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บทคดัย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงพรรณนาน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ         
การวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโดยเทคนิคของการวิเคราะห์ปัจจยั 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์     
เชิงลึก และการใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูส่้งออกอาหารไทยจาํนวน 330 ราย จากรายช่ือ
ของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์  
 ผลการวิจยั สรุปไดว้่า การวางแผนร่วมกนัประกอบดว้ยการวางแผนท่ีมีความร่วมมือ
และการวางแผนท่ีมีการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนั ความสมัพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนร่วมกนั
ในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศประกอบดว้ยความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความน่าเช่ือถือ และความ
ไวว้างใจท่ีเกิดจากความตรงต่อเวลา ผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ควรส่งเสริมจริยธรรม
ทางธุรกิจ ความปรารถนาดี ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในระยะยาว ความสามารถในการทาํงาน และ
ความตรงต่อเวลา เพื่อยกระดบัการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 
คาํสําคญั: ความไว้วางใจ ความมุ่งม่ันทีจ่ะรักษาความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล   
               การวางแผนร่วมกนั 
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Abstract 
 

 The main objective of this descriptive research was to study relationships 

that influence collaborative planning in the international logistics management 

through factor analysis and stepwise multiple regression analysis. Data were collected 

by in-depth interviews and questionnaires. The sample consisted of 330 exporters 

from the list of Thai food exporters provided by the Department of Export Promotion, 

Ministry of Commerce.  

  The research findings showed that the collaborative planning consisted of 

cooperative planning and information sharing. The relationship factors that influenced 

the collaborative planning in the international logistics management were code of 

conduct-based trust, relationship commitment, credibility-based trust, and timeliness-

based trust. The research findings suggest that logistics service providers and users 

should promote integrity, benevolence, long-term relationship, and timeliness to 

enhance the level of collaborative planning in the international logistics management. 
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บทที่ 1 
 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 การส่งออกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 - 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(กระทรวงพาณิชย,์ 2553: 8) การส่งออกก่อใหเ้กิดการจา้งงาน การพฒันาความรู้และทกัษะ การนาํเขา้
เทคโนโลยใีหม่ รวมถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัของการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของประเทศตลอดสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) 
อย่างไม่มีขีดจาํกดั เน่ืองจากใช้ผลิตผลทางการเกษตรและวตัถุจาํเป็นท่ีมีแหล่งกาํเนิดในประเทศถึง
ประมาณร้อยละ 80 (สมพงษ ์วนาภา, 2550: 1)  

 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the 
World) โดยมีเป้าหมายเป็นผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้อาหารรายใหญ่ในอนัดบั 1 ถึง 5 ของโลก การส่งออก
สินคา้อาหารของไทยใน พ.ศ. 2552 มีมูลค่าเท่ากบั 754,212 ลา้นบาท ประเทศไทยมีโรงงานแปรรูป
อาหารจาํนวน 8,250 โรงงานและใชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.4 ลา้นคน การผลกัดนั
การส่งออกสินคา้อาหารโดยแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) กาํหนด
เป้าหมายการส่งออกอาหารให้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 10 ต่อปี โดยให้มีมูลค่าการส่งออกไม่ตํ่ากว่า 1 ลา้น 
ลา้นบาท ใน พ.ศ. 2555 (www.nfi.go.th) 

 
 โลกาภิวตัน์และขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีทาํให้เกิดการแข่งขนัในการตลาดระหว่างประเทศท่ี        
เพิ่มมากข้ึน ผูส่้งสินคา้มีความจาํเป็นตอ้งจดัการขนส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด (Rushton & Walker, 2007: 1) จากการศึกษาวิจยัของรุธิร์ พนมยงค ์(2550: 3)
พบว่า  ประเทศไทยยังมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ในระดับค่อนข้างสูงซ่ึงส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ การจดัการโลจิสติกส์ไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญั
ในการส่งออก เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการลดตน้ทุนและการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพ่ือการบริโภคไดต้รงตามเวลา (Time) และสถานท่ี (Place) ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทาํให้การจดัการ         
โลจิสติกส์จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ        
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 การจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International logistics) มีความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าการจัดการโลจิสติกส์ภายในประเทศ (Domestic logistics) เพราะการคาดการณ์ของ
ผูป้ระกอบการอาจจะผิดพลาดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทัว่ไปท่ีมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีกวา้งใหญ่ การดาํเนินธุรกิจและมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั วฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ และการบงัคบัใชท่ี้แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ (Barone, Murphy, Wardlow, & 
Wood, 2002: 4) การจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจึงมีความไม่แน่นอนและมีความเส่ียงสูง            
ผูส่้งออกและผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจึงตอ้งการความสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียนท่ีมาก
ยิง่ข้ึน (Little & Marandi, 2003: 51) 

 
 สมาคมการผลิตและการควบคุมสินคา้คงคลงัแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American 
Production and Inventory Control Society: APICS) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผน การพยากรณ์ และ
การเติมเตม็สินคา้ท่ีมีความร่วมมือระหว่างกนั (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: 
CPFR) วา่ เป็นการวางแผนที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหุน้ส่วนในโซ่อุปทานเพ่ือ
การขนส่งสินคา้จากแหล่งผลิตจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย การแลกเปล่ียนขอ้มูลและความร่วมมือระหว่าง
กนัน้ีสามารถพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามเวลาและ
ไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง ทาํให้หลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดเ้ป็นอย่างมาก (Wisner, 
Leong, & Tan, 2005: 143-147) 

 
 การวิจยัของนีเมเยอร์และเมอร์ฟี (Knemeyer & Murphy, 2005: 1) พบว่า ความสมัพนัธ์ทาง
การตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship marketing characteristics) มีผลต่อการดาํเนินงานดา้น      
โลจิสติกส์ การวิจยัของเลอวิส (Lewis, 2006) พบว่า การแบ่งปันขอ้มูล (Information sharing) ระหว่าง
ลูกค้าและผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์ท่ีสําคัญกับผลการดําเนินงานของการจัดจ้างผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์ การวิจยัของของแจน ดีพเพน (Deepen, 2007: 246) พบว่า ความไว้วางใจ (Trust) และ
ความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ (Relationship commitment) มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ 
(Cooperation) การวิจยัของดายเออร์และชู (Dyer & Chu, 2003: 57-68) ไดวิ้เคราะห์และยืนยนัว่า        
ความไว้วางใจทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิม่ขึน้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผลการดาํเนินงานทั้งทางดา้น
เศรษฐศาสตร์และการเงิน แสดงใหเ้ห็นถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และสนบัสนุนการลงทุนท่ีเพ่ิม
ความสัมพนัธ์ทําให้เกดิการพฒันาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกนั รวมถึงการวิจยัในประเทศไทย พบว่า         
ผูส่้งสินคา้ (Shippers) ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนท่ีมีการใหข้อ้มูล และความถูกตอ้งของขอ้มูล เช่น 
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แจง้อตัราค่าขนส่งท่ีเป็นปัจจุบนั (Updated freight rates) และความถูกตอ้งของเอกสารในระดบัสูง
มากกวา่ปัจจยัดา้นราคา และยงัพบว่าผูส่้งสินคา้ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั และมีผล
ต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ (Ruth Banomyong, 2005: 1) 

 
 อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาวิจยัในประเทศไทย พบว่า การผลกัดนัเร่ืองการขนส่งเท่ียวกลบั 
(Backhaul) ของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเพื่อลดภาระตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการวิ่งรถเปล่าในขากลบั
ใหล้ดลง โดยนาํกลุ่มผูป้ระกอบการและผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์มาจบัคู่กนั ปรากฏว่า ไม่สามารถทาํงาน
ร่วมกนัได ้ (www.matichon.co.th) การวิจยัของจารุพสัตร์ ตนัติมิตร (2551: 1) พบว่า การจดัเครือข่าย
วิสาหกิจ (Enterprise cluster) ของสมาคมตวัแทนออกของรับอนุญาตแห่งประเทศไทยไดป้ระสบปัญหา 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการของไทยมีจุดอ่อนดา้นวฒันธรรมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเน่ืองจากไม่มี 
ความไวว้างใจระหว่างกนั รวมถึงการวางแผนท่ีมีความร่วมมือและการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัใน 
ระดบัตํ่ายงัเป็นปัญหาในการพฒันาโลจิสติกส์ทางการคา้ของประเทศไทย (วิทยา สุหฤทดาํรง และคณะ, 
2550) การขาดความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนเป็นปัญหาในการพฒันาการจดัการโซ่อุปทาน (สมพงษ ์   
วนาภา และคณะ, 2550) รวมถึงการบริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทยตอ้ง
เผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ (ศูนยใ์ห้คาํปรึกษาทางธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552)  

 
 การวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้าและผูใ้ห้บริการ          
โลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนั โดยเฉพาะการศึกษาวิจยัคร้ังน้ียงัเป็นการทดสอบความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุระหวา่งความไวว้างใจ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการวางแผนร่วมกนั เพ่ือยนืยนัทฤษฎีความไวว้างใจ – ความผกูพนัในบริบทของการจดัการ
ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของประเทศไทย นอกจากประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัในเชิงทฤษฎีแลว้ 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับการวางแผนร่วมกันซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อ         
การดาํเนินงาน และความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อกาํไรในระยะยาวของทั้งสองฝ่ายไดม้ากยิ่งข้ึน และสามารถ
นาํเสนอขอ้คน้พบของการวิจยัต่อทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาโลจิสติกส์ทาง
การคา้ของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของประเทศไทย 
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คาํถามของการวจัิย 

 1. ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์มี
อิทธิพลอยา่งไรต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 2. รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศควรเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะ
รักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบของลักษณะของความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันใน            
การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 
สมมตฐิานของการวิจยั 
 

1. ความไวว้างใจมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกนั 
2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกนั 
3. ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกนั 

 
ประโยชน์ของงานวจิัย 
 
 1. ผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์สามารถนาํความรู้ท่ีได้จากการวิจยัเพ่ือใช้ใน         
การจดัการความสมัพนัธ์เพื่อยกระดบัการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 2. สามารถนาํเสนอต่อภาครัฐเพ่ือเป็นแนวทางหรือมาตรการในการสนบัสนุนการวางแผน
ร่วมกนัระหวา่งลูกคา้และผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์เพ่ือการพฒันาการจดัการโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
 3. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนในวิชาการจดัการความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ และวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ภายในวิทยาลยัฯ และเผยแพร่ต่อภายนอกต่อผูท่ี้
สนใจในการศึกษาวิจยัดา้นการจดัการโลจิสติกส์ 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 

  ขอบเขตของการวิจยัมี 3 ประการ คือ 
  1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูส่้งออกอาหารตามทะเบียนรายช่ือของกรมส่งเสริม         
การส่งออก กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 1,800 ราย  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ศึกษาเฉพาะความไวว้างใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งออกอาหารไทยและผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศทางเรือในระบบคอนเทนเนอร์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัเท่านั้น 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ในการวิจยัใชเ้วลาทั้งส้ิน 7 เดือน ไดแ้ก่  
  ทบทวนวรรณกรรม 2 เดือน 

     สร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึก 15 วนั 
     เกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 1 เดือน  
     สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ 1 เดือน 
    เกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 1 เดือน 
     การเขียนรายงานการวจิยั 1 เดือน 15 วนั 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 
 ผูส่้งออกอาหารไทยตอ้งเคยใชบ้ริการกบัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ของผูส่้งออกอาหารไทยในความสามารถในการ
ทาํงาน คือ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือถือได ้และความตรงต่อเวลา และความตั้งใจของผูรั้บจดัการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของ ผูส่้งออกอาหารไทย คือ ความปรารถนาดีและ      
ความซ่ือตรง 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) หมายถึง ความรู้จกัคุน้เคย ความ
ใกลชิ้ด และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีต่อผูส่้งออกอาหารไทย 
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  ความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ (Relationship commitment) หมายถึง ความตอ้งการ
ของผูส่้งออกอาหารไทยท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์กบัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในระยะยาว 
  การวางแผนร่วมกัน (Collaborative planning) หมายถึง การวางแผนท่ีมีความร่วมมือและ            
การแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งผูส่้งออกอาหารไทยและผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
  ผู้ส่งออกอาหารไทย (Thai food exporters) หมายถึง ผูป้ระกอบการตามทะเบียนรายช่ือของ
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ท่ีส่งออกสินค้าประเภทอาหารจากประเทศไทยไปยงั
ต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการกบัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
  ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International freight forwarders) หมายถึง          
ผูใ้ห้บริการท่ีเป็นตวักลางระหว่างผูส่้งออกอาหารไทยและบริษทัเรือในระบบคอนเทนเนอร์ในการรับ
จดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 

กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 

                   ตัวแปรต้น                         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 
 

ความไว้วางใจ 

การวางแผนร่วมกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ความมุ่งมัน่ทีจ่ะรักษาความสัมพนัธ์ 



บทที่ 2 
 

 
     แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และตาํราท่ีเก่ียวข้องกับ       
การจดัการความสมัพนัธ์และการจดัการโลจิสติกส์ ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเตม็สินคา้ท่ีมีความร่วมมือระหวา่งกนั 
(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: CPFR) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แนวคิดการตลาดแบบมุ่งความสมัพนัธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ทฤษฎีความไวว้างใจ – ความผกูพนั (Commitment – Trust Theory) และงานวิจยัท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
 4. แนวคิดความไวว้างใจ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  การวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้าท่ีมีความร่วมมอืระหว่างกนั  
    (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: CPFR) 
 
                 สมาคมการผลิตและการควบคุมสินคา้คงคลงัแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American 
Production and Inventory Control Society: APICS) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผน การพยากรณ์ และ
การเติมเตม็สินคา้ท่ีมีความร่วมมือระหว่างกนั (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: 
CPFR) ว่า เป็นกระบวนการร่วมมือและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหุน้ส่วนในโซ่อุปทานเพ่ือท่ีจะ
วางแผนกิจกรรมหลกัในโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิต การขนส่งวตัถุดิบไปยงัแหล่งผลิตจนถึงการส่งมอบ
สินคา้ในขั้นสุดทา้ยไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย การร่วมมือและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัน้ีประกอบไป
ด้วย การวางแผนธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย รวมถึงการดาํเนินการทั้งหมดท่ีจาํเป็นในการเติมเต็ม
วตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป โดยมีวตัถุประสงค ์คือ การทาํให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดประโยชน์สูงสุด โดย 
การปรับปรุงการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ความถูกตอ้ง การจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตาม
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เวลาท่ีถูกตอ้งและไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง การลดสินคา้คงคลงั ทัว่ทั้งโซ่อุปทาน หลีกเล่ียงการขาดแคลน
สินคา้ และปรับปรุงการบริการลูกคา้ โดยพ้ืนฐานแลว้ กระบวนการดงักล่าวน้ีจะสําเร็จได ้ถา้หุ้นส่วน
ทางการคา้มีความไวว้างใจระหว่างกนัจนทาํให้เกิดการทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด มีความเต็มใจท่ีจะ
แบ่งปันขอ้มูลและความเส่ียงระหว่างกัน ซ่ึงจะทาํให้การวางแผนธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย และ       
การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งสินคา้มีความถูกตอ้งอนัเน่ืองมาจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมี   
ความถูกตอ้งระหวา่งกนัมากกวา่การทาํงานโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแต่เพียงลาํพงั ทาํใหห้ลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายใน
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดเ้ป็นอยา่งมาก (Wisner, Leong, & Tan, 2005: 143-147) 
 
2. การตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship marketing) 
 
 สมาคมการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA) ได้
ให้คาํจาํกดัความของการตลาด (Marketing) ว่า เป็นหนา้ท่ีอย่างหน่ึงขององค์การ และเป็นชุดของ
กระบวนการในการสร้าง การติดต่อส่ือสารและการส่งมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้า และเป็นการจัดการ
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เพ่ือผลประโยชน์ขององคก์ารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ขององคก์าร 
(Kotler & Keller, 2006: 6) จะเห็นไดว้่า นกัการตลาดไดใ้หค้วามสาํคญัในการจดัการความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้มากยิ่งข้ึนเน่ืองมาจากใน ค.ศ. 1980 ไดมี้การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) ท่ีสาํคญั
ในการจดัการการตลาดในมุมมองของผูข้ายและผูซ้ื้อในกิจการระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ (Morris et al., 
1998: 359; Hakansson et al., 2004: 2) จากการตลาดแบบแลกเปล่ียน (Transactional marketing) ใน    
สมยัก่อนท่ีมุ่งเนน้คุณลกัษณะของสินคา้และส่วนแบ่งทางการตลาด (Marketing mix: 4P’s) ซ่ึงประกอบ 
ดว้ยสินคา้ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึงเป็นประเดน็
ของการศึกษาทางการตลาดและนํามาพัฒนาเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Aurathai 
Lertwannawit, 2005: 20) มาเป็นการตลาดแบบมุ่งความสมัพนัธ์ (Relationship marketing) โดยกิจการได้
มองเห็นความสาํคญัในการเพ่ิมความสมัพนัธ์กบัหุน้ส่วนทางการคา้มากยิง่ข้ึน (Geyskens, Steenkamp, & 
Kumar, 1998: 223) ดงันั้น คาํถามในการศึกษาวิจยัทางการตลาดส่วนใหญ่ คือ ส่ิงใดท่ีมีอิทธิพลต่อ    
ความเต็มใจของลูกคา้ในปัจจุบนัในการดาํรงความสัมพนัธ์กบัผูข้าย เพื่อท่ีผูข้ายจะได้ลงทุนในส่ิงท่ี
สามารถเพิ่มความผกูพนักบัลูกคา้ (Gounaris, 2005: 127) 
 
 โฮการ์ดและบีเยอร์ (Hougaard & Bjerre, 2004: 27-28) กล่าวว่า การตลาดแบบมุ่ง
ความสมัพนัธ์เป็นนวตักรรมของการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงมุ่งเนน้สมัพนัธภาพทั้งหมดระหว่างลูกคา้กบัผูข้าย
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สินคา้หรือผูใ้ห้บริการ รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การแลกเปล่ียนทาง
การคา้ระหว่างกนัเท่านั้น แต่เป็นศิลปะในการสร้างและการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีสามารถสร้างกาํไร    
โดยเปล่ียนกลุ่มมุ่งหวงัใหเ้ป็นลูกคา้และเปล่ียนลูกคา้ให้เป็นเพ่ือน การรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกนั
สามารถสร้างคุณค่าอย่างแทจ้ริง เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขนัและผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยจะข้ึนอยูก่บับริบททางวฒันธรรม นโยบายของฝ่ายบริหารจดัการและปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมาย อยา่งไร
กต็าม โดยทัว่ไปแลว้ ประสบการณ์ในความสมัพนัธ์ท่ีผา่นมาจะมีอิทธิพลต่อลูกคา้ โดยมีหลกัฐานท่ีสรุป
ได้ว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายและลูกคา้เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดของการดาํเนินธุรกิจในโลกของ    
ความเป็นจริงในปัจจุบนัท่ีถือว่า ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน (Intangible assets)      
ท่ีสําคญัท่ีสุดของผูป้ระกอบการบริษทัท่ีจะตอ้งทาํนุบาํรุงรักษาไวต้ลอดเวลา เพราะว่า ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวถือว่ามีคุณค่ามากกว่ามูลค่าของการแลกเปล่ียนหรือส่วนแบ่งทางการตลาด เน่ืองจากคุณภาพ   
ของความสมัพนัธ์ดงักล่าวจะมีผลโดยตรงกบัรายไดข้องผูป้ระกอบการ 
 
 โฮการ์ดและบีเยอร์ (Hougaard & Bjerre, 2004: 32) ใหค้าํจาํกดัความของความสมัพนัธ์ 
ระหว่างผูข้ายและลูกคา้ (Buyer-seller relationships) ว่า เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นผลรวมของ                 
การแลกเปล่ียน และการติดต่อระหว่างผูข้ายและลูกคา้ในตลอดเวลา โดยผ่านกลไกในกระบวนการ
ดาํเนินงานและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความตั้งใจในอนาคตของทั้งสองฝ่ายบนพ้ืนฐานของ
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 
 มอร์แกนและฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994: 22) ใหค้าํจาํกดัความของการตลาดแบบมุ่ง
ความสัมพนัธ์ว่า เป็นกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการสร้าง การพฒันาและการบาํรุงรักษา         
การแลกเปล่ียนท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ท่ีประสบความสําเร็จ การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทาง
การตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ จาํเป็นตอ้งทราบถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจท่ี
แตกต่างออกไปตั้ งแต่การเ ร่ิมต้น  ระยะเวลาของความสัมพันธ์และการดําเนินงานท่ีทําให้เกิด
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงสามารถแบ่งแยกรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการ (Focal firm) กบั
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 
 
 1) ความสมัพนัธ์กบัผูข้ายสินคา้ (Goods suppliers) เป็นความสมัพนัธ์ในรูปแบบความเป็น
หุ้นส่วน (Partnership) ท่ีเ ก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนระหว่างผู ้ผลิตสินค้า 



 

 
 

10

(Manufacturer) และผูข้ายสินคา้ของเขา เช่น การจดัหาสินคา้แบบทนัเวลาพอดี (Just-in-time 
procurement) หรือการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total quality management) เป็นตน้ 
  2) ความสมัพนัธ์กบัผูใ้หบ้ริการ (Service providers) เป็นความสมัพนัธ์ในการแลกเปล่ียนกบั
ผูใ้หบ้ริการ เช่น ผูโ้ฆษณา หน่วยงานในการวิจยัทางการตลาดใหก้บัลกูคา้ หรือผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 
เป็นตน้ 
  3) ความสมัพนัธ์กบัคู่แข่งขนั (Competitors) เช่น พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ (Strategic alliances) 
ระหว่างผูป้ระกอบการกบัคู่แข่งขนัทางการคา้ เช่น พนัธมิตรท่ีร่วมมือกนัทางเทคโนโลยีทางการตลาด
ร่วมกนั และในการคา้ระดบัโลก เป็นตน้ 
  4) ความสมัพนัธ์กบัองคก์ารท่ีไม่ไดแ้สวงหากาํไร (Nonprofit organizations) เช่น การร่วมมือ
กันทางพนัธมิตรหรือความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผูป้ระกอบการกับองค์การท่ีไม่แสวงหากาํไรเพ่ือ
วตัถุประสงคข์องสาธารณะ เป็นตน้ 
  5) ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล (Government) เช่น การเป็นหุ้นส่วนในการวิจยัและพฒันา
ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานของรัฐในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัหรือระดบัทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
  6) ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้คนสุดทา้ย (Ultimate customers) เช่น การแลกเปล่ียนในระยะยาว
ระหว่างผู ้ประกอบการกับผู ้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของการตลาดบริการ (Services 
marketing) เป็นตน้ 
  7) ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเป็นคนกลาง (Intermediate customers) เช่น การแลกเปล่ียนท่ีมี
ความสมัพนัธ์ของหุน้ส่วนในการดาํเนินกิจการ เช่น ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูจ้ดัจาํหน่าย
ในช่องทางกระจายสินคา้ เป็นตน้ 
  8) ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานระดบัหนา้ท่ีต่าง ๆ (Functional departments) ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งในการทาํงานกบัหน่วยงานภายในขององคก์าร   
  9) ความสัมพนัธ์กบัพนกังาน (Employees) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการกบั
พนกังานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตลาดภายในองคก์าร  
  10) ความสัมพนัธ์กบัหน่วยธุรกิจ (Business unit) เป็นความสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียน
ระหว่างหน่วยธุรกิจขององคก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เช่น บริษทัยอ่ย หน่วยงานต่าง ๆ หรือหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยทุธ์ (Strategic business units) เป็นตน้ 
 
  คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009: 60-62) กล่าวว่า การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ี
ลึกซ้ึงและยาวนานระหว่างลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ สามารถสร้างความสาํเร็จทั้งทางตรงและทางออ้มของ
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กิจกรรมของการตลาด ซ่ึงเป้าหมายของการตลาดท่ีสําคญั คือ การเขา้ใจ ถึงความสามารถ ทรัพยากร 
ความตอ้งการ เป้าหมาย และความปรารถนาของลูกคา้หรือผูใ้หบ้ริการดงักล่าว 
 
    แอนเดอร์สนัและเวทซ์ (Anderson & Weitz, 1989: 311) ไดน้าํตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการตลาด
แบบมุ่งความสมัพนัธ์ (Relationship marketing variables) เพื่อวิจยัในความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้ายในบริบททัว่ ๆ ไป และพบว่า ความไวว้างใจ การส่ือสารและจุดมุ่งหมายท่ีตรงกนัมีผลอยา่งสาํคญั
ในความสมัพนัธ์ระยะยาวระหว่างหุน้ส่วนในช่องทางการจาํหน่ายแอนเดอร์สันและนารัส (Anderson & 
Narus, 1990: 43) พบว่า การส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความไวว้างใจ 
ซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิดความร่วมมือมากข้ึน 
 
  การวิจยัของมวัร์ (Moore, 1998: 34) สรุปวา่ ความไวว้างใจมีอิทธิพลเชิงบวกกบัประสิทธิผล
ของความสัมพนัธ์ในการจัดจ้างบริการโลจิสติกส์ ความไวว้างใจยงัสามารถทาํให้เกิดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ภาระหนา้ท่ีและความเส่ียง การวิจยัของนีเมเยอร์และเมอร์ฟี (Knemeyer & Murphy, 2005) 
พบว่า ลกัษณะการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship marketing characteristics) ระหว่างผูใ้ห ้
บริการโลจิสติกส์และลูกคา้ท่ีสําคญั คือ ช่ือเสียง การลงทุน การส่ือสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
แสวงหาโอกาส ความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีผลต่อความไวว้างใจ และ  การวิจยัของแจน ดีพเพน (Deepen, 
2007: 275-277) พบว่า ความไวว้างใจมีผลในเชิงบวกต่อความร่วมมือ (Cooperation) และผลการ
ดาํเนินงานของการจดัจา้งบริการโลจิสติกส์ (Logistics outsourcing performance) 
 
  จากการวิจยัท่ีผา่นมา ทาํใหท้ราบวา่ แนวคิดทางการตลาดแบบมุ่งความสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีเป็นประโยชน์ในการเขา้ใจความสาํคญัของความเป็นหุ้นส่วนในการจดัจา้งบริการโลจิสติกส์ ผลการ
ดาํเนินงานของการจดัจา้งบริการโลจิสติกส์ และการออกแบบเพ่ือหาความสัมพนัธ์ในการวิจยั (Deepen, 
2007: 41) ดงัเช่น สต๊อค (Stock, 1997:536) กล่าวว่า การนาํตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดแบบมุ่ง
ความสมัพนัธ์ เช่น ความไวว้างใจ ความผกูพนั และความร่วมมือระหวา่งกนัสามารถทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้และผูใ้หบ้ริการในบริบทของโลจิสติกส์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
  แนวคิดการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์เป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึงขององค์การ และเป็นชุดของ
กระบวนการในการสร้าง การติดต่อส่ือสารและการการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(Stakeholders) เพ่ือผลประโยชน์ขององคก์าร (Kotler & Keller, 2006: 6) สต๊อค (Stock, 1997: 36) กล่าว
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ว่า การนาํตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ เช่น ความไวว้างใจ ความผูกพนั และ
ความร่วมมือระหว่างกนัสามารถทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และผูใ้หบ้ริการใน
บริบทของโลจิสติกส์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการโลจิสติกส์ เช่น การวิจยัของของแจน ดีพเพน (Deepen, 
2007: 246) พบว่า ความไวว้างใจและความผกูพนัระหว่างผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์มีผลต่อ
ความร่วมมือระหวา่งกนั การวิจยัของดายเออร์และชู (Dyer & Chu, 2003: 57-68) ไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูล
และยืนยนัว่า ความไวว้างใจทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ิมข้ึน และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี
ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาของการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 
 
3. ทฤษฎคีวามไว้วางใจ – ความผูกพนั (Commitment – Trust Theory) 
 
  ทฤษฎีความไวว้างใจ - ความผกูพนัของการตลาดแบบมุ่งความสมัพนัธ์ (Commitment- Trust 
Theory of Relationship Marketing) เป็นทฤษฎีท่ีค่อนขา้งใหม่และถูกพฒันาข้ึนคร้ังแรกโดยโรเบิร์ต เอม็        
(Robert M. Morgan) และ เชลบ้ี ดี ฮนัท ์ (Shelby D. Hunt) เม่ือ ค.ศ. 1994   โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
ทฤษฏีการแลกเปล่ียนทางสงัคม (Social exchange theory) ทฤษฎีดงักล่าวไดมี้บทบาทท่ีสาํคญัในการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) ของการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ในทศวรรษท่ีผ่านมา 
(Deepen, 2007: 43) จากการมีมุมมองใหม่ท่ีวา่ ความไวว้างใจและความผกูพนัเป็นตวัแปรท่ีมีความสาํคญั
และเป็นส่ือกลาง (Key Mediating Variables: KMV) ของการตลาดแบบมุ่งความสมัพนัธ์ ไม่ใช่อาํนาจ
และความสามารถท่ีจะบงัคบัผูอ่ื้น ความไวว้างใจและความผูกพนัยงัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีก่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างกันรวมถึงความสําเร็จของการแลกเปล่ียนทางการคา้จากเหตุผลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง 3 
ประการ คือ 
  1) ความไวว้างใจและความผกูพนัทาํใหหุ้น้ส่วนเกิดความร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดมาก
ข้ึนเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูร่ะหวา่งกนั 
  2) ความไวว้างใจและความผกูพนัทาํใหหุ้น้ส่วนคาํนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า
ผลประโยชนใ์นระยะสั้น 
  3) ความไวว้างใจและความผูกพนัทาํใหหุ้น้ส่วนพิจารณาการกระทาํท่ีมีความเส่ียงของ อีก
หุ้นส่วนหน่ึงดว้ยความรอบคอบ และทาํให้ลดความหวาดระแวงพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสของอีก
ฝ่ายหน่ึง   
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  ทฤษฎีความไวว้างใจ-ความผูกพนัของการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ ระบุว่า ค่าใชจ่้ายใน
การยกเลิกความสัมพนัธ์ (Termination costs) ผลประโยชน์ของความสมัพนัธ์ (Relationship benefits) 
และค่านิยมร่วม (Shared values) ก่อใหเ้กิดความผกูพนักบัความสัมพนัธ์ (Relationship commitment) 
และมีผลลพัธ์ (Outcomes) คือ การโอนอ่อนผ่อนตาม (Acquiescence) และช่วยลดความตอ้งการท่ีจะ
ลม้เลิกความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (Propensity to leave) 
 
  ในส่วนของความไวว้างใจจะเพิ่มข้ึนเม่ือหุ้นส่วนแบ่งปันค่านิยมท่ีคล้าย ๆ กันและเม่ือ
หุ้นส่วนส่ือสารกนั  ความไวว้างใจจะลดลงเม่ือหุ้นส่วนรับรู้ว่า มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสเกิดข้ึน 
ความไวว้างใจและความผกูพนัมีผลต่อความร่วมมือระหวา่งกนั (Cooperation) ผลลพัธ์ของความไวว้างใจ 
คือ ความขดัแยง้เชิงสร้างสรรค ์(Functional conflict) ความไม่แน่นอนท่ีตดัสินใจได ้(Decision - making 
uncertainty) และทา้ยท่ีสุด มอร์แกนและฮั้นท ์(Morgan & Hunt, 1994: 22) ไดเ้นน้ย ํ้าวา่ ความไวว้างใจ
เป็นตวัแปรหลกั (Key determinant) ท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อความสัมพนัธ์ (Relationship 
commitment) โดยไดส้ร้างรูปแบบตวัแปรท่ีเป็นส่ือกลางหลกัของการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (The 
KMV Model of Relationship Marketing) ไวด้งัภาพ 4 ต่อไปน้ี 
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
 

แผนภูมิที ่2 รูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรในทฤษฎคีวามไว้วางใจ - ความผูกพนัของการตลาด 
                         แบบมุ่งความสัมพนัธ์ 
      ท่ีมา: The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 22.  
                (Morgan & Hunt, 1994) 
 
 เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะความไวว้างใจ ความผกูพนั และความร่วมมือ
ระหว่างกนั โดยจะไม่ศึกษาตวัแปรตน้ของความไวว้างใจ หรือตวัแปรตน้อ่ืน ๆ ของความผูกพนั รวมถึง
ตัวแปรผลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเส้นทางของความผูกพัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกความสัมพันธ์ 
ผลประโยชน์ของความสัมพนัธ์ การโอนอ่อนผ่อนตาม และความตอ้งการท่ีจะลม้เลิกความสัมพนัธ์
ระหว่างกนั เน่ืองจากตวัแปรดงักล่าวนั้นส่วนใหญ่ใช้ศึกษาวิเคราะห์สําหรับการวิจยัท่ีมุ่งเน้นในเร่ือง 
ความภกัดี (Loyalty) ของลูกคา้ (Deepen, 2007: 72) 
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4. ความไว้วางใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นทีจ่ะรักษาความสัมพนัธ์ 
 
  4.1 ความไว้วางใจ (Trust) 
 
  ความไวว้างใจเป็นทศันคติ (Attitude) ประเภทหน่ึง เน่ืองจากเป็นความรู้สึกและความเช่ือของ
คนเรา (Trustor) ท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Trustee) ส่วนความน่าไวว้างใจ (Truthworthiness) จดัวา่
เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึงของผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจ (Mclead, 2011) การศึกษาท่ี
เก่ียวกบัความไวว้างใจมีอยู่ในหลายสาขาวิชา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
พฤติกรรมองค์การ การจดัการเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านความไวว้างใจภายในองค์การ (Intra-organizational 
trust) และความไวว้างใจระหว่างองคก์าร (Inter-organizational trust) (Zaheer & Harris, 2006: 170)    
เป็นตน้ รวมถึงสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนในปัจจุบนั (Bowersox et al., 2007: 372) 
ความไวว้างใจระหว่างลูกคา้และผูใ้ห้บริการมีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับการจดัการการจดัจา้งบริการ    
โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ (International logistics outsourcing management) (Rushton & Walker, 2007: 
298-299) แต่เน่ืองจากความซับซ้อนในความหมายของความไวว้างใจ และจากการศึกษาท่ีมีอยู่ใน
หลากหลายสาขาวิชาดงักล่าว ส่งผลให้ความไวว้างใจมีความหมาย หรือคาํจาํกดัความท่ีแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละสาขาวิชา และในแต่ละระดบัของการวิเคราะห์ เช่น ระดบัปัจเจกบุคคล (Individual) 
ระดบัองคก์าร (Organization) หรือระดบัสถาบนั (Institution) เป็นตน้ ซิงค ์เซอร์เดสมุค และซาโบล 
(Singh, Sirdeshmukh, & Sabol, 2002: 30) ไดก้ล่าววา่ ผูว้ิจยัควรศึกษาความไวว้างใจในขอบเขตและ
ความหมายในบริบทของเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่รวมถึงคูมาร์ (Kumar, 1996: 92) กล่าวว่า ความไวว้างใจ
ระหว่างองคก์ารไม่ไดเ้หมือนกนัทุกบริบทหรือทัว่โลก ดงันั้น การอธิบายความหมายของความไวว้างใจ
ของผูส่้งออกอาหารไทยท่ีมีต่อผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นความ
ไวว้างใจระหว่างองค์การกับองค์การ ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และระหว่างลูกคา้กับผูใ้ห้บริการน้ีจึง
จาํเป็นตอ้งมุ่งเน้นศึกษาความหมายของความไวว้างใจจากแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ความไวว้างใจระหวา่งองคก์าร การตลาดระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ และการตลาดบริการ รวมถึงความหมาย
ของความไวว้างใจในการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม การศึกษาท่ีเก่ียวกบัความ
ไวว้างใจในสาขาวิชาเหล่าน้ีไดน้าํองคค์วามรู้จากนกัจิตวทิยาสงัคมและสงัคมวิทยามาใชใ้นการศึกษาดว้ย
เช่นกนั โดยนักวิจยัในแต่ละสาขาวิชาท่ีไดศึ้กษาและได้ให้ความหมายของความไวว้างใจไว ้และได้
นาํมาใชใ้นการวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกนัอยา่งแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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 ซาเฮียร์, แมคอวิลี และเพอร์โรน (Zaheer, McEvily, & Perrone, 1998: 141) ใหค้าํนิยามของ
ความไวว้างใจระหว่างองค์การว่า เป็นความไวว้างใจโดยรวมของสมาชิกขององค์การหน่ึงท่ีมีต่ออีก
องคก์ารหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของเคอร์ราลและอิงคเ์พน (Curral & Inkpen, 2002: 479) ท่ีให้
ความหมายในเชิงสงัคมศาสตร์วา่ เป็นความรู้สึกร่วมกนัขององคก์ารหน่ึงท่ีมีต่อประวติัขององคก์ารหน่ึง
ซ่ึงเป็นความไวว้างใจของสมาชิกท่ีสะสมร่วมกนัอยูใ่นองคก์ารท่ีใหค้วามไวว้างใจนั้น และจากความจริง
ท่ีว่า ความไวว้างใจเป็นมโนทศัน์ (Concept) ท่ีมีความยุ่งยาก และมีความซับซ้อน จากความหมายท่ี
กวา้งขวางและหลากหลาย จึงมีผูน้าํในการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจดงักล่าวให้คาํจาํกดัความไว้
หลากหลายมิติ (Zaheer & Harris, 2006: 170-171) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได ้นาํคาํจาํกดัความของความไวว้างใจ
ท่ีถือว่ามีความสําคญั และท่ีนักวิจัยใช้เป็นแนวคิดของการวิจัยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพ่ือค้นหา
องคป์ระกอบ หรือมิติท่ีสาํคญัของความไวว้างใจของผูส่้งออกอาหารไทย โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
  รอตเตอร์ (Rotter, 1967: 651-665) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นความคาดหวงัซ่ึงเกิดข้ึนจาก
คาํพดูท่ีเช่ือถือไดข้องผูใ้ดผูห้น่ึง หรือองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง 
 
  แอนเดอร์สนัและนารัส (Anderson & Narus, 1990: 42-58) กล่าววา่ ความไวว้างใจเป็น ความ
โนม้นอ้มท่ีจะสะทอ้นความเช่ือจากความสามารถในการทาํงาน (Competence) และความปรารถนาดี 
(Benevolence) ของผูท่ี้มุ่งหวงัว่าจะได้รับความไวว้างใจ และความเช่ือของผูซ้ื้อว่าผูใ้ห้บริการและ
พนกังานของเขาจะปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลในเชิงบวก (Positive outcomes) และไม่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมท่ีไม่คาดหวงัและท่ีจะส่งผลในเชิงลบ (Negative outcomes) 
  มวัร์แมน ซอลทแ์มน และเดสแพนดี (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992: 314-329) 
ศึกษาความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายในงานวิจยัของการตลาดบริการ และให้คาํจาํกดัความของ
ความไวว้างใจว่า เป็นความเช่ือ ความรู้สึก หรือการคาดหวงัในหุน้ส่วนของการแลกเปล่ียนซ่ึงจะตดัสิน
จากความเช่ียวชาญ (Expertise) ความเช่ือถือได ้(Reliability) และความตั้งใจ (Intention) ของหุน้ส่วน 
 
  กาเนซาน (Ganesan, 1994: 1-19) ใหค้วามสาํคญัต่อความน่าเช่ือถือ (Credibility) และความ
ปรารถนาดี โดยความสามารถจะสะทอ้นถึงความเช่ือของผูซ้ื้อว่า ผูข้ายมีความเช่ียวชาญเพียงพอท่ีจะ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้ความปรารถนาดีจะสะทอ้นในส่วนความเช่ือของผูซ้ื้อวา่ 
ผูข้ายจะมีความตั้งใจและจะกระทาํการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูซ้ื้อไม่ว่าสถานการณ์จะเปล่ียนแปลง
ไป โดยไม่ตอ้งมีสญัญาผกูมดั 
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  มอร์แกนและฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994: 20-38) กล่าวว่า ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนเม่ือฝ่าย
หน่ึงเช่ือมัน่ในความเช่ือถือได ้และความซ่ือตรง (Integrity) ของหุน้ส่วนในการแลกเปล่ียนนั้น 
 
  ในการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ คาํจาํกดัความของความไวว้างใจท่ีนิยมอา้งถึงมาก
ท่ีสุด (Zaheer & Harris, 2006: 171) คือ คาํจาํกดัความของเมเยอร์ เดวิส และสคูร์แมน (Mayer, Davis, & 
Schoorman, 1995: 709-734) ท่ีใหค้วามหมายของความไวว้างใจว่า เป็นความเตม็ใจ (Willingness) ของ
ฝ่ายหน่ึงท่ีจะอยูใ่นสภาวะท่ีอาจเป็นอนัตราย (Vulnerable) จากการกระทาํของอีกฝ่ายหน่ึง โดยคาดหวงัวา่ 
ผูอ่ื้นจะดาํเนินกิจกรรมตามท่ีผูท่ี้ใหค้วามไวว้างใจนั้นไดใ้หค้วามสาํคญัโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความสามารถ
ในการติดตามผลหรือการควบคุมฝ่ายท่ีไดรั้บความไวว้างใจนั้น 
 
  กลูาติ ซาเฮียร์ แมคอีเวลี และเพอร์โรน (Gulati, 1995: 85; Zaheer, McEvily, & Perrone, 
1998: 150) ใหค้าํจาํกดัความของความไวว้างใจว่า เป็นการคาดหวงัว่าองคก์ารอีกองคก์ารหน่ึงสามารถ
ไวใ้จท่ีจะทาํตามคาํสัญญา ประพฤติในลกัษณะท่ีคาดหวงัไว ้กระทาํการและเจรจาต่อรองอย่างมีความ
เหมาะสมยติุธรรม (Fairly) แมว้า่ จะมีโอกาสท่ีจะแสวงหาประโยชน์ได ้
 
  โดเนและแคนนอน (Doney & Cannon, 1997: 36) ใหค้าํจาํกดัความจากการทบทวน
วรรณกรรมทางจิตวิทยาสังคม โดยใหค้วามสาํคญัของความน่าเช่ือถือและความปรารถนาดีว่า เป็นส่ิงท่ี
มุ่งหวงัของความไวว้างใจ 
 
  รัวส์ซอง (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998: 393-404) ใหค้าํจาํกดัความวา่ ความ
ไวว้างใจเป็นสภาพทางจิตใจท่ีประกอบดว้ยความตั้งใจท่ีจะยอมรับสภาวะท่ีมีความไม่แน่นอนใหข้ึ้นอยู่
กบัความคาดหวงัในผลดีจากความตั้งใจหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายหน่ึง 
 
  เกยส์เคนส์ สตีนแคมป์ และคูมาร์ (Geyskens, Steenkamp, & Kumar, 1998: 223-248) ให้
ความสาํคญัของความไวว้างใจในความซ่ือสัตย ์(Honesty) ของหุน้ส่วนโดยเป็นความเช่ือของกิจการว่า 
หุน้ส่วนจะเช่ือถือได ้รักษาคาํพดู และทาํตามสญัญาดว้ยความจริงใจ 
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  เอลเลนและมาร์ค (Ellen & Mark, 1999: 70-87) ใหค้วามหมายของความไวว้างใจวา่ เป็น
ความเช่ือมัน่ในคุณภาพ (Quality) และความเช่ือถือไดข้องการบริการต่อลูกคา้ 
  
  เซอร์เดสมุค ซิงค ์และเซบอล (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002: 15-37) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียนในธุรกิจการบริการ และไดใ้ห้คาํจาํกดัความของความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคว่า เป็นความคาดหวงัของผูบ้ริโภคว่าผูใ้ห้บริการสามารถพ่ึงพาได้ (Dependable) และมี
ความสามารถท่ีจะเช่ือถือไดใ้นการทาํตามคาํสญัญา 
 
  นกัวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ ให้คาํจาํกดัความของความไวว้างใจว่า 
เป็นความซ่ือสัตยแ์ละความปรารถนาดีของหุ้นส่วน ตวัอย่างเช่น วอลเทอร์ มูลเลอร์ และเฮลเฟอร์ท 
(Walter, Mueller, & Helfert, 2005: 2) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของความไวว้างใจวา่ เป็นความเช่ือของลูกคา้
ว่า ความปรารถนาดี ความซ่ือสตัย ์และความสามารถในงานท่ีจะกระทาํการซ่ึงเป็นผลประโยชน์อยา่งดี
ท่ีสุดในความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
 
  จากความหมาย หรือคาํจาํกดัความของความไวว้างใจขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การศึกษา วิจยัใน
ปัจจุบนัน้ีระบุว่า ความไวว้างใจระหวา่งองคก์ารเป็นแนวคิดท่ีประกอบดว้ยหลายมิติ  (Multidimensional 
concept) และมีนกัวิชาการเป็นจาํนวนมากท่ีสนบัสนุนแนวความคิดน้ี (Bowersox et al., 2007: 373) 
ประกอบกบัแนวทางท่ีแมคอลิสเตอร์ (McAllister, 1995: 24) ไดก้ล่าวไวว้า่ ก่อนท่ีจะใหค้วามหมายของ
ความไวว้างใจ ผูว้ิจยัควรพิจารณาถึงมิติของความไวว้างใจ (Dimensions of trust) ในเร่ืองราวท่ีตนเอง
กาํลงัศึกษาอยูท่ ั้งหมดก่อน ดงันั้น เพ่ือใหค้รอบคลุมมิติหรือองคป์ระกอบของความไวว้างใจของผูส่้งออก
อาหารไทย ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยัท่ีเก่ียวกบัมิติของความไวว้างใจ ซ่ึงจะไดก้ล่าว
ต่อไป ดงัน้ี 
 
  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความเห็นว่า ความ
ไว้วางใจเป็นแนวคิดท่ีประกอบด้วยหลายมิติ  โดยมีมิติหรือองค์ประกอบของความไว้วางใจท่ีมี
ความสาํคญัท่ีกล่าวไวใ้นแต่ละสาขาวิชา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
  นกัจิตวิทยาสงัคมมีแนวความคิดวา่ ความไวว้างใจประกอบดว้ย 3 มิติ คือ 1) ความไวว้างใจท่ี
เกิดจากความคิดความเขา้ใจ (Cognitive trust) 2) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ 
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(Affective trust) และ 3) ความไวว้างใจท่ีแสดงออกโดยพฤติกรรม (Behavioral trust) (Lewis & Weigert, 
1985: 968) 
 
  การศึกษาวิจยัในสาขาวิชาสังคมวิทยา มีความเห็นว่า ความไวว้างใจแบ่งเป็น  1) ความ
ไวว้างใจท่ีเกิดจากความคิดความเขา้ใจ (Cognitive trust) เช่น เกิดข้ึนจากการรับรู้ถึงความซ่ือตรง 
(Integrity) หรือความสามารถ (Capability) ของบุคคลอ่ืน และ 2) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากอารมณ์ 
(Emotional trust) เช่น ความรู้สึกไดจ้ากความปรารถนาดี (Benevolence) ของบุคคลอ่ืน (Dirks & 
Skarlicki: 2) 
 
  ซาเฮียร์และแฮร์ริส (Zaheer & Harris, 2006: 181) กล่าวว่า ความไวว้างใจระหว่างองคก์าร 
(Inter-organizational trust) เป็นตวัแปรเชิงโครงสร้าง (Construct) ซ่ึงประกอบดว้ยหลายมิติ ตวัอยา่งเช่น 
1) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความตั้งใจดี (Goodwill-based trust) และ 2) ความไวว้างใจท่ีเกิดจาก
ความสามารถในการทาํงาน (Competence-based trust)  
 
  การศึกษาเก่ียวกบัการจัดการโซ่อุปทานของโรเบิร์ต แฮนด์ฟิลด์ และคริสเตียน เบชเทล 
(Handfield & Bechtel, 2004: 3-5) ระบุวา่ การศึกษาวิจยัในสาขาวิชาการจดัการโซ่อุปทานนั้นสามารถนาํ
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่แลว้อย่างมากมายในสาขาวิชาอ่ืน ๆ และสามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งสร้าง
ข้ึนมาใหม่ (Reinvent the wheel) เช่น จากคาํจาํกดัความของไวว้างใจท่ีมีอยู ่สามารถนาํมาจดัลาํดบัการ
พฒันาของแนวคิดท่ีเก่ียวกบัมิติของความไวว้างใจไดเ้ป็น 8 กระบวนทศัน์ (Paradigms) ดว้ยกนั คือ 
  1) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากการคาดหวงัจากความคิดความเขา้ใจ (Cognitive predictability) 
หรือความเช่ือถือได ้(Reliability)  
  2) ความไวว้างใจในดา้นความสามารถในการทาํงาน (Competence)  
  3) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นหรือความตั้งใจดี (Altruistic faith   or 
goodwill)     
  4) ความสามารถท่ีจะอยูใ่นสภาวะท่ีเป็นอนัตรายเน่ืองจากเกิดความไวว้างใจ (Vulnerability 
to trust) 
   5) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความภกัดี (Loyalty-based trust) 
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  6) เร่ิมมีแนวคิดใหม่ว่า ความไวว้างใจประกอบดว้ยหลายมิติ เช่น ประกอบดว้ย      ความ
ไวว้างใจท่ีเกิดจากความคิดความเขา้ใจหรือความเช่ือถือไดจ้ากผลการดาํเนินงาน และความไวว้างใจท่ีเกิด
จากความศรัทธาในการเห็นใจผูอ่ื้นหรือเกิดข้ึนจากความรู้สึก (Affective or Altruistic faith trust)  
  7) ความไวว้างใจประกอบดว้ย 3 มิติ คือ ความสามารถท่ีจะอยูใ่นสภาวะท่ีเป็นอนัตราย 
(Vulnerability) ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความคิดความเขา้ใจ (Cognitive-based trust) และความไวว้างใจท่ี
เกิดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective-based trust)  
  8) กิจการเร่ิมพิจารณาว่า ความไวว้างใจเกิดจากความน่าไวว้างใจของกิจการอ่ืน และเกิดข้ึน
จากความน่าไวว้างใจของกิจการตนเองดว้ยเช่นกนั (Nonpartisian trust) 
 
  การศึกษาในสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของเบาเวอร์ซ็อกซ์และคณะ 
(Bowersox et al., 2007: 372-273) ไดย้ืนยนัแนวคิดท่ีว่า ความไวว้างใจมีหลายมิติและกล่าวว่า ความ
ไวว้างใจมี 2 มิติหลกัท่ีสาํคญั คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความเช่ือถือได ้(Reliability-based trust) และ
ความไวว้างใจท่ีเกิดจากคุณลกัษณะ (Character-based trust) 
  
  ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความเช่ือถือได ้คือ การรับรู้ขององคก์รท่ีมีต่อหุน้ส่วนในอนาคตจาก      
การกระทาํท่ีเกิดข้ึนแลว้และผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา ซ่ึงรวมถึงความตั้งใจท่ีจะทาํให้เกิดผลงานท่ีดี 
ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนจากความสามารถท่ีจะดาํเนินงานไดต้ามท่ีใหส้ญัญาไว ้แต่หากไม่สามารถทาํได้
ตามสญัญาแลว้ ความไวว้างใจและความสมัพนัธ์ท่ีมีความร่วมมือก็จะไม่เกิดข้ึน เช่น ความเท่ียงตรง และ
ความตรงต่อเวลา 
 
   ความไวว้างใจท่ีเกิดจากคุณลกัษณะ คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดข้ึนจากปรัชญาและวฒันธรรม
ขององคก์ร โดยเฉพาะเกิดจากการรับรู้ว่า หุ้นส่วนเอาใจใส่ในผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหน่ึง และจะไม่
กระทาํการใด ๆ โดยไม่พิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัอีกฝ่ายหน่ึง เม่ือความไวว้างใจประเภทน้ีได้
พฒันาข้ึน จะทาํใหหุ้น้ส่วนไม่รู้สึกว่า กาํลงัตกอยูใ่นอนัตรายในการกระทาํของอีกฝ่ายหน่ึง เช่น การให้
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของกิจการใหก้บัหุน้ส่วนทางการคา้ เน่ืองจาก เช่ือว่า หุน้ส่วนทางการคา้ดงักล่าวจะ
ไม่เปิดเผยความลบันั้นของกิจการต่อผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยเฉพาะความไวว้างใจท่ีเกิดจากคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 
คือ ความซ่ือสตัย ์ความปรารถนาดี และความน่าเช่ือถือ 
 



 

 
 

20

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยให้คาํนิยามตัวแปรของความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมั่นของ            
ผูส่้งออกอาหารไทยในความสามารถในการทาํงาน คือ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือถือได ้และความตรง   
ต่อเวลา และความตั้งใจของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของ ผูส่้งออก
อาหารไทย คือ ความปรารถนาดีและความซ่ือตรง 
 
 4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal trust)  
 
  เน่ืองจาก การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ทาํใหลู้กคา้ไม่สามารถประเมินคุณภาพของการ
บริการท่ีไดรั้บไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ในขั้นเร่ิมตน้ของการบริการ ความไวว้างใจนั้นอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการ
รู้จกักนัเป็นส่วนตวัในการสร้าง “ความผกูพนัทางสงัคม” (Gounaris & Venetis, 2002: 642) โดยเฉพาะ
ประเทศไทยท่ีมีความเป็นสงัคมแบบกลุ่มนิยม (Collectivist Society) ซ่ึงความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดจะ
ไดก้ารยอมรับอยา่งสูง ผูใ้หบ้ริการจะไดรั้บความไวว้างใจมากกวา่ถา้มีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 
(Abe, 2004: 1) 
 
 ในการตลาดบริการ ผูจ้ดัการของธุรกิจจะกระตุน้ใหพ้นกังานของตนสร้างความสัมพนัธ์ทาง
สงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเป็นมิตรกบัลูกคา้ เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการกระทาํของลูกคา้ในดา้นลบ ในทาง
กลบักนั ลูกคา้ก็แสวงหาผลประโยชน์ทางสังคมจากความเป็นมิตรกบัผูใ้ห้บริการดว้ยเช่นกนั ดงันั้น            
ผูใ้หบ้ริการสามารถท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจหากสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็นมิตรกบัลูกคา้ 
(Hennig-Thurau et al., 2002: 245) 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใหค้าํนิยามตวัแปรของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความรู้จกั
คุน้เคย ความสัมพนัธ์ท่ีดีและใกลชิ้ดของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีมีต่อผูส่้งออกอาหาร
ไทย 
  4.3 ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ (Relationship commitment) 
 
  ความผกูพนัจดัว่าเป็นทศันคติอีกประเภทหน่ึง (Moorman et al., 1992: 81-82) และเป็น      
ตวัแปรท่ีนิยมใชใ้นการศึกษาวิจยัทั้งในดา้นพฤติกรรมองคก์าร การวิจยัเก่ียวกบัผูบ้ริโภค และการศึกษา
วิจยัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและธุรกิจ ความผกูพนัถูกจดัใหเ้ป็นตวัแปรท่ีส่ือความหมายถึง 
การผูกพนั (Bonding) ระหว่างองคก์ารไดดี้ท่ีสุด (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987: 11-12) และเป็น
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ส่วนประกอบท่ีสําคญัของความสัมพนัธ์ท่ีประสบความสําเร็จในระยะยาว และมีความหมายว่า เป็น 
คาํมัน่สญัญาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีจะดาํรงความสมัพนัธ์ระหวา่งหุน้ส่วนทางการคา้ และ
เป็นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์ท่ีมีคุณค่า (Gundlach, Achrol, & Mentzer, 
1995: 78-79) โดยหุ้นส่วนท่ีมีความผูกพนักบัอีกองค์กรนั้น จะเต็มใจท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ี
เฉพาะเจาะจงเพื่อความสัมพนัธ์นั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือของหุ้นส่วนนั้นว่า ความสัมพนัธ์ใน   
การแลกเปล่ียนระหวา่งกนัจะมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในอนาคต (Anderson & Weitz, 1992: 320-321) 
 
  เช่นเดียวกับความไวว้างใจ ในการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัความผูกพนัระหว่างองค์การ
นกัวิชาการบางท่านใชมุ้มมองในการวิจยัว่า ความผกูพนัระหว่างองคก์ารเป็นมิติเดียว (Uni-dimensional 
construct) (Morgan & Hunt, 1994: 20-21) นกัวิชาการอีกส่วนหน่ึงให้ความเห็นว่า ความผูกพนั
ประกอบดว้ยหลายมิติ (Multidimensional construct) (Ozag, 2006: 871) ตวัอยา่งเช่น ความผกูพนัระหวา่ง
องคก์ารประกอบดว้ย 2 มิติ เช่น ความผกูพนัในดา้นความรู้สึก (Affective commitment) ซ่ึงเป็นความ
ผูกพนัท่ีมีต่ออีกองคก์รหน่ึง ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในดา้นจิตใจท่ีเกิดจากความรู้สึกและอารมณ์ของผูท่ี้
ติดต่อระหวา่งกนั และความผกูพนัในดา้นผลตอบแทน (Calculative commitment) เป็นความผกูพนัท่ี
เกิดข้ึนจากการคิดคาํนวณเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์กบั
องคก์ารนั้น 
 
  สําหรับความผูกพันในงานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดคาํจํากัดความของความผูกพัน
เช่นเดียวกบัทฤษฎีความไวว้างใจ - ความผูกพนัของการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ของมอร์แกน
และฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994: 23) ซ่ึงใชมุ้มมองในการวิจยัวา่ ความผกูพนัวา่มีมิติเดียวโดยมุ่งเนน้  
การใหค้วามสาํคญักบัความผกูพนัในดา้นความรู้สึก เน่ืองจากเป็นมิติของความผกูพนัท่ีมีความสาํคญั คือ      
มีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ (Loyalty) อย่างมีนยัสาํคญัมากท่ีสุด (Deepen, 2007: 97) ซ่ึงมอร์แกน
และฮันท์ให้ความหมายของความผูกพนัว่า เป็นความผูกพนัท่ีมีต่อหุ้นส่วนทางการค้า โดยเช่ือว่า 
ความสมัพนัธ์กบัหุน้ส่วนทางการคา้นั้นมีความสาํคญัอยา่งมาก ซ่ึงเป็นการรับประกนัว่าจะมีการพยายาม
อย่างเต็มท่ีท่ีจะดาํรงรักษาไว ้โดยผูท่ี้มีความผูกพนันั้นเช่ือว่า ความสัมพนัธ์นั้นมีคุณค่าและจะดาํรงอยู่
ตลอดไป 
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  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัให้นิยามตวัแปรของความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ หมายถึง 
ความตอ้งการผูส่้งออกอาหารไทยท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศเน่ืองจากเช่ือวา่ ความสมัพนัธ์กบัผูใ้หบ้ริการนั้นมีความสาํคญัอยา่งยิง่ 
 



บทที่ 3 
 

 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 

 การวิจยัเร่ือง “การจดัการความสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหวา่งประเทศ กรณีศึกษาผูส่้งออกอาหารไทย” น้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะ
รักษาความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และเพ่ือสร้าง
รูปแบบของลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ มีการเก็บขอ้มูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และใชแ้บบสอบถามท่ี    
สร้างข้ึน (Constructed questionnaires) เพื่อเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูส่้งออกอาหารไทยท่ีเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Units of analysis) โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 
ข้ันตอนการดาํเนินการวจัิย 
 
 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดการดาํเนินการวิจยัไว ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่งผูส่้งออกอาหารไทย 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5. การเขียนรายงานการวิจยั 

 
 โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั สรุปไดต้ามแผนภูมิ 3 ดงัต่อไปน้ี 
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ข้ันตอนที ่1 
  
 
 
 
 
ข้ันตอนที ่2 
 
 
 
 
ข้ันตอนที ่3 
   
 
  
 
 
ข้ันตอนที ่4 
 
 
 
ข้ันตอนที ่5   เขียนรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 
แผนภูมิที ่3  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 
 

  

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความสัมพนัธ์ทีผ่ลต่อการวางแผนร่วมกนั เพือ่หา
ความหมายและความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเพือ่กาํหนดเป็นกรอบแนวคดิของการวจิยั 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
-  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคดิของการวจิยั  
-  นําไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของผู้ส่งออกอาหารไทยจํานวน 5 องค์การ 
- สร้างและพฒันาแบบสอบถามโดยการใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีและข้อคาํถามจากงานวจัิย 
 ทีเ่กีย่วข้องร่วมกบัข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
- นําแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 
- ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

เกบ็ข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ส่งออกอาหารไทยจํานวน 330 ราย 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพือ่บรรยายลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และ 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวจิยั  

ใช้สถิติวเิคราะห์ปัจจยั เพือ่หาองค์ประกอบหรือมิติทีสํ่าคญัของตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ใช้สถิติวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนเพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ทีม่ีผลต่อการ
วางแผนร่วมกนัในการจัดการโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ ด้วยวธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ทดลองเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย
เพือ่ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือก่อนนําไปเกบ็ข้อมูลจริง 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

 การวิจยัเร่ืองน้ีใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของผูส่้งออกอาหารไทยจาํนวน 5 ท่านดว้ย
ตนเองและบนัทึกเสียงไวทุ้กคร้ัง และนาํความรู้ท่ีไดม้าพฒันาแบบสอบถาม สุ่มตวัอย่างแบบง่ายจาก  
กลุ่มประชากร คือ ผูป้ระกอบการส่งออกอาหารตามทะเบียนรายช่ือของกรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 1,800 ราย (ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2553) โดยกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ คิดเป็นจาํนวน 330 ราย โดยเผื่อการไม่ตอบกลบัไวร้้อยละ 20 คิดเป็นจาํนวน 400 ราย รวม
แบบสอบถามสาํหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Reliability) อีก 30 ราย คิดเป็นจาํนวนการส่งแบบ
ถามทั้งส้ินจาํนวน 430 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามปลายเปิดบางส่วน ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม การสมัภาษณ์เชิงลึกและการพฒันาดว้ยตนเอง แลว้นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
 
เคร่ืองมือในการวจิัย 
 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามท่ีมี
ปลายเปิดบางส่วน สาํหรับแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ และรายได ้เป็นตน้ 

  ส่วนท่ี 2 คาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ารของผูส่้งออกอาหารไทย เช่น ทุนจดทะเบียน 
จาํนวนปีท่ีจดัตั้ง ลกัษณะสินคา้ท่ีส่งออก เป็นตน้ 

  ส่วนท่ี 3 คาํถามในการวดัทศันคติโดยใชม้าตรวดัแบบ Likert’s Scale ท่ีเก่ียวกบัตวัแปรท่ีใช้
ในการวิจยั คือ ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ และ           
การวางแผนร่วมกนั 
  เม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุงแบบสอบถามเสร็จแลว้ จึงนาํไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงจากกลุ่มประชากรผูส่้งออกอาหารไทยท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย 
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 สําหรับตวัแปรเชิงโครงสร้างท่ีเป็นทศันคติของผูส่้งออกอาหารไทย คือ ความไวว้างใจ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ และการวางแผนร่วมกนัน้ีใชม้าตรวดั
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert, 1976, 49-158) เน่ืองจากเป็น
วิธีการวดัทศันคติท่ีนิยมใชก้นัอยูแ่พร่หลาย และง่ายต่อการวดั (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: 208-209) 
สาํหรับการวดัทศันคติของผูส่้งออกอาหารไทยสาํหรับตวัแปรดงักล่าว โดยใหต้อบเฉพาะขอ้ท่ีคิดว่าตรง
กบัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขอ้คาํถามนั้น ๆ มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
  มากท่ีสุด  หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด 
  มาก หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบมาก 
  ปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบปานกลาง 
  นอ้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบนอ้ย 
  นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบนอ้ยท่ีสุด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ได ้ 5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก ได ้ 4 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง ได ้ 3 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ย ได ้ 2 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ได ้ 1 คะแนน 
 
 การแปลผลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
เก่ียวกบัมิติของความไวว้างใจ ความผูกพนั และความร่วมมือ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์ในการแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) ของตวัแปรแฝง ดงัน้ี 

  เกณฑก์ารใหค่้าคะแนน คะแนนตํ่าสุด  = 1, ค่าคะแนนสูงสุด = 5  
  ส่วนต่างค่าคะแนน = 5 - 1 = 4 
  ช่วงชั้นคะแนน = จาํนวน 5 ช่วงชั้น  
                     ดงันั้น ส่วนต่างค่าคะแนนช่วงชั้น = 4 / 5 = 0.80 คะแนน   
  เกณฑก์ารกาํหนดช่วงชั้น จึงกาํหนดไดด้งัน้ี 
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  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั มาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 การสร้างและพฒันาแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัตาม
แบบลิเคิร์ท ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบดว้ย 
 
 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) มีขั้นตอนการตรวจสอบ ดงันี ้
 
 ผูว้ิจยัศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้ท่ีไดจ้ากการปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิ 
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารของผูส่้งออกอาหารไทยจาํนวน 5 ท่าน โดยรวบรวมเป็น
หมวดหมู่เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัฉบบัร่าง 
 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาแบบสอบถามดงักล่าว โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 
 
  1.1 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการโลจิสติกส์ จาํนวน 1 ท่าน 
  1.2 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นจิตวิทยาสงัคม จาํนวน 1 ท่าน 
  1.3 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการการตลาด จาํนวน 1 ท่าน 
  
 ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านไดท้าํการตรวจสอบ แกไ้ข ให้ขอ้เสนอแนะนาํเพ่ิมเติม ตลอดจน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเขา้ใจ และการใชภ้าษาว่า มีความครบถว้นและมีความเขา้ใจ
ตรงกันหรือไม่  พร้อมให้คะแนนผลการตัดสินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
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   วธีิหาค่า IOC 
 
   ผูว้ิจยันาํไปหาค่า IOC ของประเดน็คาํถามหรือขอ้กระทงตามเกณฑท่ี์ยอมรับได ้คือ มีค่า
ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของขอ้ความกบั       
คาํนิยามตวัแปร โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
      + 1 หมายถึง แบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง และมีความตรงเชิงเน้ือหา 

  เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
         0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งและความตรง 

   เชิงเน้ือหาหรือไม่ เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  - 1 หมายถึง แบบสอบถามไม่มีสอดคลอ้ง และไม่มีความตรงเชิงเน้ือหา  

 เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

   สูตร IOC =  
N
R  

  เม่ือ     IOC    แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเดน็คาํถามกบัตวัแปร 

                              R    แทน ผลรวมของคะแนนการพจิารณาของผูท้รงคุณวฒิุ 

      N      แทน จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ 

  

 จากการตรวจสอบ ไดจ้าํนวนประเดน็คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 - 1.00 
เป็นจาํนวน 46 รายการ  

 

 2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถอื (Reliability) มีขั้นตอนการตรวจสอบดงันี ้
 
  2.1  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัผูส่้งออกอาหารไทยท่ีมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ราย เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือโดยวิธีวดัความ
สอดคลอ้งภายในของมาตรวดัดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยกําหนดค่าท่ีสามารถนําไปใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีค่า
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สัมประสิทธ์ิแอลฟา () ของครอนบาร์คไม่ตํ่ากว่า 0.80 ดงัมีค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ตาม
ตาราง 1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 ค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach’s alpha coefficient) 
 

องค์ประกอบ ค่าความน่าเช่ือถือ 

 ความไวว้างใจ .96 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล .84 

 ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ .87 

 การวางแผนร่วมกนั .90 

 แบบสอบถามทั้งชุด .97 

  
 3. นาํเคร่ืองมือมาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของแบบสอบถาม เช่น รูปแบบ คาํนาํ 
คาํอธิบายการกรอกแบบสอบถาม และจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์พร้อมนาํไปเก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
การพทิกัษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการวจิัย 
 
 ผูว้ิจัยทาํการพิทักษ์สิทธิของผูใ้ห้ข้อมูลตั้ งแต่เร่ิมต้นกระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่ง
นาํเสนอผลงานวิจยั กล่าวคือ ผูว้ิจยัคาํนึงถึงจรรยาบรรณของนกัวิจยั รวมถึงอบรมจรรยาบรรณของผูช่้วย
วิจยัก่อนเก็บขอ้มูลทุกคร้ังในการขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั
แจ้งให้ทราบท่ีมาของโครงการวิจัย โดยมีหนังสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั ผูว้ิจยัหรือผูช่้วยวิจยัแจ้งช่ือ 
นามสกุล และอาชีพของผูวิ้จยัหรือผูช่้วยวิจยัทุกคร้ัง แจง้วตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลแก่
ผูใ้หข้อ้มูลโดยไม่ปิดบงั ในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัแจง้ใหท้ราบถึงลกัษณะการเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ 
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้ในการสัมภาษณ์ อธิบายการพิมพ์เผยแพร่จะกระทาํในภาพรวมเฉพาะใน         
การเสนอเชิงวิชาการโดยไม่เปิดเผยช่ือ ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ หากมีคาํถามใดท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่
สะดวกใจท่ีจะใหข้อ้มูล ผูใ้หข้อ้มูลมีอิสระท่ีจะยติุการใหข้อ้มูลได ้รวมทั้งสามารถยติุการใหค้วามร่วมมือ
ในขั้นตอนใดก็ไดข้องการวิจยัและขอขอ้มูลกลบัคืนได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งบอกเหตุผล ผูว้ิจัยให้
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โอกาสกลุ่มตวัอยา่งไดซ้กัถาม ขอ้ขอ้งใจเพ่ิมเติมไดจ้นมีความกระจ่างและมีเวลาในการคิดทบทวนก่อน
ตดัสินใจให้คาํตอบดว้ยความสมคัรใจ โดยมีแบบคาํช้ีแจงและการพิทกัษ์สิทธิของผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย 
สาํหรับการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มูลมีความเป็นอิสระในการตอบแบบสอบถาม
สูงสุด ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัติดต่อกบัผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติ และยอมรับนบัถือ     
ไม่เร่งรัดเวลา ไม่รบกวนหากผูใ้หข้อ้มูลติดภารกิจสาํคญัอยู ่เม่ือกลุ่มตวัอยา่งยินดีใหข้อ้มูล จึงดาํเนินการ
เกบ็ขอ้มูลได ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัตั้งทีมงานผูช่้วยเก็บขอ้มูลอีกจาํนวน 4 ท่าน โดยมีขั้นตอนในการเก็บขอ้มูลโดย    
การสมัภาษณ์เชิงลึก และการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามดงัน้ี 
 
 1. ผูว้ิจยันดัสถานท่ี วนัเวลา การสมัภาษณ์เชิงลึกตามความสะดวกของผูบ้ริหารของผูส่้งออก
อาหารไทยจาํนวน 5 องคก์าร ในการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัเร่ิมดว้ยการช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละ ขอความยนิยอม
จากผูใ้หข้อ้มูล สร้างสมัพนัธภาพ และสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลโดยมีประเด็นคาํถามสัมภาษณ์เป็นหวัขอ้ตาม
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ให้ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความไวว้างใจ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ และการวางแผนร่วมกนัในการบริการรับ
จดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศอย่างอิสระ และอาจตั้งคาํถามเพ่ิมเติมตามความสอดคลอ้งกบัการ
พูดคุยของผูใ้ห้ขอ้มูล ขณะสัมภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์คร้ังละประมาณ 20-30 นาที ผูว้ิจัยขอ
อนุญาตผูใ้หข้อ้มูลจดบนัทึกภาคสนาม  (Field  note) และบนัทึกเทปการสัมภาษณ์ 
 2. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยคํานึงถึงสัดส่วน 
(Proportional simple random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มผูส่้งออกอาหารไทยตามทะเบียนรายช่ือของ
กรมส่งเสริมการส่งออก และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสดัส่วน จาํนวน 400 ราย 
 3. ส่งแบบสอบถามทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยงักลุ่มตวัอย่างบางส่วนและ
ประชากรท่ีเหลืออีก 840 ราย ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเกบ็ขอ้มูลกบัผูส่้งออกอาหารไทยทั้งทางโทรศพัทแ์ละ
ไปเก็บจากผูส่้งออกอาหารไทยโดยตรงจึงได้รับแบบสอบถามกลับมาครบจาํนวนมีความสมบูรณ์ 
เพียงพอจาํนวน 330 ราย จึงนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพ่ือการวิจยัต่อไป 
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 อน่ึง ผูว้ิจยัไดแ้ก้ไขปัญหาความคลาดเคล่ือนจากการไม่ตอบสนองโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่าง
ทดแทนจากประชากรเดิม และเปรียบเทียบค่าสถิติของตวัแปรหลกั คือ ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ และการวางแผนร่วมกนัของทั้ง 2 กลุ่มตามแนวทาง
ของแชปแมน (Chapman, 1983 อา้งในผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2549) ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัของความ
ไวว้างใจของทั้ง 2 กลุ่มท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 การวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาคุณลักษณะ และความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดย
กาํหนดรหสั แบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล จาํแนกประเภทขอ้มูล และกาํหนดขอ้ความสาํคญัของความไวว้างใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความสัมพันธ์  และการวางแผนร่วมกันใน               
การจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของกลุ่มขอ้มูล เทียบเคียงกบัแนวคิด 
ทฤษฎี คาํนิยามตวัแปร ความสัมพนัธ์ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั และเพ่ืออธิบายรายละเอียดเชิงลึก
เสริมรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง คือ ลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูล
ทัว่ไปดา้นองค์การ ขอ้มูลดา้นการบริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และตวัแปรท่ีใช้ใน    
การวิจัย  เช่น ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความสัมพันธ์              
การวางแผนร่วมกนั รวมถึงตวัแปรย่อย โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบาย
ลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไป เช่น ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นตารางประกอบ
คาํอธิบาย 
 3. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อทดสอบความเป็นองคป์ระกอบของตวัแปรท่ีใช้
ในการวิจยั จดักลุ่มและลดจาํนวนตวัแปร 

    4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
เพื่อศึกษาในรายละเอียดของความไวว้างใจ คือ การทดสอบอิทธิพลของอิทธิพลของความไวว้างใจ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกนัใน     
การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ  

 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนมีคุณสมบติัท่ีดี คือ ผูว้ิจยัไม่ตอ้งตดัสินใจเลือก
ตวัแปรอิสระเขา้สมการเอง และสามารถป้องกนัการเกิดปัญหา Multicollinearityได ้เน่ืองจากวิธีน้ีจะนาํ
ตวัแปรอิสระเขา้สมการความถดถอยคร้ังละ 1 ตวั ถา้ตวัแปรอิสระท่ีนาํเขา้มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
อิสระท่ีมีอยู่แลว้ในสมการความถดถอย วิธีน้ีจะตดัตวัแปรอิสระท่ีสัมพนัธ์กบัตวัใดตวัหน่ึงออกจาก
สมการความถดถอย (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549: 354-3)  
 



บทที ่4 
 
 

ผลการวจิยั 

 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างรูปแบบของลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนั
ในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น         
4 ตอน ดงัน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ตอนท่ี 2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล
และตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor analysis) เพื่อหาความเป็นองคป์ระกอบหรือมิติท่ี
สําคญัของความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ และ      
การวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
      ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันใน             
การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 

 เพื่อให้การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน และเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนช่ือตวัแปรและค่าสถิติต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 
 X   หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

 Min  หมายถึง  ค่าตํ่าสุด 
 Max  หมายถึง  ค่าสูงสุด  
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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       β   หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  
      (Standardized regression coefficient)   

 R2   หมายถึง  สมัประสิทธ์ิการทาํนาย (Coefficient of determination) 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 
 การศึกษาองคป์ระกอบ และการพฒันาพฤติกรรมบ่งช้ีของความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
วางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก           
(In-depth interview) จากผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของ        
ผูส่้งออกอาหารไทยท่ีคดัเลือกโดยผูว้ิจยัจาํนวน 5 องคก์าร ๆ ละ 1 ท่าน โดยกาํหนดลกัษณะของ
ตวัอย่างเป็นผูส่้งออกสินคา้ในอุตสาหกรรมอาหารหลกัของประเทศไทย โดยให้กลุ่มตวัอย่างให้มี
ลกัษณะสินคา้ส่งออกท่ีหลากหลาย ครอบคลุมทั้ งสินคา้ท่ีตอ้งแช่แข็งหรือตอ้งควบคุมความเย็น 
(Frozen or chilled foods) และสินคา้ท่ีไม่ตอ้งแช่แขง็และไม่ตอ้งควบคุมความเยน็ เช่น อาหารประมง 
ไก่ หมู อาหารกระป๋อง และขนม เป็นต้น โดยกาํหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกไว ้            
6 ประเดน็ คือ 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส่้งออกอาหารไทย 
 1.2 ความไวว้างใจของผูส่้งออกอาหารไทยท่ีมีต่อผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง 
ประเทศ  
 1.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีต่อ 
ผูส่้งออกอาหารไทย 
 1.4 ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ของผูส่้งออกอาหารไทยท่ีมีต่อผูรั้บจดัการขนส่ง 
สินคา้ระหวา่งประเทศ 
 1.5 ส่ิงท่ีแสดงออกถึงการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์ กล่าวคือ ผูว้ิจยัเป็น  
ผูเ้ปิดประเด็นการสัมภาษณ์ กระตุน้ให้ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นอย่างอิสระ 
ควบคุมการสนทนาให้เป็นไปในทิศทางท่ีกาํหนด และสรุปประเด็นสาํคญัโดยการวิเคราะห์เน้ือหาท่ี
ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 



 

 

35

 

 

 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ส่งออกอาหารไทย 
  
ผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หข้อ้มูลทัว่ไปของผูส่้งออกอาหารไทย ดงัต่อไปน้ี  

  1.1.1 ผูส่้งออกอาหารไทยส่งออกสินคา้อาหารท่ีหลากหลาย ในปริมาณ มูลค่าสินคา้ 
จาํนวนเท่ียวเรือท่ีแตกต่างกนัตามขนาดของผูป้ระกอบการ  
  1.1.2 ผูส่้งออกอาหารไทยใชรู้ปแบบการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือในระบบคอน
เทนเนอร์เป็นส่วนใหญ่ 
  1.1.3 ผูส่้งออกอาหารไทยใช้บริการของผูรั้บจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ     
(“ผูใ้ห้บริการ”) ในกิจกรรมหลกั คือ การซ้ือระวางเรือ พิธีการศุลกากรขาออก และการขนส่งสินคา้
ภายในประเทศ 
 
 1.2 ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยทีมี่ต่อผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 
ประเทศ 
 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจของผูส่้งออกอาหารไทยท่ีมีต่อผูรั้บ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
  1.2.1 ผูส่้งออกอาหารไทยจะพิจารณาความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการจากประวติัการ
ทาํงาน ทุนจดทะเบียน ความเป็นสากล จรรยาบรรณของบริษทั ความสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูส่้งออกอาหารไทยและลูกคา้ปลายทาง เช่น ระยะเวลาการเดินทางของเรือ ความถ่ีของ
เท่ียวเรือ และกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีผูส่้งออกตอ้งการ เป็นตน้ 
  1.2.2 ผูส่้งออกอาหารไทยให้ความเช่ือมัน่ในคุณภาพของการบริการจากผลการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมา การส่งสินคา้ถึงปลายทางโดยไม่มีความเสียหาย ราคาท่ีแข่งขนัได ้การส่งมอบท่ี
ตรงต่อเวลา ความเป็นมืออาชีพ ความสามารถดา้นการส่ือสาร เช่น ภาษาของบุคลากร และการส่ือสาร
ท่ีชดัเจน  
  1.2.3 ความตั้งใจในการแกปั้ญหามีความสําคญัต่อผูส่้งออกอาหารไทย เช่น การ
ช่วยเหลือเวลามีปัญหาไดท้นัเวลา การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งตน้ทาง
และปลายทาง การแกปั้ญหาท่ีมีความยดืหยุน่ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน เช่น เวลาคืนตูค้อนเทนเนอร์ท่ี
ท่าส่งออก เวลาทาํงาน เวลาปิดรับสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ และความยดืหยุน่ในดา้นการคิดค่าใชจ่้าย 
เช่น การคิดค่าเสียเวลาของตูค้อนเทนเนอร์ (Container demurrage and detention charges) เป็นตน้ 
การแกไ้ขปัญหาไดใ้นทุกเร่ืองมีผลอยา่งมากต่อความเช่ือมัน่ของผูส่้งออกอาหารไทย 
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  1.2.4 ผูส่้งออกอาหารไทยให้ความสาํคญัต่อความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของ      
ผู ้ให้บริการสําหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าจํานวนมาก สินค้าท่ีมีลักษณะพิเศษมี
กระบวนการขนส่งท่ียุง่ยากซบัซอ้น หรือท่ีตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก  
  1.2.5 ความเช่ือมัน่ดา้นคุณลกัษณะหรือคุณความดีของผูใ้ห้บริการ ผูส่้งออกอาหาร
ไทยจะให้ความสําคัญกับคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ ไม่โกงค่าใช้จ่าย หรือการคิดค่าบริการ หรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกินสมควร ผูใ้ห้บริการตอ้งมีจรรยาบรรณในอาชีพ ไม่ขายความลบัของลูกคา้ มีความ
จริงใจและความรับผดิชอบในการแกปั้ญหา และการรักษาคาํพดู  
 

1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทีมี่ต่อ 
ผู้ส่งออกอาหารไทย 
 
 ผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของผูรั้บจดัการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีต่อผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
  1.3.1 ผูส่้งออกสินคา้ขนาดใหญ่จะไม่ใชผู้ใ้หบ้ริการขนาดเลก็หรือผูใ้หบ้ริการท่ีไม่รู้จกั 
โดยจะพิจารณาใชผู้ใ้หบ้ริการรายเดิมท่ีใชอ้ยู ่และไม่มีปัญหาดา้นบริการก่อน สาํหรับผูส่้งออกอาหาร
ไทยขนาดยอ่มจะคดัเลือกจากผูใ้หบ้ริการท่ีมีความรู้จกัคุน้เคยจากเครือข่ายทางธุรกิจ หรือทางสงัคม 
  1.3.2 สัญชาติของลูกคา้มีผลในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดว้ยเช่นกนั เช่น ลูกคา้ชาว
ญ่ีปุ่นจะเสนอใหใ้ชผู้ใ้หบ้ริการสัญชาติญ่ีปุ่น ลูกคา้ชาวไทยก็จะพิจารณาในการใชบ้ริการของคนไทย
ท่ีรู้จกัคุน้เคยเป็นพิเศษ เป็นตน้ 
  1.3.3 แมว้่า ผูส่้งออกอาหารไทยขนาดกลางและใหญ่จะใชบ้ริการของบริษทัเรือท่ีเป็น
ผูข้นส่งท่ีมียานพาหนะ (Carrier) เป็นหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการเสนอค่าระวางเรือท่ี
ถูกกว่า แต่ผูส่้งออกอาหารไทยยงัมีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศควบคู่กนัไปดว้ย เน่ืองจากผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูส่้งออกอาหาร
ไทยหรือลูกคา้ปลายทางได้ดีกว่า เช่น การให้ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง การมีกิจกรรมในการบริการท่ี
หลากหลายทั้งตน้ทางและปลายทางมากกว่าบริษทัเรือ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
กนั เป็นตน้ 
  1.3.4 ผูใ้ห้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูส่้งออกได ้เช่น ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัเรือทาํใหส้ามารถจดัหาเท่ียว
เรือเพื่อส่งออกได้ตามปริมาณท่ีผูส่้งออกอาหารไทยตอ้งการ เช่น ในช่วงท่ีมีปริมาณการส่งออก
โดยรวมสูง (Peak season) ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัเรือจะมีคอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอสาํหรับ 
การส่งออก เป็นตน้ 
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 1.4 ความมุ่งม่ันทีจ่ะรักษาความสัมพนัธ์ของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีต่อผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 
 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความมุ่งมัน่ของผูส่้งออกอาหารไทยท่ีจะรักษา
ความสมัพนัธ์กบัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี  
  1.4.1 ส่ิงท่ีช่วยรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูใ้ห้บริการ คือ ผลการดาํเนินงานท่ีดี 
ราคาท่ีสมเหตุสมผล การติดต่อกนัอย่างสมํ่าเสมอ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การใชบ้ริการอย่าง
สมํ่าเสมอ การใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกนัในฐานะการเป็นหุ้นส่วนทาง
การคา้ การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาให้กบัผูส่้งออกไดต้ามความตอ้งการและทนัเวลา ทาํให้ผูส่้งออก
อาหารไทยมัน่ใจท่ีจะใชบ้ริการมากข้ึน และตอ้งการมอบหมายงานท่ีสาํคญั ๆ ให ้
  1.4.2 ส่ิงท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการต่อไปในระยะยาว คือ 
การให้ผลการประเมินท่ีดี การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งระดบับุคคลและ
หน่วยงาน การเยี่ยมเยียน ความใกลชิ้ด การเขา้ร่วมกิจกรรมในโอกาสสําคญั เช่น งานปีใหม่ งาน
แนะนาํการบริการใหม่ ๆ เป็นตน้ โดยผูส่้งออกอาหารไทยจะไม่เป็นผูล้งทุนในความสัมพนัธ์กบั        
ผูใ้ห้บริการ เช่น ผูใ้ห้บริการจะเป็นคนเช้ือเชิญและเป็นเจา้ภาพในการร่วมรับประทานอาหารใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นตน้ 
 

1.4 ส่ิงทีแ่สดงออกถึงการวางแผนร่วมกนัในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
 

 ผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนร่วมกนัดงัต่อไปน้ี 
  1.5.1 การวางแผนมีความสาํคญั เช่น การกาํหนดเป้าหมาย ความรับผิดชอบ เวลาใน
การทาํงาน การวางแผนเพื่อการแกปั้ญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการขนส่งทั้งท่ีตน้ทางและปลายทาง 
รวมถึงความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน 

1.5.2 การวางแผนในงานขนส่งท่ีสาํคญั ๆ มีความจาํเป็น เช่น สินคา้ขนาดใหญ่ สินคา้
จาํนวนมาก สินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ กระบวนการขนส่งท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือตอ้งติดต่อกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีปริมาณขนส่งสินคา้โดยรวมสูง (Peak season) 
ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีคอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอสาํหรับการส่งออก เป็นตน้ 
  1.5.3 ความร่วมมือระหว่างกนั ไดแ้ก่ การติดต่อประสานงาน การทาํงานเป็นทีม               
ความยืดหยุน่ในการปฏิบติังาน การประชุมร่วมกนั การรับฟังปัญหา การช่วยกนัแกปั้ญหา และมีการ
จดัตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ในการขนส่งสินคา้ร่วมกนั เป็นตน้  
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  1.5.4 ส่ิงท่ีแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างกนั ไดแ้ก่ การส่ือสารสองทาง การพดูคุย 
การร่วมรับประทานอาหาร ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 
  1.5.5 การแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัมีความสาํคญัต่อผูส่้งออกอาหารไทย เช่น การนาํ
ขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน การสอบถามค่าระวางเรือ การคิดค่า
เสียเวลาของตูค้อนเทนเนอร์ (Container demurrage and detention charges) รวมถึงการใหข้อ้มูลท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งตน้ทางและปลายทางไดท้นัต่อเวลา การมีเครือข่ายขอ้มูลท่ีใช้
ในการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูส่้งออกได ้เช่น ขอ้มูลจากบริษทัเรือ ค่าภาษี
อากรขาเขา้ ค่าใชจ่้าย ค่าบริการ การให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง การแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัทาํให้ทั้งสอง
ฝ่ายวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประหยดัเวลาและทรัพยากร และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) มากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน 
 
 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น 
  

 2.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ของลกัษณะผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ใน
ส่งออกสินคา้ และรายได ้เป็นตน้   

 2.1.2 ขอ้มูลขององคก์าร ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียน จาํนวนปีท่ีจดัตั้งบริษทั และลกัษณะ
สินคา้ท่ีส่งออกส่วนใหญ่ 

   2.1.3 ขอ้มูลในการใชบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการ จาํนวนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีใชบ้ริการอยู่ในปัจจุบนั กิจกรรมท่ีใช้
บริการ และจาํนวนกิจกรรมท่ีใชบ้ริการ 

 
 ดงัมีรายละเอียดสรุปไดต้ามตาราง 2 – 4 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2 จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 330) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  ร้อยละ 

เพศ       
          หญิง 212 64.2 
          ชาย 118 35.8 
อายุ       
          นอ้ยกวา่ 30 ปี 94 28.5 
          30 - 39 ปี 125 37.9 
          40 - 49 ปี 53 16.0 
          50 ปี และมากกวา่ 29 8.8 
          ไม่มีขอ้มูลหรือไม่ตอบ 29 8.8 
          Min = 23     Max = 57   

            X  = 35.22      S.D. = 8.41   

ตําแหน่ง   
         พนกังาน 10 3.0 
         หวัหนา้งาน 128 38.8 
         ผูจ้ดัการ 106 32.1 
         ผูจ้ดัการทัว่ไป - ผูอ้าํนวยการ 19 5.8 
         กรรมการผูจ้ดัการ  38 11.5 
         ไม่มีขอ้มูลหรือไม่ตอบ 29 8.8 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
         ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  27 8.2 
         ปริญญาตรี 217 65.8 
         ปริญญาโท 68 20.6 
         ปริญญาเอก 1 0.3 
         ไม่มีขอ้มูลหรือไม่ตอบ 17 5.1 
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ตารางที ่2 จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม (n=330) (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  ร้อยละ 

ประสบการณ์การจัดการส่งออกสินค้า (ปี)   
         1 - 2 47 14.2 
         3 - 5 81 24.6 
         6 - 10 67 20.3 
         11 - 15 25 7.6 
         16 - 20 16 4.8 
         มากกวา่ 20 17 5.2 
         ไม่มีขอ้มูลหรือไม่ตอบ 77 23.3 
          Min = 1         Max = 31   

            X = 8.0      S.D. = 6.8    

 
  จากตาราง 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจาํนวน 330 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.2 มีอายโุดยเฉล่ีย 35 ปี มีตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งานมากท่ีสุด
ร้อยละ 38.8 เป็นผูจ้ดัการร้อยละ 32.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัสูงสุดปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 65.8 และมีประสบการณ์ในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยเฉล่ีย 8 ปี 
 
ตารางที ่3 จาํนวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลขององคก์าร (n = 330) (ต่อ) 
 

ข้อมูลขององค์การ จํานวน  ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)   
         ตํ่ากวา่ 50 184 55.8 
         50 - 200 89 26.9 
         มากกวา่ 200 57 17.3 
         Min = 0.2    Max = 2,000   
            X = 89.1     S.D. = 213.5    
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ตารางที ่3 จาํนวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลขององคก์าร (n = 330) (ต่อ) 
 

ข้อมูลขององค์การ จํานวน  ร้อยละ 

จํานวนปีทีจั่ดตั้งบริษัท (ปี)   
         ไม่เกิน 5 36 11.0 
          6 - 10 71 21.5 
          11 - 15 54 16.3 
          16 - 20 48 14.5 
          มากกวา่ 20 97 29.4 
          ไม่มีขอ้มูลหรือไม่ตอบ 24 7.3 
          Min = 1      Max = 125   

          X = 19.5   S.D. = 16.6    

ลกัษณะสินค้าของผู้ส่งออก (ราย)   
  ตอ้งแช่แขง็ หรือตอ้งรักษาความเยน็ 77 23.3 
  ไม่ตอ้งแช่แขง็ และไม่ตอ้งรักษาความเยน็ 253 76.7 

 
  จากตาราง 3 พบว่า ผูส่้งออกอาหารไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจาํนวน 330 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มจาํนวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.8 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
มาแลว้โดยเฉล่ีย 19.5 ปี ผูส่้งออกอาหารไทยจาํนวน 253 ราย หรือร้อยละ 76.7 ส่งออกสินคา้ท่ีไม่ตอ้ง
แช่แขง็หรือรักษาความเยน็ และจาํนวน 77 รายหรือร้อยละ 23.3 ท่ีส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งแช่แขง็หรือ 
ตอ้งรักษาความเยน็ 
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ตารางที ่4 จาํนวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลการใชบ้ริการ (n = 330) 
 

ข้อมูลการใช้บริการ จํานวน  ร้อยละ 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการ (ปี)   
          ไม่เกิน 5 149 45.2 
          6 – 10  35 10.6 
          มากกวา่ 10  38 11.5 
          ไม่มีขอ้มูลหรือไม่ตอบ      108 32.7 
          Min = 1       Max = 30   
             X = 6.6       S.D. = 6.7    

จํานวนผู้ให้บริการทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน(ราย)   
          1 120 36.4 
          2 72 21.8 
          3 63 19.1 
          4 26 7.9 
          5 19 5.7 
          มากกวา่ 5 30 9.1 
          Min = 1       Max = 21   
              X = 3         S.D. = 2    

จํานวนกจิกรรมทีใ่ช้บริการ (กจิกรรม)   
          1 83 25.2 
          2 80 24.2 
          3 81 24.5 
          4 86 26.1 
          Min = 1      Max = 4   

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผูส่้งออกอาหารไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจาํนวน 330 ราย 
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการกบัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมาแลว้ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีจาํนวน 
149 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.2 ผูส่้งออกอาหารไทยส่วนใหญ่ใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป 
จาํนวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.6 และใชบ้ริการในกิจกรรมโลจิกติกส์ตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไป
จาํนวน 247 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 74.8 
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 กิจกรรมท่ีผูส่้งออกอาหารไทยใช้บริการมากท่ีสุด คือ การจดัหาตูค้อนเทนเนอร์และ
ขนส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ รองลงมา คือ การผา่นพิธีการศุลกากรขาออก อนัดบัท่ีสาม คือ การจดั 
ทาํเอกสารท่ีใชใ้นการส่งออก และอนัดบัท่ีส่ี คือ การขนส่งสินคา้ภายในประเทศไปยงัท่าเรือ 
 
 2.2 ขอ้มูลเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูส่้งออกอาหารไทย พบว่า 
ปัจจัยความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรหลกั คือ ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะ
รักษาความสมัพนัธ์ และ 34 ตวัแปรยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 
 Trust  = ความไว้วางใจ 
                    Credibility   = ความน่าเช่ือถือ 
 Credibility 1 = ความน่าไวว้างใจ 
 Credibility 2 = ความเช่ียวชาญในงานบริการ 
 Credibility 3 = ความเช่ือมัน่ในการบริการ 
  Credibility 4 = การบริการท่ีเป็นไปตามสญัญา 
                    Reliability   = ความเทีย่งตรง 
 Reliability 1 = ความสมํ่าเสมอของความถูกตอ้ง 
 Reliability 2 = การจดัการเอกสารท่ีมีความถูกตอ้ง 
 Reliability 3 = การจดัการขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง 
 Reliability 4 = ความสมํ่าเสมอของการใหบ้ริการ 

 Reliability 5 = การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 Reliability 6 = การจดัการขนส่งสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั 
                  Timeliness   = ความตรงต่อเวลา 
 Timeliness 1 = การบริการภายในเวลาท่ีตกลง 
 Timeliness 2 = การตรงต่อเวลาท่ีนดัหมาย 
 Timeliness 3 = การบริการทนัเวลาท่ีตอ้งการ 
 Timeliness 4 = ความสามารถบริการไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ 
                     Benevolence = ความปรารถนาดี 
 Benevolence 1 = ความเอาใจใส่ 



 

 

44

 

 

 

 Benevolence 2 = ความตั้งใจในการรักษาผลประโยชน์ 
  Benevolence 3 = การตอบสนองต่อปัญหาดว้ยความเขา้ใจ 
  Benevolence 4 = ความจริงใจในการบริการ 
  Benevolence 5 = การยอมรับนบัถือ 
        Integrity   = ความซ่ือตรง  
  Integrity 1 = ความตรงไปตรงมา 
  Integrity 2 = ความซ่ือสตัย ์
  Integrity 3 = ความเปิดเผย 
  Integrity 4 = มาตรฐานในการใหบ้ริการ 
  Integrity 5 = มาตรฐานดา้นความประพฤติ 
                   Timeliness   = ความตรงต่อเวลา 
 Timeliness 1 = การบริการภายในเวลาท่ีตกลง 
 Timeliness 2 = การตรงต่อเวลาท่ีนดัหมาย 
 Timeliness 3 = การบริการทนัเวลาท่ีตอ้งการ 
 Timeliness 4 = ความสามารถบริการไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ 
 
                   Interpersonal  = ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
  Interpersonal 1 = ความคุน้เคย  
  Interpersonal 2 = ความใกลชิ้ด 
  Interpersonal 3 = ความสมัพนัธ์ท่ีดี 
  Interpersonal 4 = ความรู้จกั 
                    Commitment   = ความมุ่งม่ันทีจ่ะรักษาความสัมพนัธ์ 
  Commitment 1 = ความตั้งใจในการรักษาความสมัพนัธ์ 
  Commitment 2 = ความพยายามท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ 
  Commitment 3 = ความเอาใจใส่ในความสมัพนัธ์ 
  Commitment 4 = ความสมัพนัธ์ในระยะยาว 
  Commitment 5 = การลงทุนในความสมัพนัธ์ 
  Commitment 6 = การใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ 
 
 จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดว้ยโปรแกรม SPSS Version 
17.0 ไดผ้ลลพัธ์ตามตาราง 5 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5 ค่าสถิติเชิงพรรณนา ปัจจัยความสัมพนัธ์ทีมี่ผลต่อการวางแผนร่วมกนั  
 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ 
เลขคณติ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

Trust 4.09 .41 มาก 
Credibility 4.09 .55 มาก 
Credibility 1 4.14 .62 มาก 
Credibility 2 4.09 .69 มาก 
Credibility 3 4.03 .70 มาก 
Credibility 4 4.14 .72 มาก 
Reliability 4.17 .60 มาก 
Reliability 1 4.22 .71 มากทีสุ่ด 
Reliability 2 4.06 .75 มาก 
Reliability 3 4.34 .66 มากทีสุ่ด 
Reliability 4 4.18 .72 มาก 
Reliability 5 4.03 .77 มาก 
Reliability 6 4.21 .73 มากทีสุ่ด 
Timeliness 4.18 .63 มาก 
Timeliness 1 4.28 .69 มากทีสุ่ด 
Timeliness 2 4.24 .68 มากทีสุ่ด 
Timeliness 3 4.10 .71 มาก 
Timeliness 4 4.10 .76 มาก 
Benevolence 3.98 .58 มาก 
Benevolence 1 4.08 .67 มาก 
Benevolence 2 4.05 .66 มาก 
Benevolence 3 4.03 .64 มาก 
Benevolence 4 3.90 .67 มาก 
Benevolence 5 4.07 .65 มาก 
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ตารางที ่5 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตัวแปรต้น (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ 
  มาตรฐาน  
Integrity 4.08 .53 มาก 
Integrity 1 4.02 .72 มาก 
Integrity 2 4.22 .64 มากทีสุ่ด 
Integrity 3 4.35 .68 มากทีสุ่ด 
Integrity 4 4.05 .70 มาก 
Integrity 5 4.02 .68 มาก 
Interpersonal 3.90 .65 มาก 
Interpersonal 1 4.14 .71 มาก 
Interpersonal 2 3.78 .84 มาก 
Interpersonal 3 4.02 .68 มาก 
Interpersonal 4 3.66 .92 มาก 
Commitment 3.60 .72 มาก 
Commitment 1 3.71 .70 มาก 
Commitment 2 3.92 .77 มาก 
Commitment 3 3.88 .74 มาก 
Commitment 4 3.81 .75 มาก 
Commitment 5 3.14 1.12 ปานกลาง 
Commitment 6 3.13 1.08 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 6 พบวา่ ตวัแปรตน้หลกั ความไวว้างใจ (Trust) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.09) 
สาํหรับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ (Commitment) มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด (S.D. = 72) ส่วนค่าเฉล่ียของตวัแปรตน้ยอ่ย พบว่า มีค่าระหว่าง 3.13 – 
4.35 โดยความเปิดเผย (Integrity 3) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.35) และการให้ความสาํคญักบั
ความสัมพนัธ์ (Commitment 6) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X = 3.13) สาํหรับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของตวัแปรยอ่ย พบว่า มีค่าระหว่าง .62 - 1.12 โดยความน่าไวว้างใจ (Credibility 1) มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยท่ีสุด (S.D. = .62) และการลงทุนในความสัมพนัธ์ (Commitment 5) มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด (S.D. = 1.12)   
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และจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูส่้งออกอาหารไทย พบว่า 
ปัจจยัการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศควรประกอบดว้ย 3 ตวัแปรหลกั 
คือ การวางแผน (3 ตวัแปรยอ่ย) การแบ่งปันขอ้มูล (6 ตวัแปรยอ่ย) และความร่วมมือ (3 ตวัแปรยอ่ย) 
คือ 

 
      Co-planning = การวางแผนร่วมกนั 
      Planning   = การวางแผน 
 Planning 1 = การใหข้อ้มูลท่ีมีความสาํคญัในการวางแผน 
 Planning 2 = การใหข้อ้มูลท่ีมีความสาํคญัในการตดัสินใจ 
 Planning 3 = การวางแผนท่ีกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 Information Sharing = การแบ่งปันข้อมูล 
 Information Sharing 1 = การใหข้อ้มูลตามเวลาท่ีตอ้งการ 

  Information Sharing 2 = การใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ 
  Information Sharing 3 = การใหข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
  Information Sharing 4 = ความตั้งใจในการใหข้อ้มูล 

 Information Sharing 5 = การส่ือสารระหวา่งกนัท่ีเป็นประโยชน์ 
 Information Sharing 6 = การสนทนาท่ีเป็นประโยชน์ 
 Cooperation  =  ความร่วมมือ 
 Cooperation 1 = การแกปั้ญหาร่วมกนั 

  Cooperation 2 = การประสานงานท่ีมีการพึ่งพาอาศยักนั 
  Cooperation 3 = การทาํงานเป็นทีม 
   
 จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดว้ยโปรแกรม SPSS 
Version 17.0 ไดผ้ลลพัธ์ตามตาราง 6 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่6 ค่าสถิติเชิงพรรณนา ปัจจัยการวางแผนร่วมกนั 
 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ 
เลขคณติ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

Co-planning 3.95 .49 มาก 

Planning 3.82 .55 มาก 

Planning 1 3.98 .71 มาก 

Planning 2 3.86 .70 มาก 

Planning 3 3.61 .94 มาก 

Information Sharing 3.98 .53 มาก 

Information Sharing 1 4.12 .68 มาก 

Information Sharing 2 3.98 .68 มาก 

Information Sharing 3 3.86 .68 มาก 

Information Sharing 4 4.05 .71 มาก 

Information Sharing 5 3.92 .83 มาก 

Information Sharing 6 3.92 .79 มาก 

Cooperation 4.02 .61 มาก 

Cooperation 1 4.02 .72 มาก 

Cooperation 2 4.09 .61 มาก 

Cooperation 3 3.94 .80 มาก 

 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามหลกั พบว่า ความร่วมมือ (Cooperation) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 

4.02) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการแบ่งปันขอ้มูล (Information sharing) มีค่ามากท่ีสุด (.53) 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรตน้ยอ่ย พบว่า มีค่าระหว่าง 3.61 – 4.12 โดยการให้ขอ้มูลตามเวลาท่ีตอ้งการ 
(Information sharing 1) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.12) และการวางแผนท่ีกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั 
(Planning 3) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X = 3.61) สาํหรับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่า
ระหว่าง .61 – .94 โดยการวางแผนท่ีกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั (Planning 3) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
มากท่ีสุด (S.D. = .94)   
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) 
 
 3.1 การวเิคราะห์ปัจจัยความสัมพนัธ์ทีมี่ผลต่อการวางแผนร่วมกนั 
  
  การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัจาํนวน 
34 ตวัแปรยอ่ย ดว้ยโปรแกรม SPSS Version 17.0 ไดผ้ลลพัธ์ตามตาราง 6 – 7 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่7 KMO and Bartlett’s Test 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9356.447 

df 561 

Sig. .000 

 
  Kaiser-Meyer-Olkin ใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มูล ในการใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
ในท่ีน้ีค่าเป็น .912 ซ่ึงมากกว่า 5 และเขา้สู่ 1 จึงพอสรุปไดว้่า ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค 
Factor Analysis  
  Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
  H0 : ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
  H1 : ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั 
  สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 9,356.447 ไดค่้า 
Significance = .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 นัน่คือ ตวัแปรต่าง ๆ ของปัจจยัความสัมพนัธ์มี
ความสมัพนัธ์กนั จึงตอ้งใช ้Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548: 23)   
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ตารางที ่8 การหมุนแกนปัจจัยความสัมพนัธ์ทีมี่ผลต่อการวางแผนร่วมกนั 
 

                                                                 Rotated Component Matrixa  

  
Component 

No.  1 2 3 4 5 6 

1 Integrity 4 .805 .244

2 Integrity 5 .767 .238 .208

3 Integrity 2 .766 .307  
4 Credibility 4 .749  
5 Benevolence 5 .735 .349 .201

6 Integrity 3 .722  
7 Integrity 1 .688 .307  
8 Benevolence 4 .619 .299 .205 .351

9 Benevolence 3 .575 .324 .407  
10 Benevolence 1 .544 .275 .432  
11 Benevolence 2 .492 .386 .450  
12 Reliability 6  .842  
13 Reliability 4  .833  
14 Reliability 3  .809  
15 Reliability 5  .765 .219 .210

16 Reliability 2  .750 .221 .213

17 Reliability 1  .723  
18 Commitment 1 .270 .849 .281  
19 Commitment 3 .360 .785  
20 Commitment 2 .333 .752  
21 Commitment 4 .348 .723  
22 Commitment 5  .701 .493  
23 Commitment 6  .665 .575 .218

24 Timeliness 3 .241 .267 .780  
25 Timeliness 1 .242 .321 .772  
26 Timeliness 4 .218 .297 .758  
27 Timeliness 2 .275 .331 .742  
28 Interpersonal 4 .227 .200 .756  
29 Interpersonal 2 .443 .297 .629 .207

30 Interpersonal 1 .560 .503  
31 Interpersonal 3 .554 .316 .485  
32 Credibility 3  .290 .784

33 Credibility 1  .397 .580

34 Credibility 2 .266 .464 .515

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

a. Rotation converged in 8 iterations.  
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 ค่า Factor Loading เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวิธี Varimax ตามตาราง 7 พบว่า ค่า 
Factor Loading ไดจ้ดักลุ่มตวัแปรของปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการ
จดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโดยโปรแกรม SPSS เปล่ียนไป จากการหมุนแกนปัจจยั (Rotated 
component matrix) จึงควรจดัให ้

 
          Factor ท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 1 - 11 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 

ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหวา่งประเทศ และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Code of 
conduct- based trust) 

 Factor ท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 12 - 17 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกิดจากความเที่ยงตรง (Reliability-
based trust) 

 Factor ท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 18 - 23 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ตามช่ือตวัแปรเดิมคือ ความมุ่งม่ันที่จะรักษาความสัมพันธ์ (Relationship 
Commitment) 

 Factor ท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 24 – 27 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิจากความตรงต่อเวลา (Timeliness-
based trust) 

 Factor ท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 28 – 31 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหวา่งประเทศ ตามช่ือตวัแปรเดิมคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 

 Factor ท่ี 6 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 32 – 34 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิจากความน่าเช่ือถือ (Credibility-
based trust) 
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 3.2 การวเิคราะห์ปัจจัยการวางแผนร่วมกนั  
 

  การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) การวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศจาํนวน 12 ตวัแปรยอ่ย ดว้ยโปรแกรม SPSS Version 17.0 ไดผ้ลลพัธ์ตามตาราง 8 – 
9 ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่9 KMO and Bartlett’s Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2267.672 

df 66 

Sig. .000 

 

  Kaiser-Meyer-Olkin ใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มูล ในการใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
ในท่ีน้ีค่าเป็น .863 ซ่ึงมากกว่า 5 และเขา้สู่ 1 จึงพอสรุปไดว้่า ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค 
Factor Analysis 
  Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
  H0 : ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
  H1 : ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั 
  สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 2,267.672 ไดค่้า 
Significance = .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 นัน่คือ ตวัแปรต่าง ๆ ของปัจจยัความสัมพนัธ์มี
ความสมัพนัธ์กนั จึงตอ้งใช ้Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป 
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ตารางที ่10 การหมุนแกนปัจจัยการวางแผนร่วมกนั 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

Information Sharing 5 .865  

Information Sharing 6 .839 .200 

Cooperation 3 .827 .244 

Planning 3 .764  

Cooperation 2 .752 .236 

Cooperation 1 .681 .236 

Information Sharing 3  .870 

Information Sharing 2  .865 

Information Sharing 4  .851 

Information Sharing 1  .794 

Planning 2 .352 .560 

Planning 1 .204 .426 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 ค่า Factor Loading เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวิธี Varimax ตามตาราง 10 พบว่า ค่า 
Factor Loading ไดจ้ดักลุ่มตวัแปรของปัจจยัการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศโดยโปรแกรม SPSS เปล่ียนไป จากการหมุนแกนปัจจยั (Rotated component matrix) จึงควร
จดัให ้
          Factor ท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 1 - 6 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading ตาม
ตาราง 10 การหมุนแกนปัจจยัการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ และตั้งช่ือ
ตวัแปรใหม่เป็น การวางแผนทีมี่ความร่วมมือ  

 Factor ท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 7 - 12 เรียงลาํดบัความสาํคญัตาม Factor Loading 
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหวา่งประเทศ และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น การวางแผนทีมี่การแบ่งปันข้อมูล 
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 4. ความสัมพนัธ์ทีมี่ผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพื่อ
พิสูจน์อิทธิพลของความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ ได้ทําการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัย หรือตัวแปรเชิงโครงสร้างท่ีจัดกลุ่มใหม่ คือ 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความเช่ือถือได้ ความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ ความตรงต่อเวลา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความน่าเช่ือถือ ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ การวางแผนร่วมกนั
ในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ ไดผ้ลลพัธ์ตามตารางท่ี 11 – 12 ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย 
(Coefficents) และตารางท่ี 12 Model Summary ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่11 ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Coefficents)  

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig.B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.089 .137  7.939 .000

Code of Conduct .700 .033 .757 20.995 .000

2 (Constant) .917 .116  7.917 .000

Code of Conduct .488 .033 .528 14.704 .000

RelationshipCommitment .289 .024 .425 11.850 .000

3 (Constant) .524 .127  4.135 .000

Code of Conduct .429 .033 .464 13.075 .000

RelationshipCommitment .266 .023 .392 11.380 .000

Credibility .175 .028 .198 6.215 .000

4 (Constant) .477 .127  3.750 .000

Code of Conduct .383 .038 .414 10.203 .000

RelationshipCommitment .269 .023 .396 11.589 .000

Credibility .157 .029 .177 5.433 .000

Timeliness .071 .029 .092 2.473 .014

a. Dependent Variable: Coplanning 
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ตารางที ่12 Model Summary  
 

Model Summarye 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .757a .573 .572 .31997 

2 .838b .702 .700 .26804 

3 .856c .733 .731 .25383 

4 .859d .738 .735* .25186 

a. Predictors: (Constant), Ehtics 

b. Predictors: (Constant), Ehtics, RelationshipCommitment 

c. Predictors: (Constant), Ehtics, RelationshipCommitment, Credibility 

d. Predictors: (Constant), Ehtics, RelationshipCommitment, Credibility, 

Timeliness 

e. Dependent Variable: Coplanning 

 จากตารางท่ี 11 และ12 องคป์ระกอบของความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน
ร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีเพียง 4 ตวัแปร เรียงลาํดบัความสาํคญัจากการเขา้
ทาํนายเป็นอนัดบัแรก คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ (β = .414, p< .05) อนัดบั   
ท่ีสอง คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ (β = .396, p< .05) อนัดบัท่ีสาม คือ ความไวว้างใจท่ี
เกิดจากความน่าเช่ือถือ (β = .177, p< .05) และอนัดบัท่ีส่ี คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความตรงต่อ
เวลา (β = .092, p< .05)  
 
 *โดยภาพรวม ความสัมพนัธ์ทั้ง 4 น้ีสามารถทาํนายการวางแผนร่วมกนัในการจดัการ    
โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศไดถึ้งร้อยละ 73.50  
 



บทที ่ 5 
 
 

สรุป อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  การจัดการความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันใน             
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  กรณีศึกษาผู ้ส่งออกอาหารไทยคร้ังน้ี  สามารถได้
องค์ประกอบของความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ การวิจยัยงัไดพ้ิจารณารายละเอียดของการวางแผนร่วมกนัคือ การวางแผนท่ีมีความร่วมมือ 
และการวางแผนท่ีมีการแบ่งปันข้อมูล ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวได้ยืนยนัแนวคิดการวางแผน              
การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินคา้ท่ีมีความร่วมมือระหว่างกัน (Collaborative Planning, 
Forecasting, and Replenishment: CPFR) และทฤษฎีความไวว้างใจ-ความผกูพนัของการตลาดแบบ
มุ่งความ สัมพนัธ์ (Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing) โดยมีขอ้คน้พบของ
งานวิจยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ี
จะรักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบของลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัใน            
การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 

 

ลกัษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร คือ ผูส่้งออกอาหารไทยตามทะเบียนรายช่ือ (Thailand’s exporters directory) 
ของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 1,800 ราย กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ เป็นจาํนวน 330 ราย 
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การเกบ็ข้อมูล 
 
 สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีเก็บขอ้มูลคือ ส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย ์ติดตามแบบสอบถามทางโทรศพัทแ์ละจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) รวมถึงเก็บ
ขอ้มูลโดยตรงจากผูส่้งออกอาหารไทย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับตวัแปร  
เชิงโครงสร้าง (Constructed variables) ใชม้าตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั จาํนวน 46 ขอ้คาํถาม โดยสร้างจากรายละเอียดความสาํคญัของตวัแปรท่ีไดท้าํ 
การ ศึกษาคน้ควา้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารของผูส่้งออกอาหารไทยจากกลุ่มตวัอยา่งทดสอบ อน่ึง การ
ใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกจาํนวน 3 ท่านประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ขอ้คาํถามทั้ง    
46 ขอ้ พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าระหว่าง 
0.67 - 1.00 โดยแบบสอบถามดงักล่าวแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 
 1. ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน 11 ขอ้ ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียนของผูส่้งออกอาหารไทย ลกัษณะ
สินคา้ท่ีส่งออก คุณสมบัติของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง ระดับการศึกษา 
การศึกษา ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บจดัการ
ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีใช้บริการ จาํนวนกิจกรรมในการบริการ และ
จาํนวนผูใ้หบ้ริการท่ีใชอ้ยู ่  
  2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัจาํนวน 46 ขอ้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 
 1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
 2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor analysis)  
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      4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression  
analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 การนําเสนอผลการวิจยัแบ่งตามการวิเคราะห์ขอ้มูล และวตัถุประสงค์ของการวิจยั    
เป็น 4 ส่วน สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1. การวเิคราะห์เนือ้หาจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 ผูส่้งออกอาหารไทยส่งออกสินคา้อาหารแตกต่างกนัตามขนาดของผูป้ระกอบการโดย
ขนส่งทางเรือคอนเทนเนอร์เป็นส่วนใหญ่ และใช้บริการของผูรั้บจัดการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (“ผูใ้ห้บริการ”) ในกิจกรรมหลักคือ การซ้ือระวางเรือ พิธีการศุลกากรขาออกและ          
การขนส่งสินคา้ภายในประเทศ 
 ผูส่้งออกอาหารไทยพิจารณาความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการจากประวติัการทาํงาน     
ทุนจดทะเบียน ความเป็นสากล จรรยาบรรณ การสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ ความเช่ือมัน่
เกิดข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ความตั้งใจและความจริงใจในการแกปั้ญหาไดท้นัเวลา และ  
มีความยดืหยุน่ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ คุณความดีของผูใ้หบ้ริการ คุณธรรม จรรยาบรรณ
ในอาชีพ การรักษาความลบัของลูกคา้ ความซ่ือสัตยไ์ม่โกงค่าใชจ่้ายหรือคิดค่าบริการเกินสมควร 
รวมถึงการรักษาคาํพดู 
 ผูส่้งออกอาหารไทยตอ้งการใช้บริการของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองความตอ้งการ เช่น การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การมีกิจกรรม
ในการบริการท่ีหลากหลายทั้งตน้ทางและปลายทางมากกว่าบริษทัเรือ และกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เป็นตน้ 
 ส่ิงท่ีช่วยรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูใ้ห้บริการ คือ การติดต่อกนัอย่างสมํ่าเสมอ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งระดบั
บุคคลและหน่วยงาน การเยี่ยมเยียน ความใกลชิ้ด การเขา้ร่วมกิจกรรมในโอกาสสําคญั ผูส่้งออก
อาหารไทยจะไม่เป็นผูล้งทุนในความสมัพนัธ์กบัผูใ้หบ้ริการ เช่น ผูใ้หบ้ริการจะเป็นคนเช้ือเชิญและ
เป็นเจา้ภาพในการร่วมรับประทานอาหารในโอกาสต่าง ๆ เป็นตน้การวางแผนมีความสาํคญั เช่น 
การกาํหนดเป้าหมาย ความรับผดิชอบ เวลาในการทาํงาน การวางแผนเพื่อการแกปั้ญหาท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในการขนส่งทั้งท่ีตน้ทางและปลายทาง รวมถึงความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน 
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 การวางแผนร่วมกัน เช่น การขนส่งสินค้าท่ีมีกระบวนการขนส่งท่ีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนหรือตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีปริมาณขนส่ง
สินคา้โดยรวมสูง (Peak season) ความร่วมมือระหว่างกนั ไดแ้ก่ การส่ือสารสองทาง การติดต่อ
ประสานงาน การทาํงานเป็นทีม การประชุมร่วมกนั การช่วยกนัแกปั้ญหา และมีการจดัตั้งเป็นกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ในการขนส่งสินคา้ร่วมกนั เป็นตน้  
 การแบ่งปันขอ้มูลมีความสําคญั เช่น การนําขอ้มูลไปใช้วางแผน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ การสอบถามค่าระวางเรือ ค่าเสียเวลาของตูค้อนเทนเนอร์ การมีเครือข่ายขอ้มูล รวมถึง
การใหข้อ้มูลท่ีตามความตอ้งการของลูกคา้ทั้งตน้ทางและปลายทาง  
 

2. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ส่งออกอาหารไทยจํานวน 330 ราย 
 
 2.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  
  ผูต้อบแบบสอบถามจากจาํนวน 330 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.2 มี
ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ร้อยละ 70.9 อายโุดยเฉล่ีย 35 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีร้อยละ 65.8  
  ผูส่้งออกอาหารไทยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มร้อยละ 55.8 จดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัมาแลว้โดยเฉล่ีย 19.5 ปี ผูส่้งออกอาหารไทยร้อยละ 76.7 ส่งออกสินคา้ท่ีไม่ตอ้งแช่แขง็
หรือรักษาความเยน็ 
  ผูส่้งออกอาหารไทยใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์มาแลว้ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
ร้อยละ 45.2 ใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการตั้งแต่ 2 รายข้ึนไปร้อยละ 63.6 และใชบ้ริการในกิจกรรม      
โลจิสติกส์ตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไปร้อยละ 74.8 กิจกรรมท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ     
การจดัหาคอนเทนเนอร์และการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร การจดัทาํเอกสาร    
ขาออก และการขนส่งสินคา้ภายในประเทศจากผูส่้งออกไปยงัท่าเรือตน้ทาง 
 
 3. การวเิคราะห์ปัจจัย 

  
 3.1 การวิเคราะห์ปัจจยัความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการ      

โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ  
 จากการหมุนแกนปัจจยั (Rotated component matrix) ไดจ้ดัองคป์ระกอบของ        

ความสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศใหม่ ดงัน้ี  
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          Factor ท่ี 1 ประกอบดว้ย 11 ตวัแปร และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิ
จากจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 Factor ท่ี 2 ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิ
ความเทีย่งตรง 

 Factor ท่ี 3 ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ตามช่ือตวัแปรเดิมคือ ความมุ่งม่ันทีจ่ะรักษา 
ความสัมพนัธ์ 

 Factor ท่ี 4 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิ
จากความตรงต่อเวลา 

 Factor ท่ี 5 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ตามช่ือตวัแปรเดิมคือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
บุคคล 

 Factor ท่ี 6 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น ความไว้วางใจที่เกดิ
จากความน่าเช่ือถือ 
 
  3.2 การวเิคราะห์ปัจจัยการวางแผนร่วมกนั 
 

 จากการหมุนแกนปัจจยั (Rotated component matrix) ไดอ้งคป์ระกอบของการ 
วางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศใหม่ ดงัน้ี  

         Factor ท่ี 1 ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น การวางแผนทีมี่ 
ความร่วมมือ 
 Factor ท่ี 2 ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร และตั้งช่ือตวัแปรใหม่เป็น การวางแผนทีมี่ 
การแบ่งปันข้อมูล 
 
 4. ความสัมพนัธ์ทีมี่อทิธิพลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจัดการโลจิสติกส์ 
 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนเพื่อพิสูจน์อิทธิพลของความสัมพนัธ์
ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกันในการจดัการโลจิสติกส์ ได้ทาํการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรเชิง
โครงสร้างท่ีจดักลุ่มใหม่ คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความไวว้างใจท่ีเกิด
จากความเช่ือถือได ้ ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความตรงต่อเวลา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความไวว้างใจท่ีเกิดจากความน่าเช่ือถือ และมีอิทธิพลต่อ            
ตวัแปรตาม คือ การวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ พบวา่  
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 ความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจัดการโลจิสติกส์เรียงลําดับ
ความสําคญัจากการเขา้ทาํนาย อนัดับแรก คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ         
(β = .414, p< .05) อนัดบัท่ีสอง คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ (β = .396, p< .05) อนัดบัท่ี
สาม คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความน่าเช่ือถือ (β =.177, p< .05) และอนัดบัท่ีส่ี คือ ความไวว้างใจ
ท่ีเกิดจากความตรงต่อเวลา (β = .092, p< .05) โดยภาพรวม ความสัมพนัธ์ทั้ง 4 น้ีสามารถทาํนาย
การวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศไดถึ้งร้อยละ 73.50  
  
การอภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลตามขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ีพบว่า ความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผน
ร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจท่ี
เกิดจากความตรงต่อเวลา ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ความไว้วางใจทีเ่กดิจากจรรยาบรรณในวชิาชีพมีผลต่อการวางแผนร่วมกนั 

 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพมีอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกันในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีแนวคิด 
ทฤษฎี และการศึกษาวิจยัท่ีสนบัสนุนขอ้คน้พบดงักล่าว ต่อไปน้ี 
 
 แนวคิดของเลอวิส (Lewis, 1990: 44) ท่ีระบุว่า ความปรารถนาดีทาํใหหุ้น้ส่วนมุ่งเนน้
ความสัมพันธ์ในระยะยาวซ่ึงมีผลทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และจากการศึกษาวิจัย           
ของเดวิสและปร๊ินซ์ (Davis & Prince, 2003: 34-35) ท่ีสรุปว่า ส่ิงท่ีสังเกตไดใ้นความปรารถนาดี  
ของผูใ้ห้บริการสามารถวดัไดจ้ากความขยนัในการตอบสนองต่อปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค ์และ
ความร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการศึกษาวิจยัของ        
ดอง กิล (Dong-Gil, 2010: 210-211) ท่ีสรุปว่า ความปรารถนาดีมีอิทธิพลต่อผลสาํเร็จของความ
ร่วมมือระหวา่งกนัในการแลกเปล่ียนความรู้ 
 
  การศึกษาของเบาวเวอร์ซ็อกซ์และคณะ (Bowersox et al., 2010: 379) กล่าวว่า       
ความสนใจและความเอาใจใส่ท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของหุ้นส่วนอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงความตั้งใจท่ีจะ
รักษาผลประโยชน์ดงักล่าว เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความไวว้างใจท่ีสามารถอธิบายถึงความ
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ร่วมมือระหว่างกนัในโซ่อุปทาน รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีสนบัสนุนผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ผูใ้หบ้ริการท่ีรับฟังปัญหา มีความเขา้ใจ และความจริงใจในการแกปั้ญหา ทาํให้
เกิดความไวว้างใจท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดความรวดเร็วในการแกปั้ญหา มีการให้ขอ้มูล
และการติดต่อประสานงานระหว่างกนัสูง มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ รวมถึงทาํให้มีการ
วางแผนในการดาํเนินงานร่วมกนั เป็นตน้ 
 

2. ความมุ่งม่ันทีจ่ะรักษาความสัมพนัธ์มีผลต่อการวางแผนร่วมกนั 
 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์มีอิทธิพลทางตรงใน
เชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีแนวคิด ทฤษฎี และ
การศึกษาวิจยัท่ีสนบัสนุนขอ้คน้พบดงักล่าว ต่อไปน้ี 
 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ           
แจน ดีพเพน (Deepen, 2007: 246) เร่ือง ความสัมพนัธ์ในการจดัจา้งบริการโลจิสติกส์ ท่ีสรุปว่า 
ความผูกพนัของลูกคา้มีอิทธิพลต่อความร่วมมือระหว่างลูกคา้และผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ ขอ้สรุป
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ยูชุน เซียว ซิยาน เชง วีนาน แพน และเซียวเซีย ซี (Xiao, 
Zheng, Pan, & Xie, 2010: 1) ในประเทศจีน ท่ีสรุปวา่ ความผกูพนัของลูกคา้ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ 
 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสนบัสนุนสมมติฐานของการวิจยั ท่ีพบว่า ความผกูพนั 
ทาํใหเ้กิดการแบ่งปันผลประโยชน์ การพดูคุยติดต่อส่ือสารกนัมากยิง่ข้ึน การแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ความรู้ การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศร่วมกนั มีการช่วยเหลือ
ในการให้ขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการ แมว้่าผูส่้งออกอาหารไทยจะไม่ไดใ้ช้บริการกบัผูใ้ห้บริการใน     
การขนส่งระหวา่งประเทศในเท่ียวเรือนั้น เป็นตน้ 

 
3. ความไว้วางใจทีเ่กดิจากความน่าเช่ือถือมีผลต่อการวางแผนร่วมกนั 

 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางตรง
ในเชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีแนวคิด ทฤษฎี และ
การศึกษาวิจยัท่ีสนบัสนุนขอ้คน้พบดงักล่าว ต่อไปน้ี 
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 ความน่าเช่ือถือเป็นส่วนสําคัญท่ีผูป้ระกอบการนํามาตัดสินใจว่า อีกฝ่ายหน่ึงจะ
สามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการได ้(Doney & Cannon, 1997: 
1) แนวคิดของทฤษฏีเกมท่ีสนบัสนุนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว คือ ช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนั (Reciprocity) โดยระบุว่า ผูเ้ล่นเตม็ใจท่ีจะให้ความร่วมมือ
โดยพิจารณาจากประวติัและช่ือเสียงท่ีผ่านมาของผูเ้ล่นท่ีน่าไวว้างใจ (Dasgupta, 2000: 330)         
ขอ้คน้พบจากการวิจยัไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัสรุปว่า ความไดเ้ปรียบของผูป้ระกอบการ      
โลจิสติกส์ต่างชาติ คือ การมีช่ือเสียงระดบัโลก เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในธุรกิจ และมีสาขาอยูท่ ัว่โลก
ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ของไทยตอ้งการท่ีจะทาํงานร่วมกบับริษทัต่างชาติท่ีมีความน่าเช่ือถือใน    
การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศมากกว่าบริษทัท่ีเป็นของคนไทย (พงษช์ยั อธิคมรัตนกุล, 2550: 
192) 

 
4. ความไว้วางใจทีเ่กดิจากความตรงต่อเวลามีผลต่อการวางแผนร่วมกนั 

 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความตรงต่อเวลามีอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวกต่อการวางแผนร่วมกันในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีแนวคิด 
ทฤษฎี และการศึกษาวิจยัท่ีสนบัสนุนขอ้คน้พบดงักล่าว ต่อไปน้ี 
 
 ในความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนสําคญัมากในการ
พฒันาความไวว้างใจ (Gounaris & Venetis, 2002: 636-655) ในความสัมพนัธ์ของการวิจยัการตลาด 
มวัร์แมนและคณะ (Moorman et al., 1993: 81-101) ใหค้าํจาํกดัความของความตรงต่อเวลาว่า เป็น
ประสิทธิภาพท่ีรับรู้ไดข้องผูว้ิจยัในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านวิจยั ท่ีเก่ียวกบัการส่ง
ส่ิงของหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม การชาํระเงินท่ีทนัเวลา และการส่งขอ้มูลตอบสนอง
กลบัภายในเวลาท่ีเหมาะสม (Austin, 1991: 1-2) ซ่ึงจะสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายทาํใหรั้บรู้
วา่ อะไรท่ีสามารถคาดหวงัไดจ้ากแต่ละฝ่าย (Lewichki & Bunker, 1995: 1) 
 
 ในทางปฏิบติั ลูกคา้อาจจะพึงพอใจผูใ้ห้บริการซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการได้
อย่างตรงต่อเวลา นอกจากน้ี ในการวิจัยท่ีเก่ียวกับองค์การพบว่า การท่ีองค์การตอบสนองขอ้
ร้องเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลาจะมีผลกระทบในทางบวกกบัทศันคติและความพึงพอใจของ
ลูกคา้ (Moshe, 2003: 248) ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับการจดัการโลจิสติกส์ และเป็นส่วนหน่ึง
ในวตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปัจจุบนั 
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 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีสนบัสนุนว่าความตรงต่อเวลามีผลต่อการวางแผน
ร่วมกนั คือ ผูส่้งออกอาหารไทยจะเกิดความเช่ือมัน่ผูใ้หบ้ริการมีความตรงต่อเวลา เช่น การขนส่งท่ี
ตรงต่อเวลา และการแกปั้ญหาในการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศไดท้นัเวลา เป็นตน้ เม่ือ     
ผูส่้งออกอาหารไทยมีความเช่ือมัน่แลว้ ทาํให้เกิดความเต็มใจในการติดต่อประสานงาน และให้
ความสาํคญักบัการประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผนในการขนส่งสินคา้มากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 
  ขอ้เสนอแนะต่อผูเ้ก่ียวขอ้งใน 2 ส่วน คือ 1) ภาคเอกชน และ 2) ภาครัฐ โดยสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 

  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั สําหรับการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อ  
ยกระดับการวางแผนร่วมกันในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของทั้ งผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ ดงัต่อไปน้ี 
 
  1.1 จากขอ้คน้พบของงานวิจยั ท่ีพบว่า ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน
ร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ คือ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจท่ี
เกิดจากความตรงต่อเวลา ตามลาํดบั ดงันั้น แนวทางการบริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ จาํเป็นตอ้งให้นํ้ าหนักในการพฒันากลยุทธ์ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ      
การวางแผนร่วมกนัมากก่อนเป็นสาํคญั เช่น การใหค้วามสาํคญักบันโยบายดา้นความซ่ือสัตยแ์ละ 
จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในการเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ มุ่งเน้นแกปั้ญหาของลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็วและทนัต่อเวลา พฒันาความสามารถของบุคลากรในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง บริการ
ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็วและทนัต่อเวลา และจดัการขนส่งสินคา้ตามเวลาท่ีนัดหมายไวก้บัลูกคา้    
เป็นตน้   
  ในทางกลบักนั งานขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีตอ้งการการวางแผนร่วมกนัใน
ระดับสูง ผูใ้ช้บริการควรพิจารณาเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีคุณลักษณะตามความสัมพนัธ์ดังกล่าว
ตามลาํดบัเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ผูใ้ห้บริการท่ีมีความเอาใจใส่ มีความจริงใจและตรงไปตรงมากบั
ลูกคา้ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว มีช่ือเสียงในธุรกิจและมีความเช่ียวชาญ เป็นตน้  
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  1.2 จากขอ้คน้พบของงานวิจยั ท่ีพบวา่ ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์มีอิทธิพล
สูงต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แต่ผูส่้งออกอาหารไทยส่วน
ใหญ่จะไม่ลงทุนในความสัมพันธ์กับผูใ้ห้บริการ ดังนั้ น ผูใ้ช้บริการควรให้ความสําคัญกับ           
การจดัการความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ (Supplier relationship management) เพื่อเสริมสร้างความผกูพนั
กบัผูใ้ห้บริการตามความเหมาะสมกบัระดบัการคา้เช่นกนั เพื่อให้ความผกูพนัส่งผลต่อไปยงัระดบั  
ของการวางแผนร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีกบัทั้งสองฝ่าย เช่น การเช้ือเชิญผูใ้ห้บริการเขา้ร่วมงาน
ของผูส่้งออกอาหารไทยในโอกาสสําคัญ การจัดประชุมสัมมนา หรือการให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑท่ี์ส่งออก นอกจากน้ี ผูส่้งออกและผูใ้หบ้ริการควรมีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์กนัมาก
ยิ่งข้ึน เช่น การจดัหาสินคา้คงเหลือโดยผูใ้ห้บริการ (Vendor Manage Inventory : VMI) หรือ       
การจดัการดา้นการเงิน เป็นตน้  
  1.3 นอกจากน้ี ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศควรพิจารณาส่งเสริมความ
น่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจ เช่น นโยบายการส่งเสริมการขาย การจดัการเคร่ืองหมายการคา้        
ความเป็นสากล อาคารสถานท่ีท่ีมีความสวยงามน่าเช่ือถือ รวมถึงการรักษาช่ือเสียงในมิติท่ีสาํคญั
ของความน่าไวว้างใจ เช่น นโยบายราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัระดบัการบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้   
 
 2. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
  2.1 จากขอ้คน้พบท่ีวา่ ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพและความตรง
ต่อเวลาของผูใ้ห้บริการมีอิทธิพลสูงท่ีสุดต่อการวางแผนในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
ดงันั้น ภาครัฐควรส่งเสริมผูใ้หบ้ริการท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีคุณภาพมาตรฐานในการบริการ
ลูกคา้ เช่น การให้รางวลั ตลอดจนพิจารณาให้มีหน่วยงาน หรือมาตรการควบคุมดูแลจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูใ้หบ้ริการ เป็นตน้ 
      2.2 จากขอ้คน้พบท่ีว่า ความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์และความไวว้างใจท่ีเกิด
จากความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการวางแผนในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ ดงันั้น ภาครัฐ
ควรสนบัสนุนใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระยะยาวระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ เช่น การ
สนับสนุนให้มีการจดัตั้ งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
สนบัสนุนผูใ้หบ้ริการของไทยไดมี้ช่องทางในการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ รวมถึงโอกาสใน
การเขา้ถึงและสร้างเครือข่ายการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ภาครัฐควรสนับสนุนโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานของผูใ้ห้บริการ เช่น ทกัษะด้านภาษาอังกฤษ ความรู้เก่ียวกับพิธีการ
ศุลกากร หรือขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากจะทาํให้ผูใ้ห้บริการมีความ
ชาํนาญงานเพ่ิมข้ึนแลว้ ยงัส่งเสริมใหเ้กิดการวางแผนร่วมกนัอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 1. สามารถศึกษาความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนร่วมกันในรูปแบบ             
การดาํเนินงานในบริบทอ่ืน ๆ ขององคก์ารภาครัฐและเอกชน เช่น การขนส่งสินคา้ภายในประเทศ    
การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการคลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 2. เน่ืองจากขอ้คน้พบของการวิจยัท่ีว่า ความไวว้างใจท่ีเกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีอิทธิพลสูงต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การศึกษาคร้ังต่อไป 
จึงควรทาํความเขา้ใจในรายละเอียด คือ มิติต่าง ๆ ของจรรยาบรรณในวิชาชีพมากยิง่ข้ึน รวมถึงส่ิงท่ี
เกิดข้ึนก่อน (Antecedents) ของจรรยาบรรณในวิชาชีพดงักล่าว  
 3. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถศึกษาผลลัพธ์ (Consequences) ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นสังคม หรือ    
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น ผลการดาํเนินงาน เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน หรือความสมัพนัธ์ดา้นอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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คาํนํา 
 

 การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการ     
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ งานวิจยัน้ีจดัทาํโดยสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤษ ์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามควรเป็นผูมี้อาํนาจหรือเป็นตวัแทนของผูส่้งออกในการประเมินผล
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ แบบสอบถามน้ีใชเ้วลาในการตอบทั้งส้ินประมาณ 20-30 นาที ขอ้มูล        
ทุกอย่างท่ีไดจ้ากท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะนาํเสนอบนพ้ืนฐานของตวัเลขโดยสรุป    
เท่านั้น ถึงแมจ้ะมีการนาํขอ้มูลบางส่วนไปตีพิมพแ์ละจดัทาํรายงาน แต่ขอ้มูลส่วนตวัของท่านและ
บริษทัผูส่้งออกจะไม่ถูกเปิดเผย หากท่านมีความประสงคข์อรับบทสรุป รายงานการวิจยัซ่ึงผูว้ิจยั 
ทาํคาดหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการงานส่งออกของท่าน โปรดแจง้ความตอ้งการได้
ท่ีทา้ย แบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัยนิดีจดัส่งใหท่้านหลงัจากท่ีงานวิจยัเสร็จสมบูรณ์  แบบสอบถาม
มีทั้งหมด 6 ส่วน หากท่านกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ โปรดส่งกลบัให้กบัผูว้ิจยัในซองท่ีส่งมา   
พร้อมกบัแบบสอบถามฉบบัน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยหรือขดัขอ้งประการใดโปรดติดต่อผูว้ิจยั            
ท่ีโทรศพัทห์มายเลข 081-927-8353 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 

 
คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย           ในช่องคาํตอบท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด หรือ เติมขอ้ความในช่องวา่งให้
สมบูรณ์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลของผู้ส่งออกอาหารไทย (“ผู้ส่งออก” หรือ “บริษทัฯ”) 
1.1 ทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยประมาณ 
            นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท                 50 – 200 ลา้นบาท                   มากกวา่ 200 ลา้นบาท 
1.2 รูปแบบการขนส่งสินคา้ท่ีส่งออกส่วนใหญ่ 
            ทางเรือ        ทางอากาศ                              ทางบก 
1.3 ลกัษณะของสินคา้ท่ีส่งออก 
             ตอ้งแช่แขง็หรือรักษาความเยน็                ไม่ตอ้งรักษาความเยน็และแช่แขง็ 
 
ส่วนที ่2 คุณสมบตัขิองผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
2.1 เพศ              หญิง                 ชาย 
2.2 อาย ุ______ ปี 
2.3 ตาํแหน่งของท่าน _______________________________ 
2.4 ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
            ตํ่ากวา่มธัยมตอนปลาย หรือ ปวช.           มธัยมตอนปลาย หรือ ปวช.          อนุปริญญา หรือ  

  เทียบเท่า          
            ปริญญาตรี        ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
2.5 ประสบการณ์การทาํงานของท่านเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศประมาณ ______ ปี 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (หรือ “ผู้ให้บริการ”) ทีบ่ริษทัของท่านใช้
อยู่เป็นประจํา 
 ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (“Freight Forwarder” หรือ “ผูใ้หบ้ริการ)  
ทางทะเล คือ ผูท่ี้ใหบ้ริการเป็นคนกลางระหวา่ง ผูส่้งออก กบั บริษทัเรือ (Vessel Company or Shipping 
Line) 
 
3.1 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการมาแลว้กบัผูใ้หบ้ริการในการวจิยัคร้ังน้ี _____ ปี _____ เดือน 
3.2 ปัจจุบนัท่านใชผู้ใ้หบ้ริการโลจิสติกส์อยูเ่ป็นจาํนวน ________ ราย 
3.2 การบริการท่ีจา้งผูใ้หบ้ริการ ตามขอ้ 3.1 (กรอกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ตามท่ีท่านใชบ้ริการอยู)่  
            จดัหาตูค้อนเทนเนอร์และขายค่าขนส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ (Container Freight Sale) 
            ผา่นพิธีการศุลกากรขาออก (Export Customs Clearance) 
            จดัทาํเอกสารท่ีใชใ้นการส่งออก เช่น ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้, ใบอนุญาตหรือ 
            ใบรับรองอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
            จดัรถขนส่งสินคา้ภายในประเทศ (Inland Transportation เช่น รถหวัลาก หรือ รถบรรทุกอ่ืน ๆ) 
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ส่วนที ่4 คาํถามด้าน “ความสัมพนัธ์ทีมี่ผลต่อการวางแผนร่วมกนั” 
 
คาํช้ีแจง:  
กรุณาทาํเคร่ืองหมาย (“X”) ในช่องเลข 1 – 5 ตามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน โดย 
                                        5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อรายการ         ระดับความคดิเห็น 

  5 4 3 2 1 

    ● บริษทัของท่านตดัสินใจโดยพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการ           

    ● ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการถูกตอ้งตามขอ้ตกลงตั้งแต่เร่ิมตน้           

    ● ผูใ้หบ้ริการไม่มีขอ้ผดิพลาดในการทาํธุรกรรม เช่น เอกสารถูกตอ้ง    
คิดค่าบริการถูกตอ้ง ใบเสร็จรับเงินถูกตอ้งเสมอ 

          

    ●  ผูใ้หบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้งเสมอ           

    ● ผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการไดเ้ม่ือบริษทัของท่านตอ้งการเสมอ           

    ● ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการถูกตอ้งเสมอ           

    ● การจดัส่งสินคา้ไปถึงปลายทางดว้ยความปลอดภยัไม่เสียหายหรือ      
สูญหายเสมอ 

          

     ● ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการภายในเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้           

     ● ผูใ้หบ้ริการตรงต่อเวลาท่ีนดัหมาย           

     ● บริษทัของท่านไดรั้บขอ้มูลท่ีสอบถามจากผูใ้หบ้ริการภายใน 
เวลาท่ีตอ้งการ 

          

     ● ผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการต่อบริษทัของท่านไดเ้สมอ  
ในทุกช่วงเวลา 

          

     ● การใหข้อ้มูลในประเดน็ท่ีสาํคญั ๆ เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับ 
การตดัสินใจในการใชบ้ริการ 

          

     ●  ผูใ้หบ้ริการใหข้อ้มูลทุกอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการ 
ของบริษทัท่าน 

          

     ● ผูใ้หบ้ริการจดัหาขอ้มูลต่าง ๆ ในทนัทีท่ีบริษทัของท่านตอ้งการ           

     ● ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจใน 
การดาํเนินงานของบริษทัท่าน 
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ข้อรายการ         ระดับความคดิเห็น 

  5 4 3 2 1 

    ● บริษทัของท่านมีการลงทุนระยะยาวในระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยง
กบัผูใ้หบ้ริการ  

          

 บริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการมีการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน
ร่วมกนั 

         

 เม่ือเกิดปัญหาในการจดัส่งสินคา้ บริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการ 
จะตดัสินใจร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหานั้น 

          

 พนกังานของบริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการสามารถร่วมกนัทาํงาน     
ใหส้าํเร็จได ้

          

 การทาํงานระหวา่งบริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการเป็นไปในรูปแบบ
ของการทาํงานทีมเดียวกนั 

          

 บริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อกนั  

          

 บริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการมีการสนทนาท่ีเป็นประโยชน ์           

 การท่ีบริษทัของท่านทาํตามคาํแนะนาํของผูใ้หบ้ริการทาํใหบ้ริษทัฯ
สามารถหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

          

    ●  โดยภาพรวมแลว้ผูใ้หบ้ริการมีความน่าเช่ือถือมาก      

    ● บริษทัของท่านเช่ือผูใ้หบ้ริการ เพราะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 
ในการใหบ้ริการดา้นน้ี 

     

    ● บริษทัของท่านเช่ือในการรับประกนัของผูใ้หบ้ริการ      

   ● ท่ีผา่นมาผูใ้หบ้ริการไดใ้หบ้ริการต่อบริษทัของท่านดว้ย 
ความเอาใจใส่ 

          

     ● ผูใ้หบ้ริการใส่ใจต่อผลประโยชนท่ี์บริษทัของท่านจะไดรั้บจากการใช้
บริการ 

     

     ● เม่ือบริษทัของท่านมีปัญหาในการขนส่งสินคา้ ผูใ้หบ้ริการจะ
รับผดิชอบต่อปัญหานั้น ๆ ดว้ยความเขา้ใจ และยนิดีช่วยแกปั้ญหา 

     

     ● ผูใ้ห ้บริการมีความห่วงใยอยา่งจริงใจในความสาํเร็จในธุรกิจของ
บริษทัท่าน 

     

 



 

 

82

 
 
จบการสอบถาม 

 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อรายการ           ระดบัความเห็น 

  5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 5 4 3 2 1 

     ● ผูใ้หบ้ริการปฏิบติัและใหบ้ริการต่อบริษทัของท่านดว้ยความ
สุภาพอ่อนโยน และใหเ้กียรติ 

          

    ● ผูใ้หบ้ริการปฏิบติัตามขอ้ตกลงโดยไม่ตอ้งทวงถามหรือย ํ้าเตือน           
    ● ผูใ้หบ้ริการมีความซ่ือสตัยสุ์จริต           
    ● บริษทัของท่านจะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการท่ีมีความโปร่งใส           
    ● ผูใ้หบ้ริการมีมาตรฐานการใหบ้ริการในระดบัสูง           
    ● ผูใ้หบ้ริการมีธรรมาภิบาลในระดบัสูง           

    ● บริษทัของท่านคุน้เคยกบัผูใ้หบ้ริการ           
    ● บริษทัของท่านพอใจท่ีจะใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการ เพราะรู้สึกวา่  
ผูใ้หบ้ริการเป็นเหมือนหุน้ส่วน 

          

    ● ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัของท่านกบัผูใ้หบ้ริการมีการพฒันา
ดีข้ึนมาเป็นลาํดบั 

          

    ● บริษทัของท่านจะไวว้างใจผูใ้หบ้ริการท่ีรู้จกัเป็นการส่วนตวั           

    ● การบริการของผูใ้หบ้ริการเป็นไปตามขอ้ตกลง           
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