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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและ
ระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก 2 ) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้ านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก และ  4) ศึกษา
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการจัดการด้านโซ่อุปสงค์ของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อน าเสนอเป็น
แนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้วิธีการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและ  
เชิงปริมาณ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือก 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่ และเครื่องมือในการวิจัยเป็นการใช้แบบสอบถามและ
ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 
6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือค่าดัชนี 2 = 183.809, df = 161, p-value = 0.105, 2 /df = 
1.142, CFI = 0.998, GFI = 0.962, AGFI = 0.935, RMSEA = 0.019 และ RMR = 0.012 ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และระบุว่า
ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์การหยุดชะงัก
ของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ การวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า และสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการลูกค้า
รวมทั้งควรศึกษาการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  
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ค าส าคญั 
 โลจิสติกส ์โซ่อปุทาน โซ่อุปสงค ์โซ่คุณค่า ตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to 1) study factors affecting the value chain 
performance and level of customer services, 2) study the influence of factors affecting to 
the value chain performance for wholesales and retails of steel products, 3) study the 
influence of factors affecting to level of customer services for wholesales and retails of steel 
products, and 4) study the process and criteria to manage the supply chain of the steel 
industry to offer guidance in response to customer demand. This research is a quantitative 
and qualitative research. The sample consisted of 400 samples of the steel sector. The 
quantitative research collected the disruption the demand chain and supply information 
affecting to the value chain performance and levels of customer services. The quality 
research focused on factors affecting to business management for steel factories. The 
random sample of Taro Yamane and methodology is a questionnaire and data analysis and 
the validity of the model, a causal relationship.  
 The results showed that the model was fit to the empirical data, with the index 
value, the harmonized index of six qualified acceptance of the index are 2 = 183.809 , 
df = 161, p-value = 0.105, 2 /df = 1.142, CFI = 0.998, GFI = 0.962, AGFI = 0.935, RMSEA = 
0.019 and RMR = 0.012. Therefore, it is concluded that Models, structural equation 
modeling is appropriate. Harmony with the empirical data. The result reveals that the 
demand chain disruption directly affects to demand planning in the positive way, the 
demand chain disruption directly affects to demand planning in the positive way, demand 
planning directly affect to the value chain performance in the positive way and value chain 
performance directly affects to level of customer service in the positive way.  
 
Keywords 
 Logistics, Supply Chain, Demand Chain, Value Chain, Supply Chain Performance Metrics 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากในปัจจุบันความซับซ้อนของโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการจัดการโซ่อุปทาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจ าเป็นต้องให้ความสนใจกับการหยุดชะงักของความเสี่ยง (Chen and Xiao, 2015; 
Chen, Yao & Zheng, 2001) ซึ่งในความหมายของโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ การใช้ระบบของ
หน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่ อการ
เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้จัดหาไปยังลูกค้า โดยกิจกรรมของโซ่อุปทานจะแปรสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่น ๆ ให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้ายหรือ
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ผู้บริโภค ในเชิงปรัชญาของโซ่อุปทานนั้น วัสดุที่ถูกใช้แล้ว อาจจะถูกน ากลับมาใช้ใหม่ที่จุดไหนของโซ่
อุปทานก็ได้ ถ้าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ โซ่อุปทานมีความเกี่ยวข้องกับโซ่คุณค่า โดยทั่วไป
แล้ว จุดเริ่มต้นของนั้นมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา 
ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยมนุษย์ผ่านกระบวนการสกัด และการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อโครงร่าง, 
การประกอบ หรือการรวมเข้าด้วยกัน ก่อนจะถูกส่งไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 
ปริมาณของสินค้าก็จะลดลงทุก ๆ ครั้ง และไกลกว่าจุดก าเนิดของมัน และท้ายที่สุด ก็ถูกส่งไปถึงมือ
ผู้บริโภค รูปแบบของโซ่อุปทาน การเรียงล าดับส่วนประกอบของโซ่อุปทาน จากอัปสตรีม ไปยัง ดาวน์สตรี
ยมอาจจะเรียงได้ดังนี้ ผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ (Raw Material/Component Suppliers) ผู้ผลิต 
(Manufacturers) ผู้ ค้ าส่ ง /ผู้ กระจายสิ นค้ า  (Wholesalers/Distributors) ผู้ ค้ าปลี ก  (Retailers)  
และผู้บริโภค (Customer) อย่างไรก็ตาม ในโซ่อุปทานของแต่ละบริษัท ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบ
เหล่านี้ทุกตัว (Anna Nagurney, 2006) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในแนวคิดของการจัดการ 
การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทาน เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ หากแต่โดยทั่วไปแล้ว 
การหยุดชะงักในโซ่อุปทานส่วนใหญ่อาจเป็นไปได้ แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ ต้องการการหยุดชะงักที่
เกี่ยวข้องจัดหา การหยุดชะงักด้านความต้องการและการหยุดชะงักอื่น ๆ (Oke and Gopalakrishnan, 
2009) นอกจากนี้ Michael Porter (Madhani, 2013; Porter, 1985) ได้กล่าวถึงเรื่องโซ่มูลค่า (Value 
Chain) ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ โซ่อุปสงค์ (Demand Chain) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งระบบ
การบริหารโซ่อุปทานที่มีการวางแผนในการจัดหาได้เหมาะสมและทันเวลาการใช้ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงมี
ลักษณะเป็น “Demand - Driven Supply Chains” ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Chen, Drezner, Ryan 
and Simchi - Levi, (2000) จะต้องน าเอาข้อมูลจากโซ่อุปสงค์มาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การก าหนดแผนการจัดซื้อ 2) การจัดหาจัดซื้อ 3) การแจกจ่ายและควบคุม และ 4) การจ าหน่าย 
(Kaewboran and Chuphen, 2015) 
        การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Management)  เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
การบริหารงานด้านความต้องการของผู้บริโภคนั้น เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะก าหนดว่าแผนการ
บริหารงานนี้จะประสพผลส าเร็จหรือไม่ เนื่องจากถ้าความต้องการของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นมาโดยไม่คาดคิด จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด ในการบริหารงาน 
ด้านความต้องการของผู้บริโภคนั้น ประกอบไปด้วย 4  ส่วนส าคัญ ดังต่อไปนี้ พัฒนากลยุทธ์และ
ศักยภาพ (Strategy & Capabilities) การบริหารความหลากหลายของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Optimize Assortments) การส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Optimize Promotion) 
วิธีการน าเสนอสินค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Optimize Introductions)  
       บริษัทที่อยู่ในโซ่อุปทานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทุกบริษัทก็จะสามารถช่วยหรือ
มองหาความช่วยเหลือ เพื่อที่จะให้โซ่อุปทานทั้งระบบเข้าถึงจุดดุลยภาพได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงการคาด
เดาความต้องการของตลาดในพื้นที่ อันอาจจะท าให้เกิดปรากฏการณ์ แส้ม้าได้ ซึ่งจะน าไปสู่ 
การวางแผนงานที่ดีขึ้นทั้งในการผลิตและจัดจ่าย อันจะท าให้เกิดการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น และผลิต
สินค้าที่ดึงดูดตลาดมากกว่าเดิม ซึ่งสุดท้ายจะท าให้ได้ยอดขายที่สูงขึ้น และบริษัทในโซ่นั้นจะ  
ได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิม ความร่วมมือในโซ่อุปทานอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดการแข่งขันในมิติ
ใหม่ในตลาดโลก การแข่งขันในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการแข่งขันในรูปแบบบริษัทต่อบริษัท มาเป็น  
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โซ่อุปทานต่อโซ่อุปทานแทน เป้าหมายพื้นฐานของการจัดการโซ่อุปทาน คือ การเติมเต็มความ
ต้องการของลูกค้า โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งรวมไปถึงก าลังในการกระจายสินค้า, วัสดุคงคลัง
และแรงงาน โดยทฤษฎี โซ่อุปทานมีความมุ่งหมายที่จะสนองความต้องการของตลาด และใช้วัสดุ  
คงคลังให้น้อยที่สุด ส่วนประกอบของการสร้างจุดดุลยภาพของโซ่อุปทานนั้นหลากหลาย 
ประกอบด้วย การร่วมมือระหว่างบริษัทเพื่อก าจัดคอขวด, การจัดหาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างจุดสมดุล
ระหว่างราคาวัสดุต่ าสุดกับการขนส่ง, การน าเทคนิค Just in Time เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้เกิด
จุดดุลยภาพของการผลิต, รักษาจุดเหมาะสมในการตั้งโรงงานและคลังวัสดุ เพื่อการบริการลูกค้า, และ
การใช้การวางต าแหน่ง, การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง, Dynamic Programming, และการสร้าง
ดุลยภาพในระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของฝั่งจัดจ่าย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
        ถ้าโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์คุณค่าในรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และท าให้
มีการบริโภคสินค้าแล้ว หากขาดตอนหรือหยุดชะงักไปในการสร้างคุณค่าเหล่านั้นไป ลูกค้าก็คงจะ
ล าบากในการด าเนินการใด ๆ โซ่อุปทานในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ลูกค้าขาดแคลนสินค้า 
การเดินทางไปในสถานที่ต่างก็ไม่สะดวกและล าบาก เพราะโซ่ถูกตัดขาด จึงควรให้ความส าคัญของโซ่
อุปทานมากขึ้น เนื่องจากปลายทางของโซ่อุปทานของสินค้าและบริการต่าง ๆ นั้นจะมีไว้บริการให้
ลูกค้า อีกนัยถึง โซ่อุปสงค์ก็อาจจะขาดตอนหรือหยุดชะงักไปในการสร้างคุณค่าเช่นกัน ดังนั้น ถ้าโซ่
อุปสงค์ทั้งหลายเกิดหยุดชะงัก (Disruption) จะวางแผนอย่างไรก่อนที่จะเกิดการหยุดชะงัก และเมื่อ
การหยุดชะงักแล้ว ควรจะมีแผนไว้รองรับอย่างไร เพราะไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร 
อะไรที่อยู่ในการควบคุม จึงต้องวางแผนและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินการ  ดังนั้น 
จ าเป็นต้องส ารองวิธีการต่าง ๆ ไว้เผื่อไว้ สร้างหรือออกแบบโซ่อุปสงค์ เสมือนกักตุนส ารองสินค้าไว้ใน
ยามขาดแคลน แต่ส าหรับโซ่อุปสงค์ มันสามารถกักตุนอะไรง่าย ๆ เพราะโครงสร้างของหลาย ๆ 
บริษัท หลาย ๆ องค์กร หลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ท างานร่วมกัน จะเป็นแบบอย่างทางการ (มีการ
วางแผนร่วมกัน) หรือไม่เป็นทางการ (ซื้อมาขายไป) โดยที่โซ่อุปสงค์ส ารองไว้ใช้งาน สร้างสินค้าและ
บริการไว้ยามฉุกเฉินซึ่งจะต้องวางแผนเผื่อไว้ในทุก ๆ สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดย
รูปแบบของงานวิจัยน้ีได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมเหล็กส าเร็จรูปโดยมีโครงสร้างของเหล็กดังภาพ 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 
ที่มา: Thumwongsa (2018) 
 
        จากภาพที่ 1 ได้พบว่า ในระบบโซ่อุปทานของเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการที่มีความซับซ้อน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองลูกค้าได้ไม่
ชัดเจน ซึ่งจากปัจจุบันข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2561 ความต้องการของด้านที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่มากขึ้น 
บริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความต้องการในส่วนของเหล็กมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการต้องการหาปัจจัยที่ป้องกันความเสี่ยงของการหยุดชะงักของสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพยากรณ์ในการผลิตและสั่งซื้อจากต่างประเทศได้อย่างทันตามความ
ต้องการของลูกค้า  
        ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้นได้มีปัจจัยในรูปแบบความต้องการมากขึ้นเนื่องจากมี
อสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ประชาชนต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นดังนั้นความต้องการในด้านโครงสร้างของ
อาคารเพื่อรองรับและเสริมสร้างความแข็งแรงและคงทน นอกจากนี้จากนโยบายรัฐบาลท าให้รูปแบบของ
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มีมากขึ้น เหล็กจึงยังคงเป็นอุตสาหกรรมส าคัญในการน าไปใช้งาน  
        ทั้งนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ท าให้ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กหยุดชะงักและ
ถึงกับหดตัวจากปี 2539 ที่ 4.6 ล้านตันเหลือ 4.4 ล้านตันในปี 2540 และถึงจุดต่ าสุดที่ 3.4 ล้านตัน
ในปี 2541 (Department of Trade Negotiations, 2004) ซึ่งจากวิกฤติดังกล่าวผู้วิจัยได้มองเห็นว่า
ความต้องการใช้เหล็กจนถึงปัจจุบันพบว่ามีปริมาณที่มากขึ้นตามการขยายของเศรษฐกิจ ดังนั้น
งานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหากเกิดการหยุดชะงักของต้นน้ า หรือโรงงานผลิตนั้นสามารถท าให้
เกิดภาวการณ์ขาดแคลนสินค้าในตลาด ซึ่งมีผลท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถด าเนินงานหรือกิจกรรมต่อไปได ้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า
และระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 4. เพื่อศึกษากระบวนการและหลักเกณฑ์ในการจัดการด้านโซ่อุปสงค์ของอุตสาหกรรมเหล็ก
เพื่อน าเสนอเป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค ์
 สมมุติฐานข้อที่ 2: ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค ์
 สมมุติฐานข้อที่ 3: ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่
คุณค่า 
 สมมุติฐานข้อที่ 4: ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับ 
การบริการลูกค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบและวิธีการวิจัยของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธี Explanatory Mixed Method Design ดังนี้วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กับวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กล่าวคือ จะเป็นการวิจัยวิจัย 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากนั้นจะใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research)  
มาสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
ด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนตามหัวข้อ ดังนี ้
 วิธีการวิจัย 
 เป็นวิธีการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีศึกษาได้แก่ 

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. การศึกษาจากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 
3. การใช้แบบสอบถาม ถามเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
4. สัมภาษณ์ถามเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กที่มีอายุการท างาน 3-5 ปี                   
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยใช้การพรรณนาให้เห็น

รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชนหรือกรณีที่ศึกษา และใช้การวิเคราะห์ตีความ โดยนาข้อมูล
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เชิงรูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กรณีมาสรุปเป็นเชิงนามธรรม โดยพิจารณาจากลักษณะร่วมที่พบ ศึกษา
ปรากฏการณ์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในภาพรวมเพื่อให้
ได้ค าตอบอย่างชัดเจนนอกจากนี้รูปแบบของผลงานวิจัยเป็นรูปแบบของการสัมภาษณ์ตามทัศนคติ
ของในอาชีพและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  ได้แก่บุคลากรที่ผู้วิจัยได้
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมเหล็ก จ านวน 7 ท่าน โดยมีอายุการท างานธุรกิจอุตสาหกรรม
เหล็ก 3 - 5 ปี และต าแหน่งผู้จัดการขึ้นไป เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) 
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ประกอบด้วยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามประเด็นดังนี้รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าและนโยบายของการจัดการในระบบธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็ก 

1.2 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
  การสัมภาษณ์ ( Interview) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ 

(Informal Interview) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง เพื่อให้ข้อมูลละเอียดตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ให้มากที่สุด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In - Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) การสัมภาษณ์ก าหนดแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยใช้กรอบแนวคิดเป็นปัจจัยส าคัญในการตั้งประเด็นค าถามและค าถามมีลักษณะแบบ
ปลายเปิดและในขณะที่สัมภาษณ์หากพบประเด็นปัญหาใดน่าสนใจ ก็จะท าการสัมภาษณ์โดยละเอียด 
พร้อมใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกข้อมูลรวมถึงบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้
ด าเนินการติดต่อและประสานงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งหากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างท่านใดไม่ประสงค์ให้
ข้อมูลสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยผู้วิจัยจะไม่น ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดเก็บเป็นความลับ และไม่
เผยแพร่แหล่งข้อมูลซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างและโดยจะท าการ
แปลผลและน าเสนอในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น 
     1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารที่
เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวม โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนั้นผู้วิจัย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็น เนื้อหา (Content Analysis) ในหลายลักษณะประกอบด้วย  
 1.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความข้อมูล (Interpretative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยตีความจากข้อมูลที่มี  
 1.3.2 วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบหน่วยบริบท 
(Contextual Unit) โดยการแบ่งรูปแบบของหัวข้อเรื่อง (Categories) ที่ท าการวิเคราะห์ และนามา
เขียนการรายงานผลการวิจัยโดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ตาม
วัตถุประสงค์อธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห์  
  1.3.3 มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยมีการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) 
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 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 2.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยใช้การเลือกขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ด้วยความคลาดเคลื่อน ± 5% 
(Librero, 1985 cited in Ekakun, 2000) จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่างซึ่งในการเลือกนั้นเป็นการเลือก
ในธุรกิจที่มีลักษณะธุรกิจที่มีการผลิตและขายในลักษณะขายปลีกและขายส่ง 
 2.2 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
สังเกต และจดบันทึกตามความเหมาะสมให้ได้รายละเอียดตามขอบเขตทางด้านเนื้อหา โดยการใช้
เทคนิคและวิธีการดังนี้ 
  2.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับมี 4 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 1) ประเภทขององค์กร 2) ยอดขาย
ของธุรกิจต่อป ีและ 3) ประเภทของบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทที่มีการร่วมธุรกิจ รวม 3 ข้อค าถาม 
  ส่วนที่ 2 การสอบถามปัจจัยการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ ประกอบด้วย 1) การ
หยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ (DCD) (การจัดการการตลาด, การจัดการการขาย, การจัดการผลิตภัณฑ์/
ตราสินค้า, การวิเคราะห์ความเสี่ยง)  
  ส่วนที่ 3 การสอบถามปัจจัยการวางแผนโซ่อุปสงค์ ประกอบด้วยการวางแผนโซ่อุป
สงค์ (DCP)  (การพยากรณ์อุปสงค์, การเติมเต็มสินค้า, การวางแผนก าลังผลิต, การจัดการส่งเสริม
สินค้าการบริการลูกค้า) 
  ส่วนที่ 4 การสอบถามสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า ประกอบด้วย 
สมรรถนะโซ่คุณค่า (VCP) (ความน่าเชื่อถือ, การตอบสนอง, ความคล่องแคล่ว, ต้นทุน, การจัดการ
ทรัพย์สิน) และระดับการบริการลูกค้า (CSL) (อัตราการเติมเต็มค าสั่งซื้อ, อัตราการขาดสินค้า, ระดับ
ของค้างส่ง, ความน่าจะเป็นในการส่งตรงเวลา) และข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 จะใช้การวัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert's Scale) โดยใช้
แบบประเมินรวมค่า (Rating Scale) วัดความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ (Cooper & Schindler, 2003) 
ยกตัวอย่างเช่น 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยอาจจะให้ความหมายใน 5 ระดับ (ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5) แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของ
แบบสอบถาม 

2.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี ้ 
2.2.2.1 ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูลได้ด าเนินการติดต่อและประสานงานผู้ให้

ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
ซึ่งหากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างท่านใดไม่ประสงค์ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลโดย
ผู้วิจัย และทีมงาน จะไม่น ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  
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2.2.2.2 ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดเก็บเป็น
ความลับ และไม่เผยแพร่แหล่งข้อมูลซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง 
และโดยจะท าการแปลผลและน าเสนอในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น  

   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยด้วยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ รวมทั้งวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน าไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ต่อไป 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirmatory factor analysis) เพื่อวิเคราะห์และ
ยืนยันและการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยในเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ใน
กลุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษาตัวแปรในโมเดลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมมีการจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ลักษณะเหมือนกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน (Rangsuangnurn, 2011) 

 ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ประกอบด้วย  
  1.1 ค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi - Square Statistic)  
  1.2 ค่าน้ าหนักของตัวแปร (Factor Loading)  
  1.3 ดัชนีความคลาดเคลื่อน  
  1.4 ดัชนีรากก าลังสองค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root 

Mean Square Residual Standardized: RMR)  
  1.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)  

  1.6 ค่าซี เอ็ม ไอเอ็น/ดี เอฟ (Chi - Square Statistic Comparing the Tested 
Model and the Independent Model with the Saturated Model CMIN/DF)  

  1.7 ค่าทีเอลไอ (The Tucker Lewis Index: TLI)  
 1.8 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index = CFI)  
 1.9 ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  
 1.10 ค่าตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างคู่ (Standardised Residual Covariance) 

 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
  ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการ 8 ขั้นตอนหลักเพื่อ
ศึกษาปัจจัยเหตุ และผลดังต่อไปนี ้ 
  ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พื้นฐานในการ
วิจัย และพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิ จัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวแบบการด าเนินงานให้มีคุณค่าและที่ส าคัญยิ่ง คือ ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและโดยการศึกษา
ถึงปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

80 

  ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
จากการสังเคราะห์ และพัฒนาข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชียวชาญท า
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
และสถิติ จ านวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด (Marketing) จ านวน 2 ท่าน เพื่อท าการ
ซึ่งหลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยและจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด  

 จากการประเมินคุณภาพแบบสอบถามในรอบแรกนั้น โดยการค านวณหาค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องรายข้อ (IOC) ได้เท่ากับ 0.84 (อยู่ระหว่าง 0.71-0.93) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงข้อ
ค าถามตามค าแนะน าของผู้เชียวชาญจนกระทั่งผู้เชียวชาญตอบรับผลการแก้ไข จึงได้ค านวณหาค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องรายข้ออีกครั้งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92 (อยู่ระหว่าง 0.98-1.00) ซึ่งค่า IOC 
ค านวณได้มีค่ามากกว่า 0.50 ( IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50) แสดงว่าข้อค าถามรายข้อตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย (Chareonwongsak, 2006) และผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
และลี (Cronbach & Lee, 1990) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (α > 0.70) (Kanchanawasi, 2001) ด้วยการ
น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 40 ชุด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนน า
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามเท่ากับ 0.99  
  ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ท าการวิจัย
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับส่งแบบสอบถามให้ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 500 ชุดโดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างของโดยใช้วิธีสุ่มเลือกตามธุรกิจ ตามตารางทาโร่ ยามาเน่  ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ด้วย
ความคลาดเคลื่อน ± 5%  (Librero, 1985 cited in Ekakun, 2000) และน าข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้การตอบรับกลับมาเป็น
จ านวน 400 ชุด และถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้ท าการวิจัย
สรุปผลและอธิบายเนื้อหาสาระส าคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ค าถาม  
ในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
  ขั้นตอนที่ 6: สรุปผลสังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยที่
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบ และยื่นข้อค้นพบดังกล่าว จากกลุ่มผู้เชียวชาญ คือ ผู้จัดการโรงงานและร้านค้า
ปลีก จ านวน 7 ท่าน ผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีประสบการณ์มากว่า 3 - 5 ปีขึ้นไป ให้ค าแนะน า และ
ร่วมกันเสนอแนวทางการไปปรับใช้การพัฒนาตัวแบบการจัดการด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยตามที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สรุปผล
และอธิบายผลการวิจัย โดยน าเสนอผลการวิจัยที่มีเหตุผลประกอบตามหลักการ และเป็นที่ยอมรับได้
ไม่มีซึ่งค าวิจารณ์ รวมถึงเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
  ขั้นตอนที่ 8: ขั้นตอนการเผยแพรง่านวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีรายละเอียดของข้อค าถามและ  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังผลการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ควรน าโลจิสติกส์ช่วยในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และควรวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่การจัดเก็บและการจัดวาง
แผนผังใหม่ส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก และบริษัทมีระบบ 
การให้อ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก  
การจัดเก็บสินค้า หรือการขายหน้าร้าน ดังนั้นควรให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การปฏิบัติการแก่บุคลากร การเอื้ออ านาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการเลือกใช้บริการ
ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และเข้าใจงานซึ่งสามารถตัดสินใจได้ตามล าดับขั้นที่ก าหนด นอกจากนี้ควรมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า 
หรือขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเรื่องที่ยาก
ในการสั่งสม และปกติอุตสาหกรรมเหล็กจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตเป็นหลัก ดังนั้นควร
เพิ่มความถี่ในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า 
หรือขายหน้าร้าน มากไปกว่านั้น อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีสัดส่วนก าไรต่อชิ้นไม่
สูงนัก ท าให้ต้องผลิตในปริมาณมาก ดังนั้นจึงต้องเพิ่มระดับคุณภาพและมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการผลิต ลดการสูญเสีย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าที่มี และ
ส่วนมากในอุตสาหกรรมเหล็กควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดเก็บสินค้า การน าเอา
ระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการควบคุมโดยเพิ่มความเร็วในการจัดเก็บสินค้า ได้อย่างสูงสุดและ
สามารถรักษาคุณภาพของสินค้า 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สินค้าหลักที่ท าการผลิตเป็นเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จ านวน  83 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.75 รองลงมาคือ เหล็กถลุง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 เหล็กพรุน จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 เหล็กแผ่นรีดร้อน  จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 เหล็กแท่งแบน (Slab)   
จ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25  เหล็กแผ่นรีดเย็น จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 เหล็กเส้น 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom, Beam Blanks) จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 เหล็กลวด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และเทรดดิ้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขายของธุรกิจต่อปี น้อยกว่า 100 ล้านบาท จ านวน  247 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาคือ ยอดขายของธุรกิจต่อปี 101 – 600 ล้านบาท จ านวน 113 
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คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ยอดขายของธุรกิจต่อปี 601 – 1,500 ล้านบาท จ านวน  36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ยอดขายของธุรกิจต่อปี 1,500 – 3,000 ล้านบาท   จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
และยอดขายของธุรกิจต่อปี 3,001 – 6,000 ล้านบาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประเภทของบริษัทคู่ค้าเป็นองค์กรธุรกิจผู้ขนส่งสินค้า (ทั่วไป) จ านวน 
269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมา  คือ องค์กรธุรกิจผู้ผลิต จ านวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.00 องค์กรธุรกิจผู้จัดส่งสินค้า (เฉพาะประเภท) จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 องค์กรธุรกิจ
ผู้ให้บริการด้านข้อมูล การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และไม่
มี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ และการหยุดชะงัก
ของโซ่อุปทาน การวางแผนโซ่อุปสงค์ และสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา 

การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ และการหยุดชะงักของโซ่อุปทานการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ 
และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน ที่ศึกษามี 9 ด้าน เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ 
และการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (5) หมายถึง ดีมาก 
(4) หมายถึง ดี (3) หมายถึง ปกติ (2) หมายถึง ต่ า (1) หมายถึง ต่ ามาก สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน โดยภาพรวม
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.17, S.D. = 0.66) การวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยภาพรวม 
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.27, S.D. = 0.71) สมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการ
ลูกค้า โดยภาพรวม ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.11, S.D. = 0.71)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน 

ในการศึกษาการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและ
ระดับการบริการลูกค้า ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว ้ดังนี ้

1. ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค ์
2. ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค ์
3. ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า 
4. ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการลูกค้า 

 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับ
พารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารารา
มิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งค่าดัชนี
ความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่า มีการปรับแก้โมเดล จ านวน 65 ครั้ง ซึ่ง
ในการปรับโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ 2 ลดลงจาก 1223.523 เป็น 183.809 และ
ค่า RMSEA ก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก 0.105 เป็น 0.019 แสดงให้เห็นว่าการปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการดังกล่าวได้ผลค่อนข้างดี และไม่เป็นการแก้ไขแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยด้วย เพราะเป็นการปรับที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
ไม่ได้ไปเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลองโดยผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดล ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม (หลัง ปรับโมเดล) 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีที่วัดได้ ผลการพิจารณา 
2 /df  (183.809/161)  < 2.00 1.141 สอดคล้องกลมกลืนดี 

CFI   0.95 0.998 สอดคล้องกลมกลืนดี 
GFI   0.95 0.962 สอดคล้องกลมกลืนดี 
AGFI   0.95 0.935 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ 

RMSEA  < 0.05 0.019 สอดคล้องกลมกลืนดี 
RMR < 0.05 0.012 สอดคล้องกลมกลืนดี 

  
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล  พบว่า โมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือค่า
ดัชนี 2 = 183.809, df = 161, p-value = 0.105, 2 /df = 1.142, CFI = 0.998, GFI = 0.962, 
AGFI = 0.935, RMSEA = 0.019 และ RMR = 0.012 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการ
เชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

 
 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม (หลัง ปรับโมเดล) 
หมายเหตุ   สัญลักษณ์และความหมาย 

2  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi - Square) 
df ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
P ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
N จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

CFI ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index) 
GFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index) 
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RMSEA 
 

ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

SRMR ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean 
Square Residual) 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม
และถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และค่า R2  
เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ (1) การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ (2) การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน (3) การวางแผนโซ่อุปสงค์  
(4) สมรรถนะโซ่คุณค่า และ (5) ระดับการบริการลูกค้า โดยพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 2  ตารางอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่

อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับบริการลูกค้า 
 

 
หมายเหตุ   สัญลักษณ์และความหมาย  
     * p < 0.05   ** p < 0.01 

TE ขนาดอิทธิพลรวม (Total Effects) 
IE ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 
DE ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
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ตารางที่ 3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได ้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ b B SE t R2 
DCD       
MM 1.000 0.801 - - 0.641 0.121 
SM 1.111 0.831 0.047 23.656 0.691 0.084 
PM 1.180 0.844 0.067 17.574 0.712 0.148 
RA 1.151 0.866 0.062 18.588 0.751 0.158 

SCD       
LR 1.000 0.689 - - 0.474 0.073 
EC 1.167 0.867 0.061 19.184 0.752 0.054 
NP 1.228 0.841 0.080 15.413 0.707 0.098 
PP 1.257 0.926 0.080 15.716 0.858 0.158 
FI 1.336 0.911 0.089 15.023 0.830 0.190 

DCP       
DF 1.000 0.831 - - 0.690 0.059 
RP 0.957 0.862 0.034 28.039 0.743 0.118 
CP 0.914 0.795 0.049 18.609 0.631 0.006 
RM 0.980 0.856 0.048 20.464 0.732 0.135 
CS 0.796 0.798 0.041 19.216 0.637 0.103 

VCP       
RL 1.000 0.885 - - 0.784 0.170 
RT 1.003 0.764 0.047 21.213 0.584 0.056 
FL 0.994 0.833 0.036 27.348 0.693 0.066 
CO 0.907 0.793 0.046 19.792 0.628 0.132 
TM 0.933 0.762 0.050 18.674 0.580 0.027 
CSL       
OF 1.000 0.832 - - 0.692 0.409 
PS 0.968 0.879 0.048 20.273 0.772 0.277 
LO 1.016 0.880 0.060 16.875 0.775 0.336 
PT 1.029 0.878 0.057 17.901 0.770 0.310 

หมายเหต ุ   สัญลักษณ์และความหมาย  
SE ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
b ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
B ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นรายองค์ประกอบ (Standardized Solution) 
R2 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 

T-value ค่าสถิติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t 
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สรุปผลของการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค์จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.245 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค์จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.731 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่
คุณค่าจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  
ต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.969 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01   
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการ
ลูกค้าจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับ  
การบริการลูกค้า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.831 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน ามาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จากผลวิจัยการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์โดยภาพรวม ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย การจัดการการตลาด การจัดการการขาย ภาพรวม การจัดการผลิตภัณฑ์/ตราสินค้า 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน การขาดวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน การเปลี่ยนแปลง
ด้านวิศวกรรม การแนะน าสินค้าใหม่ การส่งเสริมสินค้าใหม่ และความผิดพลาดของสารสนเทศ 
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ การวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยภาพรวม ความส าคัญ 
อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน  
การวางแผนโซ่อุปสงค์ สมรรถนะโซ่คุณค่า และระดับการบริการลูกค้า จากผลวิจัยการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรเดียว 
ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ และเมื่อ
พิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่าความเบ้และความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์เพียง
เล็กน้อย แต่จัดว่าใกล้ศูนย์ จึงถือว่าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความเหมาะสมที่
จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ท าให้ได้  เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
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 2. ผลการวิเคราะห์การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า
และระดับการบริการลูกค้า ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ 
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ 2) ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ 3) ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า และ 4) ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อระดับการบริการลูกค้า โมเดลการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่
คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องยังไม่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) 
โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model 
Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งค่าดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ จากผลงานวิจัยน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้และข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ครั้งต่อไป ตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรง  
เชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านการหยุดชะงักของ 
โซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ และจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัย
ด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรง ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการลูกค้า ดังเช่น
งานวิจัยของ Qiang and Nagurney (2012) ได้กล่าวถึงแบบจ าลองจะถือว่าการหยุดชะงักนั้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายและในความต้องการสินค้า สองกรณีที่
แตกต่างกันของสถานะในครั้งแรกกรณีเราคิดว่าผลกระทบของการหยุดชะงักนั้นไม่รุนแรงและความ
ต้องการสามารถท าได้ พบในกรณีที่สองความต้องการไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด ส าหรับสอง
กรณีนี้เราเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพสองแบบ โดยปัจจัยของการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์นั้นคือปัจจัย
การน าเข้าจากการขายและปัจจัยด้านการตลาด จากนั้นเราสร้างตัวบ่งชี้เกณฑ์สองทางเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพเครือข่ายซัพพลายเชนส าหรับความต้องการที่ส าคัญ ซึ่งผลงานวิจัยนั้นได้พบว่าปัจจัยใน
การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์นั้นมีผลต่อการระดับการบริการลูกค้า 

3. อภิปรายผลวิจัยเชิงคุณภาพในการแก้ปัญหาการหยุดชะงักของโซ่อุ ปสงค์และการ
หยุดชะงักของโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการวางแผนโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและ
ระดับการให้บริการลูกค้าคือน าโลจิสติกส์ช่วยในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่การ
จัดเก็บและการจัดวางแผนผังใหม่ส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก 
และควรให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติการแก่บุคลากร การเอื้ออ านาจ
ในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และเข้าใจงานซึ่ง
สามารถตัดสินใจได้ตามล าดับขั้นที่ก าหนด พร้อมทั้งควรมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการด้าน
อุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า หรือขายหน้าร้านอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ควรเพิ่มความถี่ในการใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็กในด้านผล 
ติภัณฑ์และบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า หรือขายหน้าร้าน นอกจากนี้ใน
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ส่วนของบริษัทมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพบริการของอุตสาหกรรมเหล็ก  
การจัดเก็บสินค้า หรือการขายหน้าร้าน แม้ว่าในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ มี
สัดส่วนก าไรต่อชิ้นไม่สูงนัก ท าให้ต้องผลิตในปริมาณมาก ดังนั้นจึงต้องเพิ่มระดับคุณภาพและมูลค่า 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดการสูญเสีย ดังนั้นในส่วนมากควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการจัดเก็บสินค้า การน าเอาระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการควบคุมโดยเพิ่มความเร็วในการ
จัดเก็บสินค้า ได้อย่างสูงสุดและสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า  ดังเช่นงานวิจัยของ Kebing, 
Jiulong and Meiling (2014) ได้มีผลด าเนินงานวิจัยคือได้กล่าวถึงบทความนี้ยังศึกษากลไกการ
ประสานงานส าหรับการจัดหาโซ่เมื่อเกิดการหยุดชะงัก หนึ่งคือการหยุดชะงักปัจจัยเดียวสถานการณ์
คือการหยุดชะงักของต้นทุนสินค้าคงคลังและอีกรายการหนึ่งคือ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยสถานการณ์ที่
ขัดข้องเช่นความต้องการสินค้าคงคลัง - ราคา - บวก – อุปสงค์ การหยุดชะงักในแต่ละสถานการณ์ทั้ง
ส่วนกลางและกระจายอ านาจ โซ่อุปทานมีการตรวจสอบและเราศึกษาวิธีการ บรรลุการประสานงาน
โซ่อุปทานที่มีการกระจายอ านาจ ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานวิจัยในด้านการจัดการสินค้าคง
คลังที่เหมาะสมของการจัดการโซ่อุปสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ ในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถน าไปสู่
การวางแผนการจัดการด้านการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถน าผลไปใช้กับ
ระบบธุรกิจที่มีลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าที่รับท าตามค าสั่งซื้อ และการขายที่มีหน้าร้าน
ทั้งขายปลีกและขายส่ง  

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษา  
ในด้านการวางแผนการพยากรณ์และของการวางแผนจัดการด้านการผลิต นอกจากนี้ควรศึกษาในมิติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจเพื่อให้สามารถให้ผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบของธุรกิจและน าไปสู่ของ
การท าแผนธุรกิจในอนาคตและนอกจากนี้ควรจะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถมีสินค้าและเติมเต็มสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่ อรักษาระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า 
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[Analysis with SSS and AMOS to Resrarch]. Bangkok: SE Publishing.6+ 

 


