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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง และ 3) วิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
ด้านโลจิสติบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  พนักงานและผู้บริหารของบริษัท  โซล่าร์ฟาร์ม 
แห่งหนึ่ง จ านวน 62 คน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
และผ่านการทดสอบความความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน น าเสนอข้อมูล
ประกอบการบรรยาย 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง  
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยดังกล่าวมี 13 ด้าน ได้แก่ การบริการลูกค้า กระบวนการ
สั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การจัดการโลจิสติกส์
ย้อนกลับ การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การขนถ่ายวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสาร
ทางด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีเพียงด้านการบริการลูกค้าที่อยู่ในระดับน้อย ข้อเสนอแนะในการวิจัยด้านบริการลูกค้า  ควรให้ความส าคัญกับการส่งมอบที่ตรงเวลา 
ตามความต้องการของลูกค้าโดยมีการพยากรณ์ความต้องการสินค้า  วางแผนการจัดส่งสินค้าและท าตารางก าหนดการจัดส่งสินค้า 
ติดตามตารางการส่งมอบสินค้า 
 
ค าส าคัญ: การจัดการโลจิสติกส ์กิจกรรมโลจสิติกส์ ประสิทธิภาพ 
     

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study 1) the level of logistics’ activities for managing logistics at solar farm 
company; 2) the level of efficiency in logistics process at solar farm company; and 3) the relationship between factors and 
factors affecting optimization guidelines for managing logistics at a solar farm company. The selected samples by using 
purposive sampling by researcher with were all members of Solar Farm Company (62 Persons) The research instrument for 
collecting the data was a questionnaire with reliability Cronbach’s Coefficient alpha = 0.92 The statistics for analyzing the 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research results found that the factors affecting optimization guidelines for managing logistics at a solar farm 
company had positive correlation in the same direction. There were 13 factors affecting optimization guidelines for managing 
logistics at a solar farm company, namely, customer service, purchasing process, demand forecast, purchasing, inventory 
management, transportation, warehouse management, reverse logistics management, parts and service support, plant 
and warehouse location selection, transportation of raw materials, packaging, and  logistics communication. In 
addition, optimization guidelines for managing logistics at a solar farm company overall were at a medium level, except the 
customer service was at a low level. The research suggestion was that the customer service should focus on delivering on 
time to the customer’s needs by forecasting demand of product, planning the product delivery, making delivery schedule, 
and tracking delivery schedule.    
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งพฤติกรรมการบริโภคของตลาด 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นเป็นล าดับ 
ตลอดจนการเกิดภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความเสี่ยง 
จากการก่อวินาศกรรม วิกฤติการณ์ ด้านพลังงาน อาหารสุขอนามัย
และจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การประกอบธุรกิจทั้งใน
ระดับองค์กร ประเทศและระหว่างประเทศต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธี 
ให้สอดรับและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ปลอดภัย และยังคงมีต้นทุนต่ า ประกอบกับนโยบาย 
เปิดการค้าเสรีของทุกภูมิภาคทั่วโลก การประกาศเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายใน 
ปี 2558 ตลอดจนแนวโน้มความมั่งคั่งและอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ที่ถ่ายเทจากประเทศตะวันตกมาสู่เอเชีย ท าให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
ต้ องเร่ งปรั บเปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ ให้ สอดคล้ องกั บบริ บท 
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยการต่อยอดฐานความรู้ 
เพื่อพัฒนาการผลิตและบริการ ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความพร้อม
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตท่ีต้องการการเช่ือมโยงกัน
อย่างกลมกลืนของทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการบนพื้นฐาน
ของความมีศักยภาพและความสามารถหลักของประเทศที่ผ่านมา 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการเพ่ิมขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมไทยตามแนวนโยบายและพันธกิจ
ระดับชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยการด าเนินงานหลักส าคัญ
ประการหน่ึง คือ การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550–2554 ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์จากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2554 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดในด้านอื่นของประเทศ และเกิดโซ่การผลิตแห่งเอเชีย 
(Asia Production Chain) โดยก าหนดให้การพัฒนาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน 
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่ง สามารถเช่ือมโยงธุรกิจ
ภายในประเทศและขยายขอบข่ายสู่สากล เกิดความม่ันคงและ
ความสามารถในการแข่งขันระดับโซ่อุปทาน อันจะสร้างประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างยั่งยืนสืบไป 
มีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความร่วมมือทางธุรกิจที่เข้มแข็งให้เกิดโซ่คุณค่า สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล 
 ปัจจุบันการประกอบธุรกิจและบริการต่างๆ มีการแข่งขัน
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ การสนับสนุนการค้าเสรี 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกของรัฐที่ เอื้อให้เกิด 
การแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ภาคธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจในทุกวิธี  จากสภาวะการแข่งขันกันสูงนี้เอง 
ท าให้ธุรกิจจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการจัดการใหม่และประสิทธิภาพ 

 
ทางด้านต้นทุน (Zineldin, 2004; อ้างถึงใน ณภัทร ทิพย์ศรี, ขจีโฉม 
เจียตระกูล, 2558; เจริญชัย พรไพรเพชร และคณะ, 2560) จากการ
ส ารวจต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับ GDP 
โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบว่า ในปี 2554 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 14.5 และเพิ่มขึ้น 
อยู่ที่ร้อยละ 15.2 ในปี 2555 และในปี 2557 ถึงปี 2558 อยู่ที ่
ร้อยละ 14.1 ซึ่งยังถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงอยู่เมื่อเทียบกับประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว และสัดส่วนโครงสร้าง ต้นทุนโลจิสติกส์ไทยเป็นค่า
ขนส่งสินค้า ร้อยละ 7.3 การเก็บรักษาสินค้าคงคลังร้อยละ 6.1 และ
การบริหารจัดการร้อยละ 1.3 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ส่งผลให้หน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องพยายามหาแนวทาง เพื่อน ามาลดต้นทุนสินค้าและบริการ 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุน
ทางด้านโลจิสติกส์ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าขนส่งอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง
ต้นทุนของกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงประเด็นโดยเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ และหากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจและไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ของตนเองได้แล้ว
จะไม่สามารถวางแผนและควบคุมกระบวนการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้ การจัดการโลจิสติกส์จึงถูก
น าไปใช้เป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ (พัชรี แซ่เตีย, 2553)   
 บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง ประกอบกิจการจ าหน่าย
อุปกรณ์การติดตั้งระบบส่งกระแสฟ้า น าเข้าอุปกรณ์ ผลิตพลังงาน
ทดแทน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากธรรมชาติ ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและปรับปรุง ขยาย บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมสิ่ งที่ เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่ งเป็น 
ธุรกิจที่ภาครั ฐให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่ 
ในการผลิตพลังงานทดแทน อันเป็นนโยบายท่ีรัฐและหลายประเทศ
พยายามผลักดัน จึงท าให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 พบว่า ในการ 
ส่งมอบสินค้าและบริการของลูกค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าน้ัน
กระบวนการที่ใช้ต้นทุนและเวลารอคอยสูงสุด คือ การขนส่งสินค้า
และบริการไปยังลูกค้า ปัญหาที่ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงนั้น 
สาเหตุเกิดจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจาก 
การขาดการวางแผนงานที่ดี.การออกแบบสถานที่ท างานไม่เหมาะสม 
ท าให้งานเกิดความล่าช้าและมีความบกพร่องในสายการผลิต 
การขาดการดูแลเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองจักรที่เหมาะสม 
ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่เหมาะสม.การขาดการประสานงานสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเกิดจากปัญหาความเข้าใจระหว่าง 
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการ ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อต้นทุน 
และความสามารถขององค์การได้เป็นอย่างมาก 
 จากปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างานลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป
และเคลื่อนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 
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เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการจัดท าแผนธุรกิจ ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างานด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่จะช่วยลดต้นทุน เพื่อให้ 
มีผลก าไรและเพิ่มผลประกอบการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 
บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
โลจิ สติ กส์ ของบริ ษั ท โซล่ าร์  ฟาร์ มแห่ งหนึ่ ง  โดยศึ กษา 
ระดับการปฏิบัติ/ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดการโลจิสติกส์  เพื่อหาความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ 
ในการจัดการโลจิสติกส์จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ดังภาพ 1 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ บุคลากรทั้งหมด 
ในบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง จ านวน 62 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  ใช้วิธีการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมายหรือการ
เลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ งจะใช้ในการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่ม ผู้บริหาร และ กลุ่ม พนักงาน 
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง จะใช้แบบสอบถาม 
ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 
แบบเช็ครายการ จ านวน 86 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน แผนกที่
ปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเป็นข้อค าถามแบบเช็ค
รายการให้เลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ รวมทั้งหมด 55 ข้อ และ ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ของ
บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง เป็นค าถามที่ถามว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ในการจัดการโลจิสติกส์และบริษัทได้ด าเนินการในเรื่องการจัดการ 
โลจิสติกส์ไปอยู่ในระดับใด รวมทั้งหมด 24 ข้อ และนอกจากนั้น 
ยังมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทถึงกระบวนการ วิธีการ 
การจัดการโลจิสต์ติกส์ ปัญหา และระดับความส าคัญในมุมมอง 
ของผู้บริหาร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเ ชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์หลังจาก 
ที่แยกแยะประเด็นจัดหมวดหมู่แล้ว น ามาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ 
(Content Analysis)  
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for PC version 23 โดยผู้วิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 
ที่ เก็บรวบรวมมาพร้อมจัดท าคู่มือลงรหัส  เพื่อด าเนินการ 
ป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์  จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ เป็นรหัส 
ลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือท่ีสร้างขึ้น 
แล้วจึงประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
ผู้วิจัยตั้งไว้ 
 
การน าเสนอข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิ เคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาหาความถี่ ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใช้สูตรการค านวณ

 กิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์  
1. การบริการลูกค้า    
2. กระบวนการสั่งซื้อสินค้า                           
3. การพยากรณ์ความต้องการ  
   สินค้า   
4. การจัดซื้อ  
5. การจัดการสนิคา้คงคลัง 
6. การขนสง่  
7. การบรหิารคลังสินค้า 
8. การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลบั 
9. การสนับสนุนด้านอะไหล ่
   และบริการ   
10. การเลือกที่ตั้งโรงงาน 
     และคลังสินค้า  
11. การขนถ่ายวัตถุดิบ      
12. การบรรจุภัณฑ์  
13. การสื่อสารทางด้าน 
     โลจิสติกส ์

ประสิทธิภาพการจัดการ 
โลจิสติกส ์

บริษัทโซล่าร์ฟาร์ม 
แห่งหนึ่ง 

1. คุณภาพของการจัดการ 
2. ความเร็ว  
3. ความน่าเชื่อถือได้ 
   ในการส่งมอบ  
4. ความยืดหยุ่น  
5. ความพึงพอใจต่อราคา 

1. เพศ  
2. อาย ุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ประสบการณ์ท างาน 
5. แผนกที่ปฏิบัติงาน 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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ความกว้างของอันตรภาคช้ันดังนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2549, หน้า 129) 
 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุด 
ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด/จ านวนช้ัน   

จ านวนช้ัน =   5 – 1     = 0.80 
                              5  
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ 
ของบุคคลากรในบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง คือ  
 4.21 – 5.00 คะแนน = ดีมาก  
 3.41 – 4.20 คะแนน = ดี   
 2.61 – 3.40 คะแนน = ปานกลาง   
 1.81 – 2.60 คะแนน = น้อย   
 1.00 – 1.80 คะแนน = น้อยที่สุด 
 การน าเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก ่ 
 1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย 
ที่มีลักษณะส่วนบุคคล และการแจกแจงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับความคิดเห็น และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ  
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ที่ใช้อธิบายความคิดเห็นและปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างลักษณะการกระจายของข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน แผนกที่ปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.87 ด้านอายุ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.12 
รองลงมามี อายุ อยู่ ระหว่ าง  41–50 ปี  คิ ดเป็นร้ อยละ 30.65 
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 
ในการท างานอยู่ระหว่าง 5–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.84 รองลงมา 
คือ มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 11 ปีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ 19.35 ในด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 85.48 รองลงมา คือ สูงกว่า 
ระดับปริญญาตรี  คิ ดเป็นร้ อยละ 14.52 ในด้ านระยะเวลา 
ในการท างานในบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ในการท างานอยู่ระหว่าง 1–3 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.48 รองลงมา 
คือ 3–5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.0 ในด้านแผนกที่สังกัดในบริษัท โซล่าร์
ฟาร์ม แห่งหนึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ายก่อสร้างโยธา คิดเป็น 
ร้อยละ 19.35 รองลงมา คือ ฝ่ ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า คิดเป็น 
ร้อยละ 17.74 ฝ่ายบริหารและฝ่ายบัญชีการเงินมีจ านวนเท่ากับ 
คิดเป็นร้อยละ 9.68 ตามล าดับ ดังตาราง 1 
 
 
 

ตาราง 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 52 83.87 
    หญิง 10 16.13 
อายุ    
    ต่ ากว่า 30 ปี 19 30.65 
    31–40 ปี 41 66.13 
    41–50 ปี 2 3.23 
ระดับการศึกษา   
    ปริญญาตรี 53 85.48 
    ปริญญาตรีขึ้นไป 9 14.52 
ประสบการณ์ท างาน 
    1–5 ปี 16 25.81 
    5–10 ปี 34 54.84 
    11 ปีขึ้นไป 12 19.35 
แผนกทีป่ฏิบัติงาน   
    ฝ่ายบริหาร 6 9.68 
    ก่อสร้างโยธา 12 19.35 
    ทดสอบและส่งมอบ 3 4.84 
    บุคคล/ธุรการ 4 6.45 
    ซ่อมบ ารุงรักษา 6 9.68 
    จัดซื้อ 2 3.23 
    บริหารประสิทธิภาพ 1 1.61 
    ควบคุมคุณภาพ 2 3.23 
    QC/QA 1 1.61 
    โลจิสติกส์/พัสดุ  6.45 
    วิศวกรรม 4 6.45 
    บัญชีการเงิน 6 9.68 
    ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 11 17.74 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  
    ต่ ากว่า 1 ปี 4 6.45 
    1–3 ปี 53 85.48 
    3–5 ปี 5 8.06 

รวม 62 100.0 
 
 ผลการศึกษากิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท 
โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 
 จากการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ 13 กิจกรรม ท่ีเกิดขึ้น 
ในการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง พบว่า 
การบริการลูกค้ามีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับน้อย 
ส่วนอีก 12 กิจกรรม ได้แก่ กระบวนการสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์
ความต้องการสินค้า การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง  
 
 



5
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การบริหารคลังสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ การสนับสนุน
ด้านอะไหล่และบริการ การเลือกที่ตั้ งโรงงานและคลังสินค้า 
การขนถ่ายวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารทางด้าน 
โลจิสติกส์ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ระดับการประเมินด้านการจัดการ 
 

องค์ประกอบด้านการจัดการ 
โลจสิติกส ์

ค่าเฉลี่ย  
(�̅�𝑥) 

แปลความ 

1. การบริการลูกค้า 2.54 น้อย 
2. กระบวนการสั่งซื้อสินค้า 2.70 ปานกลาง 
3. การพยากรณค์วามต้องการสินค้า 2.65 ปานกลาง 
4. การจัดซื้อ 2.68 ปานกลาง 
5. การจัดการสินค้าคงคลัง 2.72 ปานกลาง 
6. การขนส่ง 2.73 ปานกลาง 
7. การบริหารคลังสินค้า 2.72 ปานกลาง 
8. การจัดการโลจสิติกส์ย้อนกลับ 2.65 ปานกลาง 
9. การสนับสนุนด้านอะไหล ่
    และบริการ 

2.77 ปานกลาง 

10. การเลือกที่ตั้งโรงงาน 
     และคลังสินค้า 

2.77 ปานกลาง 

11. การขนถ่ายวัตถดุิบ 2.69 ปานกลาง 
12. การบรรจุภณัฑ ์ 2.65 ปานกลาง 
13. การสื่อสารด้านโลจสิติกส ์ 2.70 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 2 องค์ประกอบด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
ในองค์ประกอบทั้ง 13 ด้าน พบว่า ด้านที่ได้คะแนนประเมิน 
ต่ าที่สุด คือ ด้านการบริการลูกค้า (�̅�𝑥 = 2.54) รองลงมา คือ 
ด้านการพยากรณ์ความต้องการสินค้าการจัดการโลจิสติกส์
ย้อนกลับและด้านการบรรจุภัณฑ์ (�̅�𝑥 = 2.65) และเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านอื่นๆ เราจะพบว่า แม้จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน 
ระดับปานกลางแต่ เป็นคะแนนที่ ไ ม่สู งมากและไม่พบว่ า 
มีองค์ประกอบด้านใดเลยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า คือ อยู่ระหว่าง 2.5–2.8 เท่านั้น  
 ประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในบริษัท โซล่าร์
ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในบริษัท 
โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 5 ด้าน คือ 1) คุณภาพของการจัดการ 
2) ความเร็ว 3) ความน่าเช่ือถือได้ในการส่งมอบ 4) ความยืดหยุ่น 
และ 5) ความพึงพอใจต่อราคา พบว่า  
 ประสิ ทธิภ าพการจั ดการ โลจิ สติ กส์ ด้ านคุณภาพ 
ของการจัดการข้อที่ได้คะแนนการประเมินน้อยที่สุด คือ “ผู้บริหาร 
ให้ความส าคัญกับคุณภาพการจัดการด้ านโลจิสติกส์มาก” 
(�̅�𝑥 = 2.58) และคุณภาพในการจัดการโลจิสติกส์ ส่วนข้อที่ได้คะแนน 
 

สูงที่สุด คือ “การส่งสินค้าพบว่ามีสินค้าที่พบข้อบกพร่องหรือ 
มีสินค้าไม่พร้อมใช้งาน” (�̅�𝑥 = 2.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ า “บริษัทมี การวางแผนปรับปรุ งคุณภาพการจั ดการ 
ด้านโลจิสติกส์” ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 50 ประเมินว่า 
อยู่ในระดับน้อย  
 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ด้านความเร็ว พบว่า 
ข้อที่ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ “ความสามารถในการส่งมอบ
สินค้าของบริษัท ว่าสามารถส่งมอบสินค้าได้เร็วกว่าบริษัทคู่แข่ง” 
(�̅�𝑥 = 2.63) ส่วนข้อที่ได้คะแนนประเมินสูงที่สุด คือ “ความสามารถ
ส่งมอบสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ” 
(�̅�𝑥 = 2.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความเร็ว 
เมื่อถามว่า “บริษัทของท่านมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มความเร็ว 
ในการส่งมอบสินค้าอยู่เสมอหรือไม่” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.4 
ประเมินว่ามีน้อย  
 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ด้านความน่าเช่ือถือได้
ในการส่งมอบ พบว่า ข้อที่ได้คะแนนในการประเมินต่ าสุด มี 2 ข้อ 
คือ การส่งมอบสินค้าทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเข้ามา “การส่งมอบ 
ไม่ เคยเกิดข้อผิดพลาดเลย” และ “บริษัทของท่านไม่มี ช่ือ 
อยู่ ในบัญชีรายช่ือที่ เป็นบัญชีด า (Black List) ของภาครัฐ” 
(�̅�𝑥 = 2.52) ส่วนข้อที่มีคะแนนประเมินสูงสุด คือ “บริษัทของท่าน
ไม่ได้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือที่เป็นบัญชีด าของทางภาคเอกชน” 
(�̅�𝑥 = 2.66)  
 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ด้านความยืดหยุ่น พบว่า 
ข้อที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ “บริษัทของท่านมีการน าความคิดเห็น 
ของลูกค้าและผลจากการส่งมอบสินค้ามาทบทวนเพื่อปรับปรุง 
และเพิ่มคุณภาพการจัดการโลจิสติกส์” (�̅�𝑥 = 2.63) ส่วนข้อที่ได้
คะแนนประเมินสูงที่สุด คือ “บริษัทของท่านมีแผนการจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้” (�̅�𝑥 = 2.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ในด้านความยืดหยุ่น ข้อที่มีการประเมินว่าในบริษัทมีการปฏิบัติน้อย
และมีความถี่สูงคือ “บริษัทของท่านมีการน าความคิดเห็นของลูกค้า
และผลจากการส่งมอบสินค้ามาทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพ
การจัดการโลจิสติกส์” คิดเป็นร้อยละ 51.6 
 ประสิทธิภาพการจัดการด้านความพึงพอใจต่อราคา พบว่า 
ข้อที่ได้คะแนนต่ าที่สุด คือ “ในอนาคต บริษัทของท่านจะหาวิธีการ
ลดต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ เพื่ อเพิ่มก าไรให้แก่บริษัท” 
(�̅�𝑥 = 2.55) ส่วนข้อที่ ได้คะแนนสูงที่สุด คือ “บริษัทของท่าน 
ใช้เงินทุนในการจัดการโลจิสติกส์น้อยกว่าบริษัทคู่แข่ง” (�̅�𝑥 = 2.81) 
ผู้ท าการประเมินเห็นด้วยกับข้อนี้แต่การประเมินแสดงให้เห็นว่า 
บริษัทใช้ต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ที่สูง และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ในด้านความพึงพอใจต่อราคา เมื่อให้ประเมินว่า 
“บริษัทของท่านมีต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เหมาะสมแล้ว 
(มีความสมดุลระหว่างต้นทุนและก าไรจากผลประกอบการ) หรือยัง” 
กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 43.5 ประเมินอยู่ในระดับน้อย ดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์  
 
ประสิทธิภาพการจดัการโลจสิติกส ์ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥) 
แปลความ 

1. คุณภาพของการจัดการ 2.71 ปานกลาง 
2. ความเร็ว 2.71 ปานกลาง 
3. ความน่าเชื่อถือได้ในการส่งมอบ 2.58 น้อย 
4. ความยืดหยุ่น 2.67 น้อย 
5. ความพึงพอใจต่อราคา 2.71 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล 
 การศึ กษาระดั บการจั ดการในกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ 
ทั้ง 13 กิจกรรมของบริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง พบว่า การบริการ
ลูกค้ามีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับน้อย ส่วนอีก 
12 กิจกรรม ได้แก่  กระบวนการสั่ งซื้อสินค้า การพยากรณ์ 
ความต้องการสินค้า การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง 
การบริหารคลังสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ การสนับสนุน
ด้านอะไหล่และบริการ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การขน
ถ่ายวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ 
มีระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับปิยาภรณ์ 
อาสาทรงธรรม (2553) ที่ศึกษาการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับ
ผู้ประกอบการ SMEs พบว่า การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จะน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
ท าก าไรได้ เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์หลักของการบริหารต้นทุน 
โลจิสติกส์อยู่  2 ประการ คือ (1) เพื่ อลดต้นทุนรวมให้ต่ าลง 
(2) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่การจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการได้นั้น ผู้ประกอบการ
จะต้องท าการศึกษาถึงความหมายและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร (2553) ที่ศึกษาโลจิสติกส์กับการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย พบว่า 
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดการโลจิสติกส์ 
มี  2 ประการ คือ เพื่อลดต้นทุนรวมและสามารถตอบสนอง 
ความต้ องการที่ ไม่ คงที่ ของลู กค้ าได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ 
แต่การจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้น ล าดับแรก 
ต้องวิเคราะห์ว่า ในปัจจุบันธุรกิจของเราแข่งขันในระดับใด 
ของตลาด เป็นผู้ผลิตสินค้า ผู้น าด้านราคา ผู้น าด้านบริการ 
หรือผู้น าด้านราคาและบริการ หลังจากวิเคราะห์ได้ว่าเราจะ
แข่งขันในระดับใดจึงวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมหลัก
ด้านโลจิสติกส์ซึ่งหากมีการวางแผนด าเนินการและควบคุม
กิจกรรมดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น 

 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในบริษัท 
โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง 5 ด้าน พบว่า ความน่าเช่ือถือได้ในการส่งมอบ 
และความยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ส่วนอีก 3 ด้าน 
ได้แก่ คุณภาพของการจัดการ ความเร็ว และความพึงพอใจต่อราคา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ (2559) ที่ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ 
ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ 
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า แนวทางในการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  คือ
ผู้ประกอบการได้มีการวางแผนในการหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ 
มีการวางแผนในการขนส่งสินค้าและการวางแผนในการบริการ
ลูกค้า  แนวทางการสร้ างความได้ เปรียบการแข่ งขันของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาต าบลเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี คือ มีการวางแผนสร้างความได้เปรียบทาง 
การแข่งขัน โดยการจัดการโลจิสติกส์  เพื่อให้ต้นทุนต่ าสุด 
และมีคุณภาพ มีการวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
สอดคล้องกั บที่ สุ นทรี  เ จริญสุ ข  (2555) ได้ท าการศึ กษา 
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : 
กรณีศึกษาบริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า 
1) รูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท 
วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด จัดเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบ 3PL 
(Third Party Logistics Provider) ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ในการ
ประกอบกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่รวบรวมหลากหลายบริการ 
อย่างครบวงจร 2) กิจกรรมโลจิสติกส์ที่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของบริษัท วี -เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด  ได้แก่ 
ซึ่งทั้ง 11 กิจกรรม มีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน  
 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ 
บริษัท โซล่าร์ฟาร์ม แห่งหนึ่ง ได้แก่ การเพิ่มความส าคัญในส่วนของ
กิจกรรมที่พบว่า มีการปฏิบัติน้อย คือ การบริการลูกค้า โดยให้
ความส าคัญกับกิจกรรมนี้ให้มากขึ้นและน าข้อมูลนั้นมาพิจารณา 
ว่าส่วนใดยังมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ดูช่องความถี่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินมาว่าในแต่ละกิจกรรมแต่ละข้อ ข้อใดที่มีการประเมินว่า 
มีการปฏิบัติน้อย เลือกช่องที่มีความถี่มากที่สุดมาปฏิบัติและในส่วน
ประสิทธิภาพ 5 ด้านเช่นกัน ควรเลือกว่าช่องใดที่มีการปฏิบัติน้อย
และมีความถี่สูงก็น ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และน ามาเป็น 
ข้อมูลน าเข้าเพื่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการโลจิสติ กส์ 
ของบริษัทต่อไป รวมถึงท้ายสุดหากสามารถผลักดันเข้าสู่ระดับ
นโยบายได้จะช่วยให้งานวิจัยนีม้ีมูลค่าและมีคุณค่าทางด้านธุรกิจได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
 หากมีการพัฒนาทรัพยากรด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอจะสามารถลดต้นทุน และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ 
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ในหน่วยงานในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาทรัพยากรด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอนั้น 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร เป็นส่วนส าคัญในการ 
ที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาทรัพยากรด้านโลจิสติกส์เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในทุกๆ ด้าน เช่น 
ด้านงบประมาณในการสนับสนุน ด้านข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ 
ในการพัฒนาทรัพยากร ให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว้ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบจากองค์กรที่สามารถจัดการโลจิสติกส์
ทั้ง 13 กิจกรรมได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเป็นรายละเอียด
ปลีกย่อยในทุกกิจกรรมว่า องค์กรที่มีผลการจัดการโลจิสติกส์ 
เป็นเลิศนั้นให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากที่สุดและได้ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในด้านมืด โดยพิจารณาคัดเลือก
องค์กรต้นแบบจากบัญชีรายช่ือหรือผลประกอบการ ผลการจัดการ 
โลจิสติกส์ ในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานกลางด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ระดับประเทศ 
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