆ ที่ไมซับซอน และซัพพลายเออรทํางานรวมกับเราในดาน

ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต โดยการพัฒนาและสรางความสัมพันธที่ดีกับซัพพลายเออร หรือ

รวมกลุมกันกับองคกรอ่ืนเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองกับซัพพลายเออร 

2. บริษัทควรมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการการภายในองคกร เชน การจัดเตรียม

สินคา บรรจุสินคาและจัดสงสินคาภายในคลังสินคา ใหมีความรวดเร็ว สามารถจัดสงสินคาได

หลากหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณครบถวนตามที่กําหนด เพ่ือใหสินคาสงถึงลูกคา

ภายในเวลาที่ลูกคาตองการ เชน การสรางระบบที่เช่ือมโยงระหวางการผลิตและคลังสินคาที่มี

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาการบรรจุใหมีความรวดเร็วโดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัย เปนตน  

3. บริษัทควรมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการขนสงสินคาไปยังลูกคาใหทันตาม

ความตองการของลูกคา โดยมีวิธีการขนสงสินคาที่หลากหลายวิธีและหลากหลายรูปแบบ เพ่ือรองรับ

ความไมแนนอนจากสภาวะแวดลอมภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได เชน สรางความรวมมือหรือเปน

พันธมิตรกับบริษัทขนสงหรือโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพในการขนสงสินคาไปยังลูกคา เปนตน 

4. บริษัทควรมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการความตองการของลูกคา เชน 

ความสามารถสงสินคาภายในเวลาที่ลูกคารายตางๆ กําหนดไดอยางรวดเร็ว การจัดการสินคาที่ลูกคา

ตองการใหปรับปรุงแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถตอรองกับลูกคารายตางๆ ในประเด็น

ราคาและเวลาจัดสงสินคาได ความพยายามชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ เพ่ือพัฒนาบริการขององคกร

เรา และการรับฟงขอคิดเห็นของลูกคาและปรับปรุงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ

สรางความสัมพันธกับลูกคาเหลาน้ีเปนสิ่งที่ควรทําเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา แตองคกรควรทํา
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การเปรียบเทียบกับคาใชจายหรือตนทุนที่เพ่ิมขึ้นใหอยูในระดับที่เหมาะสม หรือหาทางพัฒนาสินคา

หรือกระบวนการตามที่ลูกคาตองการโดยไมใหคาใชจายสูงกวารายไดที่เขามา 

 

5.3 ขอจํากัดงานวิจัย 

 

ขอมูลที่เก็บไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางเปนขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม  

ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือ เพ่ือใหไดคําถามในแบบสอบถามที่ครอบคลุม

วัตถุประสงคของงานวิจัย แตขอมูลที่ไดรับอาจจํากัดอยูแคในแบบสอบถามเทาน้ัน ทั้งน้ีขอมูลสําคัญ

บางอยางอาจตองอาศัยขอมูลเชิงลึกจากการสังเกตหรือการสัมภาษณเพ่ิมเติม ดังน้ัน ผูที่จะนําขอมูล

วิจัยชุดน้ีไปใชควรระมัดระวังการนําขอมูลทางดานประชากรศาสตรและขอมูลเชิงสถิติในการนําไป

ประยุกตใชเน่ืองจากขอมูลที่เช่ือมโยงปจจัยตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะเวลาได 

 

5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 

 

 ในงานวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับความยืดหยุนทางโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยา  

จึงควรอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน การสัมภาษณเชิงลึก  

(In-Depth Interview) ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถาม 

2. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางขึ้นโดยการเพ่ิมกลุมตัวอยางไปยัง  

ผูกระจายสินคาโรงพยาบาลหรือรานขายยา เพ่ือใหครอบคลุมประชากรในอุตสาหกรรมยามากขึ้น 

3. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงปจจัยทางสมรรถนะโลจิสติกสอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอ

การผลทางการเงินขององคกรรวมถึงศึกษาตัวช้ีวัดทางการเงินอ่ืนๆ  

 



 

 

 

43 

 

รายการอางอิง 

 

บทความวารสาร 

 

อัจฉราวรรณ งามญาณ. (2556). อันเน่ืองมาแตสูตรของยามาเน.วารสารบริหารธุรกิจ , 34(131), 46-

60. 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

ดวงพรรณ กริชชาญชัย. (15 กรกฎาคม 2558). บทสรุปผูบริหาร ภาพรวมงานวิจัย Healthcare 

logistics ของประเทศไทย ป 2554-2558. สืบคนจากhttp://loghealth.mahidol.ac.th/ 

file/ file-7-15-2015-1-49-03-PM.pdf 

เภสัชกรการตลาด. (5 กรกฎาคม 2558).การแขงขันของอุตสาหกรรมยาของไทย[ขอความโพสตใน

บล็อก]. สืบคนจากhttps://mktpharma.wordpress.com/tag/%E0%B8%AD% 

E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81

%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%8

4%E0%B8%97%E0%B8%A2/ 

 

Books 

 

Whewell, R. (2010). Supply chain in the pharmaceutical industry: strategic influences 

and supply chain responses. England: Gower Publishing. 

 

Articles 

 

Avittathur, B., &Swamidass, P. (2007).Matching plant flexibility and supplier flexibility: 

lessons from small suppliers of US manufacturing plants in India. Journal of 

Operations Management, 25(3), 717-735. 

http://loghealth.mahidol.ac.th/


 

 

 

44 

 

Baier, C., Hartmann, E., & Moser, R. (2008). Strategic alignment and purchasing 

efficacy: an exploratory analysis of their impact on financial 

performance. Journal of Supply Chain Management, 44(4), 36-52. 

Chen, I. J., Paulraj, A., &Lado, A. A. (2004). Strategic purchasing, supply management, 

and firm performance. Journal of operations management, 22(5), 505-523. 

Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of 

Marketing, 37-52. 

De Winter, J. C., &Dodou, D. (2012). Factor recovery by principal axis factoring and 

maximum likelihood factor analysis as a function of factor pattern and 

sample size. Journal of Applied Statistics, 39(4), 695-710. 

Dunn, T. J., Baguley, T., &Brunsden, V. (2013). From alpha to omega: A practical 

solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. British 

Journal of Psychology. 

Emerson, C. J., & Grimm, C. M. (1998). The relative importance of logistics and 

marketing customer service: a strategic perspective. Journal of Business 

Logistics, 19(1), 17. 

Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on 

performance: A contingency and configuration approach. Journal of 

operations management, 28(1), 58-71. 

Greer, B. M., &Theuri, P. (2012).Linking supply chain management superiority to 

multifaceted firm financial performance. Journal of Supply Chain 

Management, 48(3), 97-106. 

Jayaram, J., & Tan, K. C. (2010). Supply chain integration with third-party logistics 

providers. International Journal of Production Economics, 125(2), 262-271. 

Kim, S. W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain 

integration on firm performance. International Journal of Production 

Economics, 119(2), 328-346. 

Liou, C. and Musicus, B. (2008). Cross Entropy Approximation of Structured Gaussian 

Covariance Matrices. IEEE Transactions on Signal Processing 56 (7): pp. 3362–

3367.doi:10.1109/TSP.2008.917878 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=4545272&contentType=Journals+%26+Magazines
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=4545272&contentType=Journals+%26+Magazines
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=4545272&contentType=Journals+%26+Magazines
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1109%2FTSP.2008.917878


 

 

 

45 

 

Martínez Sánchez, A., & Pérez Pérez, M. (2005). Supply chain flexibility and firm 

performance: a conceptual model and empirical study in the automotive 

industry. International Journal of Operations & Production Management,25(7), 

681-700. 

Merschmann, U., &Thonemann, U. W. (2011). Supply chain flexibility, uncertainty and 

firm performance: An empirical analysis of German manufacturing 

firms. International Journal of Production Economics, 130(1), 43-53. 

More, D. S., &Babu, A. S. (2011). Supply chain flexibility: a risk management 

approach. International Journal of Business Innovation and Research, 5(3), 

255-279. 

Shang, K. C., & Marlow, P. B. (2005).Logistics capability and performance in Taiwan's 

major manufacturing firms. Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review, 41(3), 217-234. 

Swafford, P., Ghosh, S., & Murthy, N. (2000, November).A model of global supply 

chain agility and its impact on competitive performance.In Proceedings of the 

31st National DSI Meeting (pp. 1037-1039). 

Tiwari, A. K., Tiwari, A., Samuel, C., & Bhardwaj, P. (2015).A Literature Review On 

Empirical Studies In Supply Chain Flexibility. IJAMS, 15(2), 93-104. 

Upton, D. M. (1994).The management of manufacturing flexibility. California 

management review, 36(2), 72-89. 

Zhang, Q., Vonderembse, M. A., & Lim, J. S. (2005).Logistics flexibility and its impact 

on customer satisfaction. The International Journal of Logistics 

Management, 16(1), 71-95. 

 

Electronic Medias 

 

Accentureconsulting.(2016). Pharmaceutical company: Reducing costs with a global 

transportation model. Retrieved from https://www.accenture.com/us-

en/success-pharmaceutical-company-reducing-costs-global-

transportation.aspx 



 

 

 

46 

 

Kammerer, W. and Seeley, J. (2013).How excellence in logistics can change the 

fortunes of pharmaceutical and medical device companies. Retrieved from 

https://www.accenture.com/t20150523T060720__w__/us-

en/_acnmedia/Accenture/Conversion-

Assets/Microsites/Documents2/Accenture-WSS462-SC-Logistics-POV6-v2.pdf 

Keeling, D., Lösch, M. and Schrader, U. (2010). Outlook on pharma 

operations.Retrieved from 

http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/operatio

ns/pdfs/outlook_on_pharma_operations.ashx 

 

 

 

https://www.accenture.com/t20150523T060720__w__/us-en/_acnmedia/
https://www.accenture.com/t20150523T060720__w__/us-en/_acnmedia/
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/


 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

แบบสอบถาม 

 
เรื่อง การปฏิบัติดานโซอุปทาน และสมรรถนะทางโลจิสติกสในอุตสาหกรรมยา  

 

คําชี้แจง ใหทานตอบคําถามตอไปน้ีทุกขอ ถาทานเลือกผิดหรือตองการเปลี่ยนตัวเลขใหม ทาน

สามารถขีดฆาหรือลบดวยเลขเดิมแลวเลือกตัวเลขใหมไดทันที หากทานตองการสรุปผลการศึกษา ให

ทานกรอกอีเมลติดตอกลับในหนาสุดทายของแบบสอบถามและขอมูลในแบบสอบถามของทานจะถูก

เก็บไวเปนความลับ 

 

สวนที่ 1 ความยึดหยุนทางโลจิสติกส 

ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอสมรรถนะโลจิสติกสของบริษัททานเทียบกับความตองการของลูกคา 

กรุณทําเครื่องหมาย     1 = เห็นดวยนอยที่สุด    7 = เห็นดวยมากที่สุด 

 1 2 3 4 5 6 7 
ไมสามารถ

ประเมินได 
ความยืดหยุนในการจัดการวัตถุดิบ  

1. บริษัทเราสามารถสงมอบวัตถุดิบหลากหลายชนิดตาม

ความตองการของฝายผลิต 

        

2. บริษัทเราสามารถขนสงวัตถุดิบหรือสินคาตางๆภายใน

องคกรไดตามเวลาท่ีกําหนด 

        

3. บริษัทเรามีคลังวัตถุดิบท่ีจัดวัตถุดิบตางๆ เพ่ือเตรียม

สงไปยังฝายผลิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

        

4. บริษัทเรามีระบบสงมอบวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ         

5. บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลปริมาณและตําแหนงวาง

ของวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบท่ีถูกตองแมนยํา 

        

ความยืดหยุนในการจัดซ้ือวัตถุดิบ  

6. บริษัทเราสามารถจัดซ้ือวัตถุดิบหลากหลายชนิด

เพ่ือใหไดตามขอกําหนดขององคกร 

        

7. บริษัทเราสามารถซ้ือวัตถุดิบจากซัพพลายเออรดวย

จํานวนตางๆท่ีเราตองการอยางรวดเร็ว 
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 1 2 3 4 5 6 7 
ไมสามารถ

ประเมินได 
8. บริษัทฝายจัดซ้ือมีการติดตอสื่อสารกับซัพพลายเออร

อยางใกลชิด 

        

9. บริษัทเรามีขั้นตอนในการสั่งซ้ือ รับวัตถุดิบ และตรวจ

เอกสารตางๆท่ีไมซับซอน 

        

10. ซัพพลายเออรทํางานรวมกับเราในดานผลิตภัณฑและ

กระบวนการผลิต 

        

ความยืดหยุนในการกระจายสินคา 

11. บริษัทเรามีคลังสินคาท่ีจัดสินคา เพ่ือเตรียมสงให

ลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

        

12. บริษัทเรามีคลังสินคาท่ีสามารถสงสินคาหลากหลาย

ชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        

13. บริษัทเรามีรูปแบบการขนสงสินคาหลายวิธีเพ่ือใหสง

ทันเวลาตามท่ีลูกคาตองการ 

        

14. บริษัทเราสามารถบรรจุสินคาไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว 

        

15. บริษัทเรามีการบันทึกขอมูลของปริมาณและตําแหนง

วางของสินคาในคลังสินคาท่ีถูกตองแมนยํา 

        

16. บริษัทเราสามารถสงสินคาไปยังลูกคารายตางๆได

ครบถวนทุกรายตามท่ีตกลงกันไว 

        

ความยืดหยุนในการจัดการความตองการของลูกคา 

17. บริษัทเราสามารถสงสินคาภายในเวลาท่ีลูกคาราย

ตางๆกําหนดไดอยางรวดเร็ว 

        

18. บริษัทเราสามารถจัดการสินคาท่ีลูกคาตองการให

ปรับปรุงแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        

19. บริษัทเราสามารถตอรองกับลูกคารายตางๆในประเด็น

ราคาและเวลาจัดสงสินคาได 

        

20. บริษัทเราพยายามชวยเหลือลูกคาในดานตางๆเพ่ือ

พัฒนาบริการขององคกรเรา 

        

21. บริษัทเรารับฟงขอคิดเห็นของลูกคาและปรับปรุงอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่ทานตองการเลือก 

 

1. ตําแหนงภายในบริษัท  

  1. ประธานผูบริหาร/ประธานบริษัท  2. กรรมการบริษัท 

  3. ผูจัดการฝายโลจิสติกส  4. ผูจัดการฝายการตลาด 

  5. ผูจัดการฝายจัดซื้อ  6. ผูจัดการฝายปฏิบัติการ/ฝายผลิต 

  6. อื่น ๆ โปรดระบุ...................................... 

2. ระยะเวลาที่ทํางานในบริษัทปจจุบัน 

  1.  นอยกวา2 ป  2.  2 – 5 ป 

  3.  6 – 10 ป  4.  11 – 15 ป 

  5.  มากกวา15 ป 

3. จํานวนพนักงานในบริษัท  

  1. นอยกวา50 คน  2. 50 – 100 คน 

  3. 101 – 200 คน  4. 201 – 500 คน 

  5. มากกวา500 คน 

4. ลักษณะความเปนเจาของ  

  1. บริษัทไทย100%  2. บริษัทรวมทุน 

  3. บริษัทตางชาติถือหุน100% 

5. บริษัทของทานมีระบบการขนสงสินคารูปแบบหลักเปนแบบใด  

  1. ขนสงสินคาโดยบริษัทของตนเอง  2. ขนสงสินคาโดยบริษัทขนสงหรือโลจิสติกส 

6.  กรุณาระบุวาทานตองการสรุปผลรายงานวิจัยฉบับนี้หรือไม 

  1. ตองการ  2. ไมตองหาร 

 

ถาทานตองการรายงานการวิจัย กรุณาระบุชื่อและอีเมลล 

ชื่อ-สกุล..................................................................................................................... 

E-mail..................................................................................................................... 

 

 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทาน 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
 

ตารางที่ ข.1 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .856 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1586.682 

df 210 

Sig. .000 
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ตารางที่ ข.2 

 

Total Variance Explained 

 

Factor Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

di
m

en
sio

n 

1 8.344 39.731 39.731 7.923 37.731 37.731 3.140 14.951 14.951 

2 1.709 8.136 47.868 1.340 6.381 44.112 3.037 14.464 29.415 

3 1.464 6.970 54.837 1.019 4.854 48.966 2.305 10.978 40.393 

4 1.341 6.388 61.225 .887 4.225 53.191 2.079 9.901 50.294 

5 1.086 5.172 66.398 .669 3.185 56.376 1.277 6.082 56.376 

6 .918 4.373 70.770       

7 .832 3.963 74.733       

8 .771 3.672 78.406       

9 .611 2.910 81.315       

10 .574 2.732 84.047       

11 .527 2.511 86.559       

12 .465 2.215 88.774       

13 .389 1.851 90.625       

14 .353 1.683 92.308       

15 .334 1.589 93.896       

16 .283 1.349 95.245       

17 .270 1.284 96.529       

18 .231 1.098 97.627       

19 .187 .893 98.520       

20 .171 .813 99.332       

21 .140 .668 100.000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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ตารางที่ ข.3 

 

Rotated Factor Matrixa 

 
Factor 

1 2 3 4 5 

PS1 .219 .276 .504 .197 .145 

PS2 .047 .145 .470 .114 .576 

PS3 .215 .234 .525 .213 .242 

PS4 .402 .280 .478 .190 .145 

PS5 .148 .161 .720 .148 .015 

PP1 .145 .273 .155 .595 .031 

PP2 .094 .059 .357 .519 .155 

PP3 .165 .019 .004 .566 .469 

PP4 .200 .221 .135 .668 -.032 

PP5 .146 .267 .215 .384 .136 

PD1 .160 .467 .172 .221 .418 

PD2 .157 .677 .246 .213 .172 

PD3 .310 .664 .246 .112 -.004 

PD4 .220 .680 .097 .291 .096 

PD5 .236 .619 .420 .230 .066 

PD6 .144 .538 .077 .040 .513 

DM1 .639 .406 .081 .086 .170 

DM2 .664 .324 .113 .217 .244 

DM3 .565 .080 .383 .104 -.007 

DM4 .828 .206 .080 .188 .102 

DM5 .785 .111 .275 .202 -.030 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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ตารางที่ ข.4 

 

Reliability Statistics 

Reliability Statistics (PS) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.802 5 

 

Reliability Statistics (PP) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 5 

 

Reliability Statistics (PD) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.865 6 

 

Reliability Statistics (DM) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 5 

 

ตารางที่ ข.5 

 
Model Summaryd 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

dimension0 
1 .353a .124 .118 .15081 
2 .401b .160 .148 .14820 

3 .453c .205 .188 .14470 
a. Predictors: (Constant), PP 
b. Predictors: (Constant), PP, PD 
c. Predictors: (Constant), PP, PD, DM 
d. Dependent Variable: C2S 

  



 

 

55 

 

ตารางที่ ข.6 

 

ANOVAd 

Model Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .446 1 .446 19.602 .000a 

Residual 3.138 138 .023   

Total 3.584 139    

2 Regression .575 2 .288 13.093 .000b 

Residual 3.009 137 .022   

Total 3.584 139    

3 Regression .737 3 .246 11.725 .000c 

Residual 2.848 136 .021   

Total 3.584 139    

a. Predictors: (Constant), PP 

b. Predictors: (Constant), PP, PD 

c. Predictors: (Constant), PP, PD, DM 

d. Dependent Variable: C2S 
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ตารางที่ ข.7 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.071 .087  12.267 .000 

PP -.072 .016 -.353 -4.427 .000 

2 (Constant) 1.152 .092  12.521 .000 

PP -.047 .019 -.229 -2.449 .016 

PD -.040 .017 -.227 -2.427 .017 

3 (Constant) 1.070 .094  11.333 .000 

PP -.059 .019 -.289 -3.080 .003 

PD -.062 .018 349 -3.445 .001 

DM .049 .017 .268 2.776 .006 

a. Dependent Variable: C2S 

 

 

ตารางที่ ข.8 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .5336 .8733 .6889 .07279 140 

Residual -.53542 .28057 .00000 .14313 140 

Std. Predicted Value -2.133 2.534 .000 1.000 140 

Std. Residual -3.700 1.939 .000 .989 140 

a. Dependent Variable: C2S 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ นายสืบศิริ บํารุงชาติอุดม 

วันเดือนปเกิด 27 กุมภาพันธ 2532  

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554: เภสัชศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตําแหนง หัวหนาฝายผลิต 

บริษัท อินเตอรไทยฟารมาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

 

ประสบการณทํางาน 2555-ปจจุบัน: หัวหนาฝายผลิต 

บริษัท อินเตอรไทยฟารมาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
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