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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อคุณค่าธุรกิจของผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่น ใน
จังหวัดกระบี่ เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ประกอบการ 148 ราย สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิตพิ รรณนาและสมการถดถอยพหุคูณเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่นให้ความสาคัญกับกิจกรรมจัดการโลจิสติกส์ดา้ น การ
กาจัดของเสียมากที่สุด รองลงมาเป็ น การขนส่งสินค้าและบรรจุภ ณ
ั ฑ์ ส่วนคุณ คุณค่าธุรกิจ ให้ความสาคัญ กับการเพิม่ ผลผลิต และการ
ประกอบการทีย่ งยื
ั ่ น นอกจากนัน้ พบว่า
ตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ จัดการคาสังซื
่ ้อ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า และการจัดซื้อวัตถุดบิ ส่งผลเชิง
บวกต่อคุณค่าธุรกิจของผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่น แต่ตวั แปรอิสระ 2 ด้าน ได้แก่ การจัดการขนส่ง และการบริหารสินค้าคงคลังส่งผลเชิง
ลบต่อคุณค่าธุรกิจของผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: การจัดการโลจิสติกส์ คุณค่าธุรกิจ ผูป้ ระกอบการบ้านรังนกแอ่น

Abstract
The purpose of this research was to investigate factors in Logistics Management that influenced the business value
of swiftlet nest entrepreneurs in Krabi Province. To collect data, questionnaires were distributed to 148 swiftlet nest
entrepreneurs. Statistics for data analysis was descriptive statistics and multiple regression analysis which was used to test the
relations among the variables. The findings show that
Regarding to logistics activities, swiftlet nest entrepreneurs placed importance on waste disposal. Transportation and packaging
were ranked as the second place. With respect to the business value, productivity increasing and sustainable entrepreneurship
were the first priority. Moreover, it was found that four independent variables namely packaging, order processing, customers’
demand forecasting and purchasing positively affected the business value. On the other hand, two independent variables
namely transportation and inventory management negatively affected the business value at a significance level of 0.05.
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1. บทนา
รังนกนางแอ่นนับว่าเป็ นหนึ่งในบรรดาอาหารทีไ่ ด้รบั
การยกย่องว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติดี โดยมีช่อื
เรีย กว่ า คาร์เวีย แห่ ง ตะวัน ออก แต่ ด้ว ยรังนกนางแอ่ น เป็ น
ผลผลิตทางธรรมชาติท่มี เี ฉพาะบางแหล่งเท่านัน้ รวมทัง้ ความ
ยากลาบากในการเข้าไปเก็บ รังนกและกรรมวิธี การท าความ
สะอาดก่อ นจะน ามาบริโภค ท าให้ร าคานกนางแอ่ น นัน้ อยู่ใน
เกณฑ์สูง ความต้องการรังนกนางแอ่ น ทัง้ ในประเทศและเพื่อ
การส่งออกยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง การส่งออก-นาเข้ารังนกพบว่า
มีการผัน ผวนตามสภาพอากาศการส่งออกรังนกนางแอ่ นของ
ไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลจากความต้องการ
ในตลาดโลกยังคงเติบโต โดยไทยเป็ นหนึ่งในไม่ก่ปี ระเทศที่ม ี
การส่ งออกรังนกนางแอ่ น คู่แ ข่งส าคัญ คือ อิน โดนี เซีย และ
มาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ปริมาณและมูลค่าการส่งออกของรังนก
นางแอ่ น นัน้ ผันแปรไปตามความแปรปรวนของสภาพอากาศ
(Kasikornresearch, 2018)
การส่งออกรังนกไทย ในเดือนมกราคม – มิถุนายน
2558 ไทยมีการส่งออกรังนก จานวน 32,520 ตัน โดยส่งออกให้
ประเทศ พม่า สิงค์โปร ลาว จีน ตามลาดับ แต่เมื่อไปดูขอ้ มูล
การนาเข้ารังนก ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 พบว่าไทย
มี ก ารน าเข้ า รัง นกจากอิ น โดนี เ ซี ย จ านวน 218,486 ตั น
(Ministry of commerce, 2015) โดยศูน ย์บ ริก ารธุ ร กิจ การค้า
ระหว่างประเทศ ชี้แจงสาเหตุท่ที าให้พบข้อมูลการนาเข้ารังนก
ของประเทศไทยมากกว่าการส่ งออก เนื่อ งจากปริมาณรังนก
นางแอ่ น ภายในประเทศไทยไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ภายในประเทศ จึงส่งผลให้ต้องมีการนาเข้ารังนกนางแอ่นเพื่ อ
ใช้ส าหรับการผลิต หรือ แปรรูป โดยปั จจุบ ัน ตลาดหลักในการ
น าเข้า รัง นกนางแอ่ น ของไทยคือ ประเทศอิน โดนี เซี ย และ
เนื่ อ งจากนกแอ่ น กินรังถู กขึ้น ชื่ออยู่ ในบัญ ชีห มายเลข 2 ตาม
อนุ สญ
ั ญาไซเตส (CITES) (Natural Resources and Environmental
Crime Division, 2018) ซึง่ หมายความว่าประเทศทีจ่ ะส่งรังนกออกได้
ต้องเป็ นรังนกทีไ่ ด้มาโดยไม่ไปรบกวนประชากรในธรรมชาติหรือต้อง
ได้จากการเพาะเลี้ยงเท่านัน้ ห้ามส่งออกและนาเข้ารังนกแอ่นจาก
ธรรมชาติโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะต้องได้รบั การอนุญาตจากอธิบดีกรม
ป่ าไม้เท่านัน้ ซึ่งรังนกไทยที่ได้จากสัมปทานรังนกที่ได้รบั อนุ ญาต
หรือถูกกฎหมายมีน้อยกว่ารักนกทีไ่ ด้จากธรรมชาติและรังนกทีผ่ ดิ
กฎหมาย
ปั จจุบนั กิจการรังนกในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ
รังนกถ้า และรังนกบ้าน โดยกิจการรังนกถ้าเป็ นกิจการที่ต้อ ง
ได้รบั สัมปทานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากรรังนกอีแอ่น
พ.ศ. 2540 เนื่ อ งจากนกอี แ อ่ นเป็ นสั ต ว์ ป่ าคุ้ ม ครองตาม
กฎกระทรวงกาหนดให้ส ตั ว์ป่ าบางชนิ ดเป็ น สัต ว์ป่ าคุ้ม ครอง
พ.ศ. 2556 ทีอ่ อกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์
ป่ า พ.ศ. 2535 ส่วนรังนกบ้านเป็ นการสร้างบ้านรังนกนางแอ่น
โดยนาหลักการทางธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในถ้ารังนกมาประยุกต์เข้า

ภูเด่น แก้วภิบาล และเกศกุฎา โกฏิกุล
กับ อาคารบ้า นเรือ น ซึ่ง จะต้ อ งควบคุ ม ปั จ จัย ที่เกี่ย วข้อ งให้
เหมาะสม คือ ความสว่าง ความชื้น เสียงเรียกนก โดยมีการตัง้
ระบบควบคุ ม ต่ า งๆ ปั จจุ บ ั น มีน กนางแอ่ น ท ารัง อยู่ ต าม
บ้านเรือ นในบ้านของชาวอิน โดนีเซีย รวม 9,000 หลังส าหรับ
ประเทศไทยมีนกนางแอ่นเข้าไปทารังในบ้านแล้วหลายจังหวัด
เช่น จัน ทบุร ี ตราด ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช
สุ ร าษฎ์ ธ านี พัท ลุ ง กระบี่ สตู ล พัง งา ตรัง นราธิว าส และ
ปั ตตานี (Kasikornresearch, 2018)
ซึ่ ง จัง หวัด กระบี่ เ ป็ นจัง หวัด หนึ่ ง ในภาคใต้ ข อง
ประเทศไทย ตัง้ อยู่ทางด้านฝั ง่ ทะเลตะวันตกติดกับทะเลอันดา
มัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
- ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด จั ง ห วั ด สุ ร าษ ฎร์ ธ านี และจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช
- ทิศตะวันตก ติดจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน
สภาพพื้นทีโ่ ดยทัวไปประกอบด้
่
วย ภูเขา ทีร่ าบ และเนิน
สูงๆ ต่าๆ บริเวณด้านตะวันตกมีลกั ษณะเป็ นชายฝั ง่ ทะเลติดกับ
ทะเลอัน ดามัน ยาวประมาณ 160 กิโ ลเมตร ซึ่ ง ถื อ ว่ า มีภู ม ิ
ประเทศเหมาะสมในการสร้างบ้า นนกแอ่ น โดยในปั จ จุ บ ัน มี
ผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่น จานวน 148 ราย (Krabi Provincial
Livestock Office , 2015) และคาดว่ า มีแ นวโน้ ม ที่เพิ่ม ขึ้น ใน
อนาคต โดยในการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัย
ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อคุณค่าธุรกิจของผูป้ ระกอบการบ้าน
นกแอ่นในจังหวัดกระบี่

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และคุณค่าธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่นในจังหวัดกระบี่
2. เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ต่อคุณค่าธุรกิจของผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่นในจังหวัด
กระบี่

3. ทบทวนวรรณกรรม
โลจิส ติก ส์ ค ือ การจัด การกิจ กรรมทัง้ หมดที่อ านวย
ความสะดวกในการเคลือ่ นย้าย เป็ นการประสานงานของอุปสงค์
และอุ ปทานในการสร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาและสถานที่
(Hesket, Glaskowsky, & Ivie, 1973) เป็ นการวางแผนการ
ด าเนิ น การและการควบคุ ม การไหลและการย้ อ นกลับ ที่ ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าบริการ
และข้อ มูล ที่เกี่ย วข้องระหว่างจุดเริม่ ต้น และจุดบริโภคเพื่อ ให้
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า (Council of Supply Chain
Management [CSCMP], 2016) เป็ น การวางต าแหน่ งของ
ทรัพ ยากรในเวลาที่เหมาะสม ในสถานที่ท่ีเหมาะสม โดยมี
ต้ น ทุ น แล ะมี คุ ณ ภ าพ เห ม าะส ม (Chartered Institute of
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Logistics and Transport (UK), 2016) และมูลค่าโลจิสติกส์ คือ
ค่าคุณ ประโยชน์ การมีส่ว นร่วมในการทากาไรความพึงพอใจ
ของลูกค้าและการเจาะตลาด การเพิม่ การคืนทุนให้บริษัท ผ่าน
การเติบโตของรายได้ การลดสินทรัพย์การลดต้นทุนหรือความ
พึ ง พอใจของลู ก ค้ า และ โลจิส ติ ก เพิ่ ม มู ล ค่ า คือ การสร้า ง
ประสบการณ์ ท างธุ ร กิจที่เหนื อ กว่า ความต้ อ งการและความ
คาดหวังของลูกค้า ในลักษณะที่จะไม่เพียงแต่ทาซ้าโดยลูกค้า
แต่สามารถใช้ร่วมกันทัวชุ
่ มชนธุรกิจ (Rutner, 2000)
กิ จกรรมโลจิ สติ กส์
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม
สามารถแบ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ออกเป็ น 15 กิจกรรม ดังนี้
1. การบริก ารลูก ค้า (Customer Service) เป็ นกิจ กรรมที่
องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
การส่ งมอบสิน ค้าตรงเวลาและครบตามจานวน กิจกรรมนี้ถือ
เป็ นผลของการจัดการ โลจิสติกส์ท่ดี ตี ้องมีการบริหารจัดการ
การขนส่งและการบริหารสินค้าคงคลังทีด่ ี (Apiprachyasakul, 2007)
2. การจัดการคาสังซื
่ ้อของลูกค้า (Order Processing) เป็ น
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็วทีส่ ุดเพื่อเป็ นการจัดการ
ส่งคาสังซื
่ ้ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจุบนั องค์กรมักนาระบบ
คอมพิวเตอร์และจัดการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้การ
บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การหยิบสินค้าและนา
วัสดุออกจากร้านค้า โดยปกติวสั ดุสาหรับลูกค้า ใบสังตั
่ ง้ อยู่ระบุ
ตรวจสอบนาออกจากชัน้ วางรวมเป็ นรายการเดียวบรรทุก บรรจุ
หีบห่อและย้ายไปยังพื้นที่สาหรับออกเดินทางเพื่อ จัดส่งไปยัง
ยานพาหนะทีจ่ ดั ส่ง (Waters, 2003)
3. ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ลู ก ค้ า ( Demand
Forecasting) เป็ นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการ
ของลูก ค้าในอนาคต ซึ่ง ช่ ว ยให้ส ามารถก าหนดทิศ ทางการ
ดาเนินงานว่าควรผลิตสินค้าจานวนเท่าไร หรือเตรียมบุคลากร
และอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด หากคาดคะเนความต้องการของ
ลูกค้าผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลการดาเนินงาน
ขององค์กร (Boonlar & Nimitpholol, 2012)
4. การจัด ซื้ อ (Purchasing) การไหลเวีย นของวัส ดุ ผ่ า น
องค์ ก รมัก จะเกิด ขึ้น เมื่อ การจัด ส่ ง ค าสัง่ ซื้อ ไปยังผู้จ าหน่ า ย
วัต ถุ ดิบ หมายความว่ า การจัด ซื้ อ จัด จ้า ง จ าเป็ นต้ อ งการ
คัด เลือ กผู้จ าหน่ ายวัต ถุ ดิบ ที่เหมาะสม เจรจาข้อ ตกลงและ
เงื่อ นไขการส่ ง มอบ การประกัน ภัย การช าระเงิน (Waters,
2003)
5. การบริห ารสิน ค้าคงคลัง (Inventory Management) การ
พิจารณาวัสดุในการจัดเก็บ การลงทุนโดยรวมการบริการลูกค้า
ระดับ สิน ค้ า จัด เก็ บ ขนาดใบสัง่ การก าหนดเวลาการสัง่ ซื้ อ
(Waters, 2003) เป็ นกิจกรรมทีส่ าคัญมากขององค์กร เนื่องจาก
สินค้าคงคลังส่งผลต่อเงินทุนขององค์กร การมีปริมาณสินค้าคง
คลังในระดับทีส่ ูงจะส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่
สามารถนาเงินทุนไปหมุนเวียนเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ต้อ ง
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เกิด ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห ารสิน ค้ าคงคลัง ดัง นั น้ องค์ก รควร
ค านึ ง ถึ ง ระดั บ ของสิ น ค้ า คงคลัง ที่ เ หมาะสมที่ จ ะสามารถ
ตอบสนองความต้อ งการลูก ค้าได้ท ัน โดยสามารถลดต้น ทุ น
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารสินค้าคงคลัง (Apiprachyasakul,
2007)
6. การขนส่ ง (Transportation) กิ จ กรรมการขนส่ ง การ
เคลื่อ นย้า ยวัส ดุ จ ากผู้จ ัด หาวัต ถุ ดิบ ไปยัง องค์ ก รหรือ ลู ก ค้า
จาเป็ นต้องเลือกประเภทการ การคัดเลือกผูใ้ ห้บริการขนส่งที่ดี
ที่สุ ด ออกแบบเส้น ทางตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อ ก าหนดด้า น
ความปลอดภัยและข้อกาหนดด้านกฎหมายทัง้ หมดจะได้รบั การ
ส่งมอบตรงเวลาและในราคาทีเ่ หมาะสม (Waters, 2003)
7. การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing and
Storage) เป็ น กิจกรรมการบริห ารจัดการคลังสิน ค้า เช่น การ
จัด เก็บ สิน ค้า การจัด การพื้น ที่ในคลัง สิน ค้า การจัด อุ ป กรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า เป็ นต้น
เพือ่ เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้า (Apiprachyasakul, 2007)
8. การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ย้ อ นกลับ (Reverse Logistics)
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังลูกค้าแล้วก็ตามการทางานของโล
จิสติกส์อาจไม่เสร็จสิ้น อาจมีปัญหา เช่น จัดส่งผิดพลาด อาจ
เกิดจากสินค้าชารุด สินค้าไม่ตรงตามคาสัง่ สินค้าหมดอายุ ซึ่ง
จาเป็ นต้องถูกเก็บรวบรวมและนากลับมา (Waters, 2003)
9. การจัด เตรีย มอะไหล่ แ ละชิ้น ส่ ว นต่ า ง ๆ (Parts and
Services Support) เป็ นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สินค้าหลังการขายให้ลูกค้า โดยการจัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่ าง ๆ เพื่อ เตรีย มพร้อมส าหรับให้บ ริการที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภ าพแก่ลูกค้า ซึ่งกิจกรรมนี้จดั เป็ น การ
ช่วยให้บริษทั สามารถสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้า (Customer
Relationship Management: CRM) ได้ในระยะยาว (Boonlar &
Nimitpholol, 2012)
10. การเลือ กที่ต ัง้ (Location selection) เป็ น กิจ กรรมการ
เลือกทีต่ งั ้ ของธุรกิจ ต้องคานึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดบิ และ
ลู ก ค้ า เพื่ อ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ และ
ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าด้าน
ความรวดเร็ว ในการจัด ส่ ง ตามค าสัง่ ซื้ อ (Apiprachyasakul,
2007)
11. การเคลื่อ นย้ายวัต ถุ ดิบและสิน ค้า (Material Handling)
เป็ นกิจกรรมการเคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ และสินค้าคงคลังในระหว่าง
การผลิต รวมถึง การขนย้า ยสิน ค้า ผลิต เสร็จ ภายในโรงงาน
(Apiprachyasakul, 2007)
12. คลังสินค้า เพื่อลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด
ลดจานวนขัน้ ตอนในการท างาน แก้ไขกระบวนการที่เป็ นคอ
ขวดให้ ไ หลดีข้ึน และลดการขนถ่ า ยให้ น้ อ ยที่สุ ด เพื่ อ การ
ประหยัด แรงงานและค่ าใช้จ่าย คลังสิน ค้าจะย้ายวัส ดุ ไปเก็บ
รักษาและดูแลรักษาจนกว่าจะถึงเวลาจาเป็ น วัสดุจานวนมาก
ต้ อ งได้ ร ับ การดู แ ลเป็ นพิ เ ศษเช่ น อาหารแช่ แ ข็ ง วัค ซี น
พันธบัตร เป็ นต้น (Waters, 2003)
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13. การบรรจุภ ัณ ฑ์ และหีบ ห่ อ (Packaging and Packing)
เป็ นกิจกรรมการบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการตลาดบ่ง
บอกรายละเอีย ดของสิน ค้า และมีอิท ธิพ ลต่ อ การจัด การโลจิ
สติกส์ เพื่อป้ องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย ประหยัดพื้นที่
การขนส่งและการจัดเก็บ รวมถึงการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า
หรือบนชัน้ จาหน่ายได้งา่ ย (Boonlar & Nimitpholol, 2012)
14. การสื่อสาร (Communications) เป็ นกิจกรรมการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์ ก รถื อ เป็ นปั จจัย ส าคั ญ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร การมีระบบสื่อสารที่ดจี ะช่วยลดปั ญหา
ภายในเกี่ย วกับ การประสานงานระหว่ า งแผนกท าให้ ก าร
ดาเนินงานรวดเร็วจึงส่งผลให้องค์กรสามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้รวดเร็ว (Boonlar & Nimitpholol, 2012) การ
สื่อ สาร มักควบคู่ไปกับการไหลทางกายภาพของวัส ดุค ือการ
ไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทุกส่วนของโซ่อุปทานผ่าน
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า วัสดุทจ่ี ะย้าย
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ระดับการให้บริการและอื่น ๆ ประสานงาน
การไหลของข้อ มูล เป็ น เรื่อ งยากมาก โดยการแข่งขัน ด้านโซ่
อุปทานขึน้ อยู่กบั การแลกเปลี่ยนข้อมูลทีม่ มี ูลค่าเพิม่ (Waters,
2003)
15. การกาจัดของเสีย (Waste Disposal) เป็ น กิจกรรมการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดบิ เพื่อใช้ในการผลิตให้เกิดความเสียหายน้อย
ทีส่ ุด โดยปั จจุบนั การนาวัตถุดบิ ที่เสียหายหรือเหลือใช้กลับมา
ใช้หรือการกาจัดวัสดุท่มี ปี ระสิทธิภาพทาให้เกิดมูลค่าสูงสุดใน
อุตสาหกรรม (Boonlar & Nimitpholol, 2012)
คุณค่าของโลจิ สติ กส์ต่อธุรกิ จ
การจัดการโลจิสติกส์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ธุรกิจหลากหลายประการ อันได้แก่
1. ก่ อ ให้ เกิ ด กระบวนการขับ เคลื่อ นประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผ ลทัง้ ระบบธุรกิจ ตัง้ แต่ การวางแผนปฏิบตั ิการ การ
จัดซื้อ การคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า และการบริการลูกค้า ที่
ส่งผลการยกระดับการบริการลูกค้า การเพิ่มยอดขาย การลด
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2. สร้างมูล ค่ าที่มคี วามแตกต่ างของแต่ ล ะธุร กิจ ด้ว ยการ
มุ่งเน้ น การบริการเฉพาะด้าน เช่น การจัดซื้อ การจัดส่ ง หรือ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้มคี วามแตกต่ างในการสนองความ
ต้องการของลูกค้า
3. ก่อ ให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ย นระบบของการจัดการ
ธุรกรรมใหม่ ด้วยการจัดตัง้ ระบบโลจิสติกส์ทม่ี คี ุณภาพสูงยิง่ ขึน้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายผลิต และ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพิ่มผลการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
อย่างยังยื
่ น ด้วยกระบวนการโลจิสติกส์เทคโนโลยีช นั ้ สูงแบบ
อั ต โนมั ติ แ บบทั น เวลาพ อดี (Just in Time-JIT) ที่ ม ี ค วาม
ยืด หยุ่ น และฉับ ไวต่ อ การสนองความต้ อ งการของทุ ก ฝ่ ายที่
เกีย่ วข้อง (Boonlar & Nimitpholol, 2012)

ภูเด่น แก้วภิบาล และเกศกุฎา โกฏิกุล
งานวิ จยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Choe (2011) พบว่ า โลจิส ติก ส์ ม ีบ ทบาทเชิง กลยุ ท ธ์ใ น
องค์ก ร คุ ณ ค่ าของลูก ค้าถู กสร้างขึ้น ผ่ านการสร้างมูล ค่ าและ
การบูรณาการการบริการโลจิสติกส์ทเ่ี หนือกว่า สร้างมูลค่าของ
ลูกค้าผ่านการบรรลุประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความแตกต่าง
นาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันสอดคล้องกับ Zhou (2013)
พบว่ากิจกรรมที่แตกต่ างกัน ก่อให้เกิดคุ ณ ค่ าที่แตกต่ างกัน ใน
กระบวนการ ผ่านรูปแบบของโลจิสติกส์ การวิเคราะห์โซ่คุณค่า
และกิจกรรมสาคัญของการจัดส่งด่วน เป็ นความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านโลจิสติกส์ส าหรับผู้ประกอบการ รูป แบบของการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์ คือ การวางตาแหน่ งเชิงกลยุทธ์ การเพิม่
ประสิทธิภ าพเครือ ข่ายบริการที่มมี ูล ค่ าเพิ่ม และการประเมิน
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รู ป แบ บ ดั ง กล่ าวช่ วย ให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ มี
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านโลจิส ติกส์ รูป แบบของการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การวางตาแหน่ ง
เชิงกลยุทธ์ การเพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่าย บริการเสริมและการ
ประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบดังกล่าวช่วยให้องค์กรธุรกิจสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน ด้า นโลจิส ติก ส์ และ Qi (2011)
พบว่ า ผลกระทบที่ส าคัญ ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกต่ อ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลยุ ท ธ์ก ารแข่ ง ขัน กลยุ ท ธ์
โซ่
อุปทานและผลการดาเนิน งาน บริษัท ที่เน้ นกลยุ ทธ์การสร้าง
ความแตกต่างโดยเน้นกลยุทธ์โซ่อุปทานปราดเปรียว ผู้นาด้าน
ต้นทุนมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้กลยุทธ์อุปทานแบบลีนและคล่องตัว แต่
ความส าคัญ ของยุ ท ธศาสตร์ป ราดเปรีย วนั ้น มีค วามหมาย
มากกว่ า ในสภาพแวดล้ อ มที่ ม ี ค วามผั น ผวนมากกว่ า ใน
สภาพแวดล้อ มที่มนคง
ั ่ สอดคล้อ งกับ Ongombe (2012) พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ดิ า้ น โลจิสติกส์แบบย้อนกลับ
และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจการบรรจุขวดน้ าใน
ไนโรบี เคนย่ า การปฏิบ ัติท่ีแ พร่ ห ลายมากที่สุ ด ได้แ ก่ การ
ส่งกลับของสินค้าชารุด การตรวจคัดกรองสินค้าทีบ่ กพร่อง การ
ใช้ซ้ า และการรีไ ซเคิล บริก ารหลัง การขาย รวมถึง การจ้า ง
พนักงานทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
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1. กรอบแนวคิ ดการวิจยั
กิ จกรรมโลจิ สติ กส์
1.การบริการลูกค้า
2.การจัดการคาสังซื
่ ้อ
3.การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
4.การจัดซื้อวัตถุดบิ
5.การบริหารสินค้าคงคลัง
6.การขนส่ง
7.การเลือกทาเลทีต่ งั ้
8.บรรจุภณ
ั ฑ์
9.การกาจัดของเสีย

คุณค่าธุรกิ จ
1. ก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลือ่ นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทัง้ ระบบธุรกิจ
2. สร้างมูลค่าทีม่ คี วามแตกต่างของแต่ละธุรกิจ
3. เพิม่ ผลการผลิต ลดต้นทุน และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
อย่างยังยื
่ น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด: คณะผูว้ จิ ยั
2. วิ ธีการวิจยั
จากการศึ ก ษ าแนวคิ ด ทฤษ ฎี การทบทวน
วรรณกรรม หรือ บทความเชิงวิช าการ และข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จึ ง ถู ก น ามาใช้ ใ นการพั ฒ น าสร้ า ง
แบ บ ส อ บ ถ ามแล ะให้ ผู้ เ ชี่ ย วช าญ ต รว จส อ บ ลั ก ษ ณ ะ
แบบสอบถามเป็ น แบบประเมินค่ า Likert’s scale 5 ระดับ คือ
ระดับ การให้ค วามส าคัญ น้ อ ยที่สุ ด (1) ถึงระดับ มากที่สุ ด (5)
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย เชิงส ารวจ โดยสัม ภาษณ์ เชิงลึก
ผู้ป ระกอบการบ้านนกแอ่ น ในจังหวัดกระบี่ 5 ราย (ประธาน
ชมรมนกแอ่นกระบี่ 1 รายและกรรมการชมรมนกแอ่นกระบี่ 4
ราย เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบความสาเร็จในการ
ประกอบกิ จ การบ้ า นนกแอ่ น ) จากการสั ม ภาษ ณ์ พ บว่ า
กิจกรรมโลจิสติกส์ ในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการบ้าน
นกแอ่นในจังหวัดกระบี่ มีดว้ ยกัน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย การ
บริการลูกค้า การจัดการคาสังซื
่ ้อ การพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้า การจัดซื้อวัตถุดบิ การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง
การเลือกทาเลที่ตงั ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ และการกาจัดของเสีย โดยใน
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ มุ่ ง เน้ น ในการศึก ษากิ จ กรรมโลจิส ติ ก ส์ 9
กิจกรรมข้างต้น ทีส่ ่งผลต่อคุณค่าธุรกิจ
ของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นในจังหวัดกระบี่ โดยการศึกษา
มุ่งเน้ น การวัด ความส าคัญ เฉพาะในมุม มองของการรับ รู้ข อง
ผู้ ป ระก อ บ ก ารบ้ า น น ก แอ่ น ใน จั ง ห วั ด ก ระบี่ โด ย เก็ บ
แบบสอบถามโดยตรงจากผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่นในจังหวัด
กระบี่ จานวน 148 ราย โดย
ขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ควรเป็ น 5:1 ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้
มีต ัว แปรสังเกต 13 ตัวแปร ดังนัน้ ขนาดกลุ่ มตัว อย่ างเท่ ากับ
148 ราย เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010; Hills, 2008) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบหาความ
เชื่ อ มั น่ (Reliability) ห รื อ ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งภ าย ใน ด้ ว ย
สัมประสิทธิ ์ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.90 แสดงว่า

แบบสอบถามมีความเชือ่ มันได้
่ Hair et al. (2010) ค่าความเบ้ 0.763 ถึ ง 0.524 และค่ า ความโด่ ง -1.101 ถึง 1.822 โดยค่ า
ความเบ้ แ ละความโด่ ง ระหว่ า ง -2.0 ถึ ง 2.0 ถื อ ว่ า ไม่ ม ีก าร
กระจายตัวทีแ่ ตกต่างจากปกติ ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ เพื่อ แสดงลักษณะข้อ มูล ของตัว อย่ างและตัว แปรที่
ศึกษาโดยใช้ค่าสถิตบิ รรยาย ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percent) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) ตลอดจน ท าการ
วิเคราะห์ ค่ าสัมประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์ แบบเพีย ร์ส นั (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
ส ม ก ารถ ด ถ อ ย เชิ ง พ หุ คู ณ (Multiple Linear Regression
Analysis)
3. ผลการวิ จยั
การศึกษานี้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจาแนกเป็ น
ส่ ว น 3 ส่ ว น คือ ข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ประกอบการบ้านนกแอ่ น
และระดับปฏิบตั ิการด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่ อคุ ณค่าธุรกิจ
และความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อคุณค่า
ธุรกิจ
1.) ข้อมูลทั ่วไปของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น
ผลจากการวิ เคราะห์ลกั ษณะทัวไปของผู
่
้ประกอบการบ้าน
นกแอ่น มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการบ้านนก
แอ่นจานวน 148 ราย
เพศ
หญิง (49:33%) , ชาย (99:64%)
อายุ
40 ปี (37:25%) , 41-50 ปี (60:41%),
51-60 ปี (3:2%), >60 ปี (48:32%)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา (11:7%), มัธยมศึกษาต้น
(14:9%) , มัธยมศึกษาปลาย (16:11%),
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (107:72%)
ประเภทรังนกทีข่ าย ขายรังดิบ(99:76%), ขายรังดิบและแปรรูป
(49:33%)
ประสบการณ์
4 ปี (19:13%) , 5-6 ปี (77:52%) ,7-8ปี
(37:25%), > 9 ปี (15:10%)
จานวนบ้านนก
1 หลัง (133:90%), 2 หลัง (12:8%), 3
หลัง (3:2%)
หมายเหตุ: จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม และร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถามจะปรากฏในวงเล็บ
ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น ในจังหวัดกระบี่ ส่ ว นใหญ่
เป็ น เพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการปริญญาตรีห รือสูง
กว่า และนิยมขายเฉพาะรังดิบ มีประสบการณ์บา้ นนกแอ่น 5-6
ปี และส่วนใหญ่มบี า้ นนกจานวน 1 หลัง
1.) ระดับปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อคุณค่าธุรกิจ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของตัวแปร
ตัวแปร
Mean S.D. อันดับ
การจัดการโลจิ สติ กส์(LG)
3.63 1.07
5
การบริการลูกค้า (CS)
การจัดการคาสังซื
่ ้อ (OM)
3.22
.68
8
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 3.37
.84
7
(FC)
การจัดซื้อวัตถุดบิ (PU)
3.07
.95
9
การบริหารสินค้าคงคลัง (IN)
3.73
.58
4
การขนส่งสินค้า (TR)
3.92
.51
2
ทาเลทีต่ งั ้ ของบ้านนก (LO)
3.63
.80
5
บรรจุภณ
ั ฑ์(PK)
3.85
.90
3
การกาจัดของเสีย (WD)
3.95
.99
1
คุณค่าธุรกิ จ(VL)
การเพิม่ ประสิทธิภาพ
4.12
.66
2
การสร้างความแตกต่าง
การเพิม่ ผลผลิตและการ
ประกอบการทีย่ งยื
ั่ น

3.47
4.17

.75
.67

ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ย ปั จจัย ด้านการจัดการโลจิส ติกส์ต่ อคุ ณ ค่ า
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่น พบว่า ผูป้ ระกอบการบ้าน
นกแอ่ น ให้ค วามส าคัญ ปั จจัย การจัดการโลจิส ติก ส์ ด้านการ
กาจัดของเสียมากทีส่ ุด(Mean=3.95, S.D.= 0.99) รองลงมาเป็ น
ปั จจัยด้านการขนส่ง (Mean=3.92, S.D.= 0.51) และปั จจัยด้าน
บรรจุภ ัณ ฑ์ ตามลาดับ (Mean=3.85, S.D.= 0.90) ส่ วนปั จจัย
ด้านคุณค่าธุรกิจ ผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่นให้ความสาคัญด้าน
การเพิม่ ผลผลิตและการประกอบการที่ยงยื
ั ่ นมากทีส่ ุด (Mean=
4.17, S.D.= 0.67) ร อ ง ล ง ม า เป็ น ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพ (Mean=4.12, S.D.= 0.66) และปั จจัย ด้านการ
สร้างความแตกต่างตามลาดับ (Mean=3.47, S.D.= 0.75)
2.) ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการจัดการ โลจิสติกส์ต่อ
คุณค่าธุรกิจ
ในส่วนนี้เริม่ ต้นจากการตรวจสอบ ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
(Multicollinearity) เพื่อเป็ นการยืนยันว่าตัวแปรทีจ่ ะนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั สูง จนอาจเกิดผลต่อการวัด
ในสิง่ เดียวกันหรือทานายซ้าซ้อนกันซึง่ ทาให้ผลในการวิเคราะห์
ไม่เทีย่ งตรง (Kline, 2011)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปร
VL
Sig.
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
(2-tailed)
CS
.569
.000
OM
.679
.000
FC
.549
.000
PU
.087
.000
IN
-.072
.000
TR
.161
.000
LO
.487
.000
PK
.547
.000
RE
.511
.000

3
1
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ซึง่ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดว้ ยค่า Tolerance ของตัวแปร
สัง เกตที่ ม ีค่ า ต่ า กว่ า 0.01 และ ค่ า VIF (Variance inflation
factor) ที่มคี ่ามากกว่า10 (Kline, 2011) ตลอดจนพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างคู่ตวั แปร (Bivariate correlation) ที่ม ี
ค่าสัมประสิท ธิ ์สหสัมพัน ธ์สูงหรือเท่ากับ 1.0 บ่งชี้ว่าตัวแปรมี
ปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Hair et al., 2010) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สหสัมพันธ์ต่าสุดคือ การจัดการสินค้าคง
คลัง และคุ ณ ค่ า ธุ ร กิจ ส าหรับ คู่ ต ัว แปรที่ม ี ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์สงู สุดคือ การจัดการคาสังซื
่ ้อ และคุณค่าธุรกิจ และ

เมือ่ พิจารณาควบคู่กบั ค่า Tolerance มีค่า 0.290 ถึง0.488 ซึ่งมี
ค่ าสูงกว่ า 0.01 และเมื่อ พิจารณาค่ า VIF (Variance Inflation
Factor) พบว่ า มีค่ า 2.049 ถึง 3.443 ซึ่ง มีค่ า น้ อ ยกว่ า 10 จึง
สรุปได้ว่าวิธีตรวจสอบการตัวแปรจาก ค่า Tolerance ค่า VIF
และความสัมพันธ์ร่วมระหว่างคู่ตวั แปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวใน
การศึกษาครัง้ นี้ไม่มปี ั ญ หาภาวะร่วมเส้น ตรงพหุ ส าหรับการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย เชิ ง พ หุ คู ณ (Multiple Linear
Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นในจังหวัด
กระบีส่ ามารถแสดงผลการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลค่าสัมประสิทธิ ์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Coefficients)
VL
Model
(Constant)
PK
OM
FC
PU
TR
IN
R= .826

Unstandardized Coefficients
B
3.058
.367
.306
.193
.161
-.202
-.507
2
R = .683

Std. Error
.287
.049
.081
.061
.045
.094
.090
Adj. R2 = .669

Standardized
Coefficients
Beta

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อ หาความสัม พัน ธ์
ระหว่าง การจัดการโลจิส ติกส์ท่ีมอี ิท ธิพ ลต่ อ คุ ณ ค่ าธุรกิ จของ
ผู้ ป ระกอบการบ้ า น น กแอ่ น ใน จั ง ห วั ด กระบี่ พ บว่ า ค่ า
สัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) บ่งชี้ว่าโมเดลสามารถพยากรณ์
แนวโน้ ม ของผลการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร โดยมีค วาม
น่ าเชื่อถือของการพยากรณ์เท่ากับ .683 หรือ 68.3% แสดงว่า
โมเดลในการศึกษานี้มคี วามน่ าเชื่อถือในระดับ ปานกลางและมี
ค่ า Adjusted R Square (Adj. R2) เท่ า กับ .669 หรือ 66.9%
และจากการพิจารณาค่า F-Statistic แสดงว่าโมเดลในภาพรวม
สามารถอธิบายตัวแปรผลคุณค่าธุรกิจได้ (F-Value = 50.609,
p<.001) โดยพบว่า ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลสูงสุดกับคุณค่าธุรกิจ คือ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ (PK) มีค่ า Bata = 0.525 รองลงมาการจัด การ
ค าสัง่ ซื้ อ (OM) ซึ่ ง มีค่ า Bata = 0.332 การพยากรณ์ ค วาม
ต้องการของลูกค้า (FC) ซึง่ มีค่า Bata =0.258 การจัดซื้อ

t

Sig

Collinearity Statistics
Tolerance

.525
.332
.258
.243
-.163
-.470
SEE=.361

10.652
7.417
3.775
3.160
3.580
-2.158
-5.608

.000
.000
.000
.002
.000
.033
.000
F-value =50.609

.449
.290
.339
.488
.392
.320

VIF

2.230
3.443
2.953
2.049
2.551
3.121
P-value= .000

วัต ถุ ดิบ (PU) มีค่ า Bata = 0.243 การขนส่ ง สิน ค้า (TR) มีค่ า
Bata = -0.163 และการบริห ารสิน ค้าคงคลัง(IN) มีค่ า Bata =0.470 ส่ ว นปั จ จัย ด้านการบริการลูก ค้า (CS) ท าเลที่ต ัง้ ของ
บ้านนก (LO) และการกาจัดของเหลือ (WD) ไม่สามารถอธิบาย
ตัวแปรผลคุณค่าธุรกิจได้ (p>.001) ซึง่ ปั จจัยด้านการจัดการโล
จิส ติกส์ท่มี อี ิทธิพ ลต่ อ คุ ณ ค่ าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้านนก
แอ่นในจังหวัดกระบี่ สามารถอธิบายผลได้ว่าหากต้องการให้ม ี
ผลคุณค่าธุรกิจนัน้ ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุด ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์
รองลงมา ได้แก่ การจัดการคาสัง่ การพยากรณ์ ความต้องการ
ของลูกค้า การจัดซื้อวัตถุดบิ การขนส่งสินค้าและตัวแปรสุดท้าย
ที่มอี ิท ธิพ ลคือ การบริห ารสิน ค้าคงคลัง ซึ่งสามารถเขีย นใน
รูปแบบของสมการเพื่อนาไปใช้ในการพยากรณ์คุณค่าธุรกิจ ได้
ตามรูป แบบของสมการเชิงพหุ คูณ โดยสามารถแทนค่ าเพื่อ
เขียนสมการได้ดงั นี้
VL = 0. 525 (PK)+.332 (OM) + 0. 258 (FC)
+ 0.243 (PU) - 0.163 (TR) - 0.470 (IN)
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4. สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั นี้พ บว่ามีความสอดคล้อ งกับแนวคิดของ
งานวิจยั ในการทบทวนวรรณกรรมและความคิดเห็นเพิม่ เติมของ
ผู้ว ิจยั ในการสร้างแบบสอบถาม ผลการวิจยั ปั จจัย ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดการคาสัง่ การพยากรณ์ ความต้องการของลูกค้า
การจัดซื้อวัตถุดบิ การขนส่งสินค้าและ การบริหารสินค้าคงคลัง
การ ไปใช้ ใ นการพยากรณ์ เ พื่ อ หาค่ า ผลคุ ณ ค่ า ธุ ร กิจ ของ
ผูป้ ระกอบการบ้านนกแอ่นได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 โดยสามารถอธิบายแต่ละปั จจัยในรายด้านดังนี้
1.) ปั จ จัย ด้ า นการจัด การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เป็ นปั จจัย ที่ ม ี
อิทธิพลมากทีส่ ุดต่อผลคุณค่าธุรกิจ เนื่องจากรังนกเป็ นสินค้าที่
มีมูล ค่ าสูง ต้อ งการการเก็ บ รัก ษาและบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ท่ีส ามารถ
ป้ อ งกั น เป็ น พิ เศ ษ โด ย National bureau of agricultural
commodity and food standards (2014) ได้ก าหนดมาตรฐาน
สิน ค้ารังนก ด้านบรรจุภ ัณ ฑ์ภ าชนะบรรจุต้อ งมีคุ ณ ภาพ ถู ก
สุขลักษณะ ไม่มกี ลิน่ และสิง่ แปลกปลอม สามารถป้ องกันความ
เสียหายทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพของรังนกได้ วัสดุทใ่ี ช้ภายใน
ภาชนะบรรจุ ต้ อ งสะอาดและมีคุ ณ ภาพ หากมีก ารใช้ ว ัส ดุ
โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับทีม่ ขี อ้ มูลทางการค้าต้องใช้
หมึกพิมพ์ห รือกาวที่ไม่เป็ น พิษ รังนกที่บรรจุในแต่ ละภาชนะ
บรรจุ ต้ อ งมีก ารจัด เรีย งเสนอสม่ า เสมอทัง้ ในเรื่อ งคุ ณ ภาพ
ขนาด และชนิด กรณีทม่ี องเห็นรังนกจากภายนอก ภาชนะบรรจุ
รังนกส่วนทีม่ องเห็นต้องเป็ นตัวแทนของผลิตผลทัง้ หมด
2.) ปั จจัยด้านการจัดการคาสังซื
่ ้อ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ ผ ล คุ ณ ค่ าธุ ร กิ จ มี ค วาม ส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 โด ย
Thoucharee & Junwiang (2014) ศึก ษาโครงสร้างต้น ทุ น โลจิ
สติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุร ี พบว่า
เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรมี ตี ้นทุนการสังซื
่ ้อหรือ
สังผลิ
่ ต มากที่สุ ด และ Susanto (2016) กล่ าวว่าองค์ก รควรมี
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ตามมูลค่าของลูกค้าและกล
ยุ ท ธ์ เพื่อ ออกแบบการประมวลผลค าสัง่ ซื้ อ เพื่ อ ผู้ บ ริห าร
สามารถปรับใช้ทรัพ ยากรขององค์กรได้อ ย่ างมีป ระสิทธิภ าพ
เป็ นการสนับสนุ นว่ากิจกรรมการจัดการคาสังซื
่ ้อเป็ นกิจกรรมที่
สาคัญมาก
3.) ปั จจัยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและด้าน
การจัดซื้อ วัต ถุ ดบิ เป็ น ปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อผลคุ ณ ค่ าธุรกิจ มี
ความสาคัญ เป็ น อัน ดับ 3 และ 4 ผู้ว ิจยั เห็น ว่า ผู้ประกอบการ
บ้านนกแอ่น ควรมีการศึกษาความต้องการของลูกค้าและตลาด
รังนกอย่ างสม่ าเสมอเพื่อ สามารถวางแผนการผลิต และการ
จัด ซื้อ วัต ถุ ดิบ ได้แ ม่น ย ามากขึ้น และตรงความต้อ งการของ
ลูกค้ามากที่สุด โดยตลาดใหญ่ของรังนกเป็ นประชากรเชื้อสาย
จีนจากทัวโลก
่
โดยมีตลาดใหญ่สุด คือประเทศจีน และย่านไช
น่าทาวน์ทวโลก
ั่
(Jandam, 2017)
4.) ปั จจัยด้านการจัดการขนส่ง และการบริหารสินค้าคง
คลั ง เป็ น ปั จจัย ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบต่ อ ผลคุ ณ ค่ า ธุ ร กิ จ มี

ภูเด่น แก้วภิบาล และเกศกุฎา โกฏิกุล
ความสาคัญเป็ นอันดับ 5 และ 6 หมายถึงระดับคุณค่าธุรกิจจะมี
ค่าสูงเมือ่ มีระดับปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการขนส่งและการบริหาร
สิน ค้าคงคลังต่ า เนื่ อ งจากการมีส ิน ค้าคงคลัง ถือ เป็ น ต้น ทุ น
อย่างหนึ่ง และมีความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดความเสียหายของสินค้าได้
ระหว่างการเก็บรักษา สอดคล้องกับ Ozer (2011) ที่พบว่าการ
จัดการสินค้าคงคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็ นความสามารถที่จาเป็ น
ในการเป็ นผูน้ าตลาดในระดับโลก
5. ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
การศึกษานี้ยงั มีขอ้ จากัดในการออกแบบการวิจยั ที่
มุ่งเน้นเฉพาะการวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้ ข้อเสนอ แนะสาหรับ
งานวิจยั ในอนาคต ควรทาการศึกษาในเชิงคุณภาพ สร้างความ
เข้าใจทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
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