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บทคัดย่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย เชิ ง พรรณนานี้ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติ กส์ ระหว่างประเทศโดยเทคนิ คของการวิเคราะห์ปัจจัย
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุแบบขั้นตอน ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ่ งออกอาหารไทยจํานวน 330 ราย จากรายชื่อ
ของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า การวางแผนร่ วมกันประกอบด้วยการวางแผนที่มีความร่ วมมือ
และการวางแผนที่มีการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกัน ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนร่ วมกัน
ในการจัดการโลจิ สติ กส์ระหว่างประเทศประกอบด้วยความไว้วางใจที่เกิ ดจากจรรยาบรรณใน
วิชาชี พ ความมุ่งมัน่ ที่ จะรั กษาความสัมพันธ์ ความไว้วางใจที่เกิ ดจากความน่ าเชื่ อถือ และความ
ไว้วางใจที่เกิ ดจากความตรงต่อเวลา ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การโลจิสติกส์ควรส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ ความปรารถนาดี ความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาว ความสามารถในการทํางาน และ
ความตรงต่อเวลา เพื่อยกระดับการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
คําสํ าคัญ: ความไว้ วางใจ ความมุ่งมั่นทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
การวางแผนร่ วมกัน
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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 timelinessbased 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

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การส่ ง ออกมี สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 65 - 70 ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ
(กระทรวงพาณิ ชย์, 2553: 8) การส่ งออกก่อให้เกิดการจ้างงาน การพัฒนาความรู ้และทักษะ การนําเข้า
เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารได้สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของประเทศตลอดสายโซ่ แห่งคุณค่า (Value chain)
อย่างไม่ มีขีดจํากัด เนื่ องจากใช้ผลิ ตผลทางการเกษตรและวัตถุ จาํ เป็ นที่ มีแหล่ งกําเนิ ดในประเทศถึ ง
ประมาณร้อยละ 80 (สมพงษ์ วนาภา, 2550: 1)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก (Kitchen of the
World) โดยมีเป้ าหมายเป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกสิ นค้าอาหารรายใหญ่ในอันดับ 1 ถึง 5 ของโลก การส่ งออก
สิ นค้าอาหารของไทยใน พ.ศ. 2552 มีมูลค่าเท่ากับ 754,212 ล้านบาท ประเทศไทยมีโรงงานแปรรู ป
อาหารจํานวน 8,250 โรงงานและใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.4 ล้านคน การผลักดัน
การส่ งออกสิ นค้าอาหารโดยแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) กําหนด
เป้ าหมายการส่ งออกอาหารให้เพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 10 ต่อปี โดยให้มีมูลค่าการส่ งออกไม่ต่ าํ กว่า 1 ล้าน
ล้านบาท ใน พ.ศ. 2555 (www.nfi.go.th)
โลกาภิวตั น์และข้อตกลงเขตการค้าเสรี ทาํ ให้เกิ ดการแข่งขันในการตลาดระหว่างประเทศที่
เพิ่มมากขึ้น ผูส้ ่ งสิ นค้ามีความจําเป็ นต้องจัดการขนส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลสู งสุด (Rushton & Walker, 2007: 1) จากการศึกษาวิจยั ของรุ ธิร์ พนมยงค์ (2550: 3)
พบว่ า ประเทศไทยยัง มี สั ด ส่ ว นต้น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทที่สาํ คัญ
ในการส่ งออก เนื่ องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดต้นทุนและการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อการบริ โภคได้ตรงตามเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่ลูกค้าต้องการ ทําให้การจัดการ
โลจิสติกส์จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่กาํ หนดความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจ
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การจัดการโลจิ สติกส์ระหว่างประเทศ (International logistics) มี ความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่ า การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายในประเทศ (Domestic
logistics) เพราะการคาดการณ์ ข อง
ผูป้ ระกอบการอาจจะผิด พลาดจากเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ โดยทัว่ ไปที่ มี ความไม่ แ น่ น อน เนื่ องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่กว้างใหญ่ การดําเนิ นธุ รกิ จและมาตรฐานที่ แตกต่างกัน วัฒนธรรมที่ หลากหลาย รวมถึ ง
กฎหมาย ระเบียบ และการบังคับใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ (Barone, Murphy, Wardlow, &
Wood, 2002: 4) การจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศจึ งมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ ยงสู ง
ผูส้ ่ งออกและผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศจึงต้องการความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนที่มาก
ยิง่ ขึ้น (Little & Marandi, 2003: 51)
สมาคมการผลิตและการควบคุมสิ นค้าคงคลังแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American
Production and Inventory Control Society: APICS) ได้ให้ความหมายของการวางแผน การพยากรณ์ และ
การเติมเต็มสิ นค้าที่มีความร่ วมมือระหว่างกัน (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment:
CPFR) ว่า เป็ นการวางแผนที่มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและความร่ วมมือระหว่างหุน้ ส่ วนในโซ่อุปทานเพื่อ
การขนส่ งสิ นค้าจากแหล่งผลิตจนถึงผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่ วมมือระหว่าง
กันนี้ สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง จัดส่ งสิ นค้าได้อย่างถูกต้องตามเวลาและ
ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ทําให้หลี กเลี่ ยงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาดได้เป็ นอย่างมาก (Wisner,
Leong, & Tan, 2005: 143-147)
การวิจยั ของนีเมเยอร์ และเมอร์ ฟี (Knemeyer & Murphy, 2005: 1) พบว่า ความสัมพันธ์ทาง
การตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship marketing characteristics) มีผลต่อการดําเนิ นงานด้าน
โลจิสติกส์ การวิจยั ของเลอวิส (Lewis, 2006) พบว่า การแบ่งปั นข้อมูล (Information sharing) ระหว่าง
ลู ก ค้า และผูใ้ ห้บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ มี ค วามสั มพัน ธ์ ที่ สํา คัญ กับ ผลการดํา เนิ น งานของการจัด จ้า งผูใ้ ห้
บริ การโลจิสติกส์ การวิจยั ของของแจน ดีพเพน (Deepen, 2007: 246) พบว่า ความไว้ วางใจ (Trust) และ
ความมุ่ งมั่นที่จะรั กษาความสั มพันธ์ (Relationship commitment) มีอิทธิ พลต่ อความร่ วมมือ
(Cooperation) การวิจยั ของดายเออร์ และชู (Dyer & Chu, 2003: 57-68) ได้วิเคราะห์และยืนยันว่า
ความไว้ วางใจทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพิม่ ขึน้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผลการดําเนิ นงานทั้งทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ และการเงิน แสดงให้เห็นถึงความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และสนับสนุนการลงทุนที่เพิ่ม
ความสั มพันธ์ ทาํ ให้ เกิดการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่ างกัน รวมถึงการวิจยั ในประเทศไทย พบว่า
ผูส้ ่ งสิ นค้า (Shippers) ให้ความสําคัญกับการวางแผนที่มีการให้ขอ้ มูล และความถูกต้องของข้อมูล เช่น
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แจ้งอัตราค่าขนส่ งที่เป็ นปั จจุบนั (Updated freight rates) และความถูกต้องของเอกสารในระดับสู ง
มากกว่าปั จจัยด้านราคา และยังพบว่าผูส้ ่ งสิ นค้าให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และมีผล
ต่อการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ (Ruth Banomyong, 2005: 1)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจยั ในประเทศไทย พบว่า การผลักดันเรื่ องการขนส่ งเที่ยวกลับ
(Backhaul) ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิ่งรถเปล่าในขากลับ
ให้ลดลง โดยนํากลุ่มผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์มาจับคู่กนั ปรากฏว่า ไม่สามารถทํางาน
ร่ วมกันได้ (www.matichon.co.th) การวิจยั ของจารุ พสั ตร์ ตันติมิตร (2551: 1) พบว่า การจัดเครื อข่าย
วิสาหกิจ (Enterprise cluster) ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ประสบปั ญหา
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการของไทยมี จุดอ่อนด้านวัฒนธรรมในการทํางานร่ วมกันเป็ นที มเนื่ องจากไม่มี
ความไว้วางใจระหว่างกัน รวมถึ งการวางแผนที่ มีความร่ วมมื อและการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันใน
ระดับตํ่ายังเป็ นปั ญหาในการพัฒนาโลจิสติกส์ทางการค้าของประเทศไทย (วิทยา สุ หฤทดํารง และคณะ,
2550) การขาดความร่ วมมือระหว่างหุ ้นส่ วนเป็ นปั ญหาในการพัฒนาการจัดการโซ่ อุปทาน (สมพงษ์
วนาภา และคณะ, 2550) รวมถึงการบริ การรับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยต้อง
เผชิ ญกับการแข่งขันที่ รุ นแรงจากผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศ (ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิ จ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552)
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลู ก ค้า และผูใ้ ห้บ ริ ก าร
โลจิสติกส์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกัน โดยเฉพาะการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ยงั เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่
มีอิทธิ พลต่อการวางแผนร่ วมกัน เพื่อยืนยันทฤษฎีความไว้วางใจ – ความผูกพันในบริ บทของการจัดการ
ขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั ในเชิงทฤษฎีแล้ว
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการบริ ห ารจัด การเพื่ อ ยกระดับ การวางแผนร่ ว มกัน ซึ่ งเป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
การดําเนิ นงาน และความสัมพันธ์ที่มีผลต่อกําไรในระยะยาวของทั้งสองฝ่ ายได้มากยิ่งขึ้น และสามารถ
นําเสนอข้อค้นพบของการวิจยั ต่อทั้งภาครั ฐและเอกชน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาโลจิ สติ กส์ ทาง
การค้าของประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ งออกอาหารของประเทศไทย
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คําถามของการวิจัย
1. ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์มี
อิทธิ พลอย่างไรต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
2. รู ปแบบความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติกส์ระหว่าง
ประเทศควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่จะ
รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
2. เพื่ อ สร้ า งรู ปแบบของลัก ษณะของความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนร่ ว มกัน ใน
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
สมมติฐานของการวิจยั
1. ความไว้วางใจมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการวางแผนร่ วมกัน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีอิทธิ พลในเชิงบวกต่อการวางแผนร่ วมกัน
3. ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิ พลในเชิงบวกต่อการวางแผนร่ วมกัน
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติ กส์ สามารถนําความรู ้ ที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้ใน
การจัดการความสัมพันธ์เพื่อยกระดับการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
2. สามารถนําเสนอต่อภาครัฐเพื่อเป็ นแนวทางหรื อมาตรการในการสนับสนุนการวางแผน
ร่ วมกันระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศไทย
3. นําความรู ้ที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในวิชาการจัดการความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า และวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ภายในวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ ต่อภายนอกต่อผูท้ ี่
สนใจในการศึกษาวิจยั ด้านการจัดการโลจิสติกส์
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั มี 3 ประการ คือ
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูส้ ่ งออกอาหารตามทะเบี ยนรายชื่ อของกรมส่ งเสริ ม
การส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 1,800 ราย
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ได้แก่ ศึกษาเฉพาะความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความมุ่งมัน่ ที่จะรั กษาความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งออกอาหารไทยและผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศทางเรื อในระบบคอนเทนเนอร์ ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันเท่านั้น
3. ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจยั ใช้เวลาทั้งสิ้ น 7 เดือน ได้แก่
ทบทวนวรรณกรรม 2 เดือน
สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 15 วัน
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 1 เดือน
สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ 1 เดือน
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 1 เดือน
การเขียนรายงานการวิจยั 1 เดือน 15 วัน
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยต้องเคยใช้บริ การกับผูร้ ับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความไว้ วางใจ (Trust) หมายถึง ความเชื่อมัน่ ของผูส้ ่ งออกอาหารไทยในความสามารถในการ
ทํางาน คือ ความน่ าเชื่อถือ ความเชื่ อถือได้ และความตรงต่อเวลา และความตั้งใจของผูร้ ับจัดการขนส่ ง
สิ น ค้า ระหว่างประเทศที่ จ ะรั ก ษาผลประโยชน์ ของ ผูส้ ่ ง ออกอาหารไทย คื อ ความปรารถนาดี แ ละ
ความซื่ อตรง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (Interpersonal relationship) หมายถึง ความรู ้จกั คุน้ เคย ความ
ใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์ที่ดีของผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่มีต่อผูส้ ่งออกอาหารไทย
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ความมุ่งมั่นที่จะรั กษาความสั มพันธ์ (Relationship commitment) หมายถึง ความต้องการ
ของผูส้ ่งออกอาหารไทยที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศในระยะยาว
การวางแผนร่ วมกัน (Collaborative planning) หมายถึง การวางแผนที่มีความร่ วมมือและ
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผูส้ ่งออกอาหารไทยและผูร้ ับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ผู้ส่งออกอาหารไทย (Thai food exporters) หมายถึง ผูป้ ระกอบการตามทะเบียนรายชื่อของ
กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ ส่ ง ออกสิ น ค้า ประเภทอาหารจากประเทศไทยไปยัง
ต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการใช้บริ การกับผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ผู้รับจัดการขนส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศ (International freight forwarders) หมายถึง
ผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูส้ ่ งออกอาหารไทยและบริ ษทั เรื อในระบบคอนเทนเนอร์ ในการรับ
จัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ความไว้ วางใจ

ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล

ความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวางแผนร่ วมกัน

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้คน้ คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสาร และตําราที่ เกี่ ย วข้องกับ
การจัดการความสัมพันธ์และการจัดการโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสิ นค้าที่มีความร่ วมมือระหว่างกัน
(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: CPFR) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. แนวคิดการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. ทฤษฎีความไว้วางใจ – ความผูกพัน (Commitment – Trust Theory) และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
4. แนวคิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. การวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสิ นค้ าทีม่ ีความร่ วมมือระหว่ างกัน
(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: CPFR)
สมาคมการผลิตและการควบคุมสิ นค้าคงคลังแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American
Production and Inventory Control Society: APICS) ได้ให้ความหมายของการวางแผน การพยากรณ์ และ
การเติมเต็มสิ นค้าที่มีความร่ วมมือระหว่างกัน (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment:
CPFR) ว่า เป็ นกระบวนการร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหุ น้ ส่ วนในโซ่ อุปทานเพื่อที่จะ
วางแผนกิจกรรมหลักในโซ่ อุปทานตั้งแต่การผลิต การขนส่ งวัตถุดิบไปยังแหล่งผลิตจนถึงการส่ งมอบ
สิ นค้าในขั้นสุ ดท้ายไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย การร่ วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนี้ ประกอบไป
ด้ว ย การวางแผนธุ รกิ จ การพยากรณ์ ย อดขาย รวมถึ งการดํา เนิ นการทั้งหมดที่ จาํ เป็ นในการเติ มเต็ม
วัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การทําให้ห่วงโซ่ อุปทานเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดย
การปรับปรุ งการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าให้มีความถูกต้อง การจัดส่ งสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง ตาม

8

เวลาที่ถูกต้องและไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง การลดสิ นค้าคงคลัง ทัว่ ทั้งโซ่อุปทาน หลีกเลี่ยงการขาดแคลน
สิ นค้า และปรับปรุ งการบริ การลูกค้า โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการดังกล่าวนี้ จะสําเร็ จได้ ถ้าหุ ้นส่ วน
ทางการค้ามี ความไว้วางใจระหว่างกันจนทําให้เกิ ดการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด มี ความเต็มใจที่จะ
แบ่ ง ปั นข้อมู ล และความเสี่ ย งระหว่างกัน ซึ่ ง จะทําให้ก ารวางแผนธุ ร กิ จ การพยากรณ์ ยอดขาย และ
การดําเนิ นการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดส่ งสิ นค้ามี ความถูกต้องอันเนื่ องมาจากการแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่ มี
ความถูกต้องระหว่างกันมากกว่าการทํางานโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งแต่เพียงลําพัง ทําให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขข้อผิดพลาดได้เป็ นอย่างมาก (Wisner, Leong, & Tan, 2005: 143-147)
2. การตลาดแบบมุ่งความสั มพันธ์ (Relationship marketing)
สมาคมการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริ กา (American Marketing Association: AMA) ได้
ให้คาํ จํากัดความของการตลาด (Marketing) ว่า เป็ นหน้าที่อย่างหนึ่ งขององค์การ และเป็ นชุดของ
กระบวนการในการสร้ า ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ไปสู่ ลู ก ค้า และเป็ นการจัด การ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ขององค์การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ขององค์การ
(Kotler & Keller, 2006: 6) จะเห็นได้ว่า นักการตลาดได้ให้ความสําคัญในการจัดการความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเนื่องมาจากใน ค.ศ. 1980 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ที่สาํ คัญ
ในการจัดการการตลาดในมุมมองของผูข้ ายและผูซ้ ้ื อในกิจการระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิจ (Morris et al.,
1998: 359; Hakansson et al., 2004: 2) จากการตลาดแบบแลกเปลี่ยน (Transactional marketing) ใน
สมัยก่อนที่มุ่งเน้นคุณลักษณะของสิ นค้าและส่ วนแบ่งทางการตลาด (Marketing mix: 4P’s) ซึ่ งประกอบ
ด้วยสิ นค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ซึ่ งเป็ นประเด็น
ของการศึ ก ษาทางการตลาดและนํา มาพัฒ นาเพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กับ ลู ก ค้า
(Aurathai
Lertwannawit, 2005: 20) มาเป็ นการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship marketing) โดยกิจการได้
มองเห็นความสําคัญในการเพิ่มความสัมพันธ์กบั หุน้ ส่ วนทางการค้ามากยิง่ ขึ้น (Geyskens, Steenkamp, &
Kumar, 1998: 223) ดังนั้น คําถามในการศึกษาวิจยั ทางการตลาดส่ วนใหญ่ คือ สิ่ งใดที่มีอิทธิ พลต่อ
ความเต็มใจของลูกค้าในปั จจุ บนั ในการดํารงความสัมพันธ์ กบั ผูข้ าย เพื่อที่ ผูข้ ายจะได้ลงทุนในสิ่ งที่
สามารถเพิม่ ความผูกพันกับลูกค้า (Gounaris, 2005: 127)
โฮการ์ ดและบีเยอร์ (Hougaard & Bjerre, 2004: 27-28) กล่าวว่า การตลาดแบบมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็ นนวัตกรรมของการตลาดสมัยใหม่ซ่ ึ งมุ่งเน้นสัมพันธภาพทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับผูข้ าย
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สิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดด้วย ซึ่ งไม่ได้เป็ นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนทาง
การค้าระหว่างกันเท่านั้น แต่เป็ นศิ ลปะในการสร้ างและการรั กษาความสัมพันธ์ที่สามารถสร้ างกําไร
โดยเปลี่ยนกลุ่มมุ่งหวังให้เป็ นลูกค้าและเปลี่ยนลูกค้าให้เป็ นเพื่อน การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
สามารถสร้ างคุณค่าอย่างแท้จริ ง เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันและผลการดําเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยจะขึ้นอยูก่ บั บริ บททางวัฒนธรรม นโยบายของฝ่ ายบริ หารจัดการและปั จจัยอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไร
ก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้ว ประสบการณ์ในความสัมพันธ์ที่ผา่ นมาจะมีอิทธิ พลต่อลูกค้า โดยมีหลักฐานที่สรุ ป
ได้ว่า ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งผูข้ ายและลู ก ค้าเป็ นส่ ว นที่ สํา คัญ ที่ สุด ของการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ในโลกของ
ความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ที่ถือว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นทรั พย์สินที่ไม่มีตวั ตน (Intangible assets)
ที่ สําคัญที่ สุดของผูป้ ระกอบการบริ ษทั ที่ จะต้องทํานุ บาํ รุ งรั กษาไว้ตลอดเวลา เพราะว่า ความสัมพันธ์
ดังกล่าวถื อว่ามี คุณค่ามากกว่ามูลค่าของการแลกเปลี่ยนหรื อส่ วนแบ่งทางการตลาด เนื่ องจากคุณภาพ
ของความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะมีผลโดยตรงกับรายได้ของผูป้ ระกอบการ
โฮการ์ ดและบีเยอร์ (Hougaard & Bjerre, 2004: 32) ให้คาํ จํากัดความของความสัมพันธ์
ระหว่างผูข้ ายและลูก ค้า (Buyer-seller relationships) ว่า เป็ นความสัม พันธ์ ที่เป็ นผลรวมของ
การแลกเปลี่ ยน และการติ ดต่ อระหว่างผูข้ ายและลูกค้าในตลอดเวลา โดยผ่านกลไกในกระบวนการ
ดําเนิ นงานและกิ จกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงความตั้งใจในอนาคตของทั้งสองฝ่ ายบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
มอร์ แกนและฮันท์ (Morgan & Hunt, 1994: 22) ให้คาํ จํากัดความของการตลาดแบบมุ่ง
ความสัมพันธ์ว่า เป็ นกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้ าง การพัฒนาและการบํารุ งรักษา
การแลกเปลี่ยนที่ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็ จ การทําความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิดทาง
การตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ จําเป็ นต้องทราบถึ งรู ปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการดําเนิ นธุ รกิจที่
แตกต่ า งออกไปตั้ง แต่ ก ารเริ่ มต้น ระยะเวลาของความสั ม พัน ธ์ แ ละการดํา เนิ น งานที่ ท ํา ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึ่ งสามารถแบ่งแยกรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการ (Focal firm) กับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 10 รู ปแบบ คือ
1) ความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสิ นค้า (Goods suppliers) เป็ นความสัมพันธ์ในรู ปแบบความเป็ น
หุ ้ น ส่ ว น (Partnership)
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความสั ม พัน ธ์ ใ นการแลกเปลี่ ย นระหว่ า งผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า
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(Manufacturer) และผูข้ ายสิ นค้าของเขา เช่ น การจัดหาสิ นค้าแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time
procurement) หรื อการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality management) เป็ นต้น
2) ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริ การ (Service providers) เป็ นความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนกับ
ผูใ้ ห้บริ การ เช่น ผูโ้ ฆษณา หน่วยงานในการวิจยั ทางการตลาดให้กบั ลูกค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์
เป็ นต้น
3) ความสัมพันธ์กบั คู่แข่งขัน (Competitors) เช่น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances)
ระหว่างผูป้ ระกอบการกับคู่แข่งขันทางการค้า เช่น พันธมิตรที่ร่วมมือกันทางเทคโนโลยีทางการตลาด
ร่ วมกัน และในการค้าระดับโลก เป็ นต้น
4) ความสัมพันธ์กบั องค์การที่ไม่ได้แสวงหากําไร (Nonprofit organizations) เช่น การร่ วมมือ
กัน ทางพัน ธมิ ต รหรื อ ความเป็ นหุ ้น ส่ ว นระหว่า งผูป้ ระกอบการกับ องค์ก ารที่ ไ ม่ แ สวงหากํา ไรเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของสาธารณะ เป็ นต้น
5) ความสัมพันธ์กบั รัฐบาล (Government) เช่น การเป็ นหุ ้นส่ วนในการวิจยั และพัฒนา
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการกับหน่วยงานของรัฐในระดับชาติ ระดับจังหวัดหรื อระดับท้องถิ่น เป็ นต้น
6) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าคนสุ ดท้าย (Ultimate customers) เช่น การแลกเปลี่ยนในระยะยาว
ระหว่ า งผู ้ป ระกอบการกับ ผู้บ ริ โ ภคโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในขอบเขตของการตลาดบริ ก าร (Services
marketing) เป็ นต้น
7) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เป็ นคนกลาง (Intermediate customers) เช่น การแลกเปลี่ยนที่มี
ความสัมพันธ์ของหุน้ ส่วนในการดําเนินกิจการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการกับผูจ้ ดั จําหน่าย
ในช่องทางกระจายสิ นค้า เป็ นต้น
8) ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานระดับหน้าที่ต่าง ๆ (Functional departments) ซึ่ งมีความ
เกี่ยวข้องในการทํางานกับหน่วยงานภายในขององค์การ
9) ความสัมพันธ์กบั พนักงาน (Employees) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการกับ
พนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาดภายในองค์การ
10) ความสัมพันธ์กบั หน่วยธุ รกิจ (Business unit) เป็ นความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน
ระหว่างหน่วยธุ รกิจขององค์การที่มีความสัมพันธ์กนั เช่น บริ ษทั ย่อย หน่วยงานต่าง ๆ หรื อหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic business units) เป็ นต้น
คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009: 60-62) กล่าวว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่
ลึกซึ้ งและยาวนานระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การ สามารถสร้างความสําเร็ จทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
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กิ จกรรมของการตลาด ซึ่ งเป้ าหมายของการตลาดที่ สําคัญ คื อ การเข้าใจ ถึ งความสามารถ ทรั พยากร
ความต้องการ เป้ าหมาย และความปรารถนาของลูกค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว
แอนเดอร์ สนั และเวทซ์ (Anderson & Weitz, 1989: 311) ได้นาํ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการตลาด
แบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship marketing variables) เพื่อวิจยั ในความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายในบริ บททัว่ ๆ ไป และพบว่า ความไว้วางใจ การสื่ อสารและจุดมุ่งหมายที่ตรงกันมีผลอย่างสําคัญ
ในความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างหุน้ ส่ วนในช่องทางการจําหน่ายแอนเดอร์ สันและนารัส (Anderson &
Narus, 1990: 43) พบว่า การสื่ อสารระหว่างผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายมีอิทธิ พลเชิงบวกกับความไว้วางใจ
ซึ่งมีผลทําให้เกิดความร่ วมมือมากขึ้น
การวิจยั ของมัวร์ (Moore, 1998: 34) สรุ ปว่า ความไว้วางใจมีอิทธิ พลเชิงบวกกับประสิ ทธิ ผล
ของความสัม พัน ธ์ ใ นการจัดจ้า งบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ความไว้ว างใจยัง สามารถทํา ให้เ กิ ด การแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ ภาระหน้าที่และความเสี่ ยง การวิจยั ของนีเมเยอร์ และเมอร์ ฟี (Knemeyer & Murphy, 2005)
พบว่า ลักษณะการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship marketing characteristics) ระหว่างผูใ้ ห้
บริ การโลจิ สติกส์และลูกค้าที่สําคัญ คือ ชื่ อเสี ยง การลงทุน การสื่ อสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
แสวงหาโอกาส ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีผลต่อความไว้วางใจ และ การวิจยั ของแจน ดี พเพน (Deepen,
2007: 275-277) พบว่า ความไว้วางใจมีผลในเชิ งบวกต่อความร่ วมมือ (Cooperation) และผลการ
ดําเนินงานของการจัดจ้างบริ การโลจิสติกส์ (Logistics outsourcing performance)
จากการวิจยั ที่ผา่ นมา ทําให้ทราบว่า แนวคิดทางการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์เป็ นเครื่ องมือ
ที่เป็ นประโยชน์ในการเข้าใจความสําคัญของความเป็ นหุ ้นส่ วนในการจัดจ้างบริ การโลจิสติกส์ ผลการ
ดําเนิ นงานของการจัดจ้างบริ การโลจิสติกส์ และการออกแบบเพื่อหาความสัมพันธ์ในการวิจยั (Deepen,
2007: 41) ดังเช่น สต๊อค (Stock, 1997:536) กล่าวว่า การนําตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบมุ่ง
ความสัมพันธ์ เช่น ความไว้วางใจ ความผูกพัน และความร่ วมมือระหว่างกันสามารถทําให้เกิดความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การในบริ บทของโลจิสติกส์ได้ดียงิ่ ขึ้น
แนวคิดการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์เป็ นหน้าที่อย่างหนึ่ งขององค์การ และเป็ นชุ ดของ
กระบวนการในการสร้ าง การติ ดต่ อสื่ อสารและการการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
(Stakeholders) เพื่อผลประโยชน์ขององค์การ (Kotler & Keller, 2006: 6) สต๊อค (Stock, 1997: 36) กล่าว
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ว่า การนําตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ เช่ น ความไว้วางใจ ความผูกพัน และ
ความร่ วมมือระหว่างกันสามารถทําให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การใน
บริ บทของโลจิสติกส์ได้ดียงิ่ ขึ้น
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การโลจิ สติ กส์ เช่ น การวิจยั ของของแจน ดี พเพน (Deepen,
2007: 246) พบว่า ความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์มีผลต่อ
ความร่ วมมือระหว่างกัน การวิจยั ของดายเออร์ และชู (Dyer & Chu, 2003: 57-68) ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และยืนยันว่า ความไว้วางใจทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
3. ทฤษฎีความไว้ วางใจ – ความผูกพัน (Commitment – Trust Theory)
ทฤษฎีความไว้วางใจ - ความผูกพันของการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Commitment- Trust
Theory of Relationship Marketing) เป็ นทฤษฎีที่ค่อนข้างใหม่และถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยโรเบิร์ต เอ็ม
(Robert M. Morgan) และ เชลบี้ ดี ฮันท์ (Shelby D. Hunt) เมื่อ ค.ศ. 1994 โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange theory) ทฤษฎีดงั กล่าวได้มีบทบาทที่สาํ คัญในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ของการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ในทศวรรษที่ผ่านมา
(Deepen, 2007: 43) จากการมีมุมมองใหม่ที่วา่ ความไว้วางใจและความผูกพันเป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญ
และเป็ นสื่ อกลาง (Key Mediating Variables: KMV) ของการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ ไม่ใช่อาํ นาจ
และความสามารถที่จะบังคับผูอ้ ื่น ความไว้วางใจและความผูกพันยังเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นที่ก่อให้เกิ ดความ
ร่ ว มมื อระหว่า งกัน รวมถึ งความสําเร็ จ ของการแลกเปลี่ ย นทางการค้าจากเหตุ ผ ลที่ เป็ นข้อ เท็จ จริ ง 3
ประการ คือ
1) ความไว้วางใจและความผูกพันทําให้หุน้ ส่ วนเกิดความร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดมาก
ขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยูร่ ะหว่างกัน
2) ความไว้วางใจและความผูกพันทําให้หุน้ ส่ วนคํานึ งถึงผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า
ผลประโยชน์ในระยะสั้น
3) ความไว้วางใจและความผูกพันทําให้หุน้ ส่ วนพิจารณาการกระทําที่มีความเสี่ ยงของ อีก
หุ ้นส่ วนหนึ่ งด้วยความรอบคอบ และทําให้ลดความหวาดระแวงพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสของอีก
ฝ่ ายหนึ่ง
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ทฤษฎีความไว้วางใจ-ความผูกพันของการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ ระบุว่า ค่าใช้จ่ายใน
การยกเลิกความสัมพันธ์ (Termination costs) ผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ (Relationship benefits)
และค่านิ ยมร่ วม (Shared values) ก่อให้เกิดความผูกพันกับความสัมพันธ์ (Relationship commitment)
และมีผลลัพธ์ (Outcomes) คือ การโอนอ่อนผ่อนตาม (Acquiescence) และช่วยลดความต้องการที่จะ
ล้มเลิกความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Propensity to leave)
ในส่ ว นของความไว้ว างใจจะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ หุ ้น ส่ ว นแบ่ ง ปั น ค่ า นิ ย มที่ คล้า ย ๆ กัน และเมื่ อ
หุ ้นส่ วนสื่ อสารกัน ความไว้วางใจจะลดลงเมื่อหุ ้นส่ วนรับรู ้ว่า มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสเกิ ดขึ้น
ความไว้วางใจและความผูกพันมีผลต่อความร่ วมมือระหว่างกัน (Cooperation) ผลลัพธ์ของความไว้วางใจ
คือ ความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Functional conflict) ความไม่แน่นอนที่ตดั สิ นใจได้ (Decision - making
uncertainty) และท้ายที่สุด มอร์ แกนและฮั้นท์ (Morgan & Hunt, 1994: 22) ได้เน้นยํ้าว่า ความไว้วางใจ
เป็ นตัวแปรหลัก (Key determinant) ที่ ก่อให้เกิ ดความผูกพันต่อความสัมพันธ์ (Relationship
commitment) โดยได้สร้ างรู ปแบบตัวแปรที่เป็ นสื่ อกลางหลักของการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ (The
KMV Model of Relationship Marketing) ไว้ดงั ภาพ 4 ต่อไปนี้
Error! Objects cannot be created from editing field codes.
แผนภูมิที่ 2 รูปแบบความสั มพันธ์ ของตัวแปรในทฤษฎีความไว้วางใจ - ความผูกพันของการตลาด
แบบมุ่งความสั มพันธ์
ที่มา: The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 22.
(Morgan & Hunt, 1994)
เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะความไว้วางใจ ความผูกพัน และความร่ วมมือ
ระหว่างกัน โดยจะไม่ศึกษาตัวแปรต้นของความไว้วางใจ หรื อตัวแปรต้นอื่น ๆ ของความผูกพัน รวมถึง
ตัว แปรผลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งในเส้ น ทางของความผู ก พัน เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการยกเลิ ก ความสั ม พัน ธ์
ผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ การโอนอ่อนผ่อนตาม และความต้องการที่ จะล้มเลิ กความสัมพันธ์
ระหว่างกัน เนื่ องจากตัวแปรดังกล่าวนั้นส่ วนใหญ่ใช้ศึกษาวิเคราะห์สําหรั บการวิจยั ที่ มุ่งเน้นในเรื่ อง
ความภักดี (Loyalty) ของลูกค้า (Deepen, 2007: 72)
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4. ความไว้ วางใจ ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล ความมุ่งมั่นทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์
4.1 ความไว้ วางใจ (Trust)
ความไว้วางใจเป็ นทัศนคติ (Attitude) ประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็ นความรู ้สึกและความเชื่อของ
คนเรา (Trustor) ที่มีต่อบุคคลหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Trustee) ส่ วนความน่าไว้วางใจ (Truthworthiness) จัดว่า
เป็ นคุณลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่ งของผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจ (Mclead, 2011) การศึกษาที่
เกี่ ยวกับความไว้วางใจมี อยู่ในหลายสาขาวิชา เช่ น จิ ตวิทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา เศรษฐศาสตร์
พฤติ กรรมองค์การ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ท้ งั ด้านความไว้วางใจภายในองค์การ (Intra-organizational
trust) และความไว้วางใจระหว่างองค์การ (Inter-organizational trust) (Zaheer & Harris, 2006: 170)
เป็ นต้น รวมถึงสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปั จจุบนั (Bowersox et al., 2007: 372)
ความไว้วางใจระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรั บการจัดการการจัดจ้างบริ การ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International logistics outsourcing management) (Rushton & Walker, 2007:
298-299) แต่เนื่ องจากความซับซ้อนในความหมายของความไว้วางใจ และจากการศึกษาที่ มีอยู่ใน
หลากหลายสาขาวิชาดังกล่าว ส่ งผลให้ความไว้วางใจมี ความหมาย หรื อคําจํากัดความที่ แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละสาขาวิชา และในแต่ละระดับของการวิเคราะห์ เช่ น ระดับปั จเจกบุคคล (Individual)
ระดับองค์การ (Organization) หรื อระดับสถาบัน (Institution) เป็ นต้น ซิ งค์ เซอร์ เดสมุค และซาโบล
(Singh, Sirdeshmukh, & Sabol, 2002: 30) ได้กล่าวว่า ผูว้ ิจยั ควรศึกษาความไว้วางใจในขอบเขตและ
ความหมายในบริ บทของเรื่ องที่กาํ ลังศึกษาอยู่ รวมถึงคูมาร์ (Kumar, 1996: 92) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
ระหว่างองค์การไม่ได้เหมือนกันทุกบริ บทหรื อทัว่ โลก ดังนั้น การอธิ บายความหมายของความไว้วางใจ
ของผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่มีต่อผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งเป็ นความ
ไว้วางใจระหว่า งองค์การกับองค์การ ระหว่างธุ รกิ จกับธุ รกิ จ และระหว่างลู กค้ากับผูใ้ ห้บริ การนี้ จึ ง
จําเป็ นต้องมุ่งเน้นศึกษาความหมายของความไว้วางใจจากแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความไว้วางใจระหว่างองค์การ การตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และการตลาดบริ การ รวมถึงความหมาย
ของความไว้วางใจในการจัดการโลจิ สติ กส์และซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่เกี่ ยวกับความ
ไว้วางใจในสาขาวิชาเหล่านี้ได้นาํ องค์ความรู ้จากนักจิตวิทยาสังคมและสังคมวิทยามาใช้ในการศึกษาด้วย
เช่ นกัน โดยนักวิจยั ในแต่ละสาขาวิชาที่ ได้ศึกษาและได้ให้ความหมายของความไว้ว างใจไว้ และได้
นํามาใช้ในการวิจยั ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกันอย่างแพร่ หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
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ซาเฮียร์ , แมคอวิลี และเพอร์ โรน (Zaheer, McEvily, & Perrone, 1998: 141) ให้คาํ นิ ยามของ
ความไว้วางใจระหว่างองค์การว่า เป็ นความไว้วางใจโดยรวมของสมาชิ กขององค์การหนึ่ งที่ มีต่ออี ก
องค์การหนึ่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับคํานิยามของเคอร์ ราลและอิงค์เพน (Curral & Inkpen, 2002: 479) ที่ให้
ความหมายในเชิงสังคมศาสตร์ วา่ เป็ นความรู้สึกร่ วมกันขององค์การหนึ่ งที่มีต่อประวัติขององค์การหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นความไว้วางใจของสมาชิกที่สะสมร่ วมกันอยูใ่ นองค์การที่ให้ความไว้วางใจนั้น และจากความจริ ง
ที่ว่า ความไว้วางใจเป็ นมโนทัศน์ (Concept) ที่มีความยุ่งยาก และมีความซับซ้อน จากความหมายที่
กว้างขวางและหลากหลาย จึ งมีผูน้ าํ ในการศึกษาที่เกี่ ยวกับความไว้วางใจดังกล่าวให้คาํ จํากัดความไว้
หลากหลายมิติ (Zaheer & Harris, 2006: 170-171) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ นําคําจํากัดความของความไว้วางใจ
ที่ ถื อ ว่ า มี ค วามสํา คัญ และที่ นัก วิ จ ัย ใช้เ ป็ นแนวคิ ด ของการวิ จัย ตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ นั เพื่ อ ค้น หา
องค์ประกอบ หรื อมิติที่สาํ คัญของความไว้วางใจของผูส้ ่งออกอาหารไทย โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
รอตเตอร์ (Rotter, 1967: 651-665) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นความคาดหวังซึ่ งเกิดขึ้นจาก
คําพูดที่เชื่อถือได้ของผูใ้ ดผูห้ นึ่ง หรื อองค์การใดองค์การหนึ่ง
แอนเดอร์ สนั และนารัส (Anderson & Narus, 1990: 42-58) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ น ความ
โน้มน้อมที่จะสะท้อนความเชื่อจากความสามารถในการทํางาน (Competence) และความปรารถนาดี
(Benevolence) ของผูท้ ี่มุ่งหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และความเชื่ อของผูซ้ ้ื อว่าผูใ้ ห้บริ การและ
พนักงานของเขาจะปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่ งผลในเชิงบวก (Positive outcomes) และไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่ไม่คาดหวังและที่จะส่งผลในเชิงลบ (Negative outcomes)
มัวร์ แมน ซอลท์แมน และเดสแพนดี (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992: 314-329)
ศึกษาความไว้วางใจระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในงานวิจยั ของการตลาดบริ การ และให้คาํ จํากัดความของ
ความไว้วางใจว่า เป็ นความเชื่อ ความรู ้สึก หรื อการคาดหวังในหุน้ ส่ วนของการแลกเปลี่ยนซึ่ งจะตัดสิ น
จากความเชี่ยวชาญ (Expertise) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความตั้งใจ (Intention) ของหุน้ ส่วน
กาเนซาน (Ganesan, 1994: 1-19) ให้ความสําคัญต่อความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความ
ปรารถนาดี โดยความสามารถจะสะท้อนถึ งความเชื่ อของผูซ้ ้ื อว่า ผูข้ ายมีความเชี่ ยวชาญเพียงพอที่ จะ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเชื่อถือได้ ความปรารถนาดีจะสะท้อนในส่ วนความเชื่อของผูซ้ ้ื อว่า
ผูข้ ายจะมีความตั้งใจและจะกระทําการโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูซ้ ้ื อไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง
ไป โดยไม่ตอ้ งมีสญ
ั ญาผูกมัด
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มอร์ แกนและฮันท์ (Morgan & Hunt, 1994: 20-38) กล่าวว่า ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ าย
หนึ่งเชื่อมัน่ ในความเชื่อถือได้ และความซื่ อตรง (Integrity) ของหุน้ ส่ วนในการแลกเปลี่ยนนั้น
ในการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ คําจํากัดความของความไว้วางใจที่นิยมอ้างถึงมาก
ที่สุด (Zaheer & Harris, 2006: 171) คือ คําจํากัดความของเมเยอร์ เดวิส และสคูร์แมน (Mayer, Davis, &
Schoorman, 1995: 709-734) ที่ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็ นความเต็มใจ (Willingness) ของ
ฝ่ ายหนึ่งที่จะอยูใ่ นสภาวะที่อาจเป็ นอันตราย (Vulnerable) จากการกระทําของอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยคาดหวังว่า
ผูอ้ ื่นจะดําเนิ นกิจกรรมตามที่ผทู ้ ี่ให้ความไว้วางใจนั้นได้ให้ความสําคัญโดยไม่ได้คาํ นึ งถึงความสามารถ
ในการติดตามผลหรื อการควบคุมฝ่ ายที่ได้รับความไว้วางใจนั้น
กูลาติ ซาเฮียร์ แมคอีเวลี และเพอร์ โรน (Gulati, 1995: 85; Zaheer, McEvily, & Perrone,
1998: 150) ให้คาํ จํากัดความของความไว้วางใจว่า เป็ นการคาดหวังว่าองค์การอีกองค์การหนึ่ งสามารถ
ไว้ใจที่จะทําตามคําสัญญา ประพฤติในลักษณะที่คาดหวังไว้ กระทําการและเจรจาต่อรองอย่างมีความ
เหมาะสมยุติธรรม (Fairly) แม้วา่ จะมีโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์ได้
โดเนและแคนนอน (Doney & Cannon, 1997: 36) ให้คาํ จํากัดความจากการทบทวน
วรรณกรรมทางจิตวิทยาสังคม โดยให้ความสําคัญของความน่าเชื่อถือและความปรารถนาดีว่า เป็ นสิ่ งที่
มุ่งหวังของความไว้วางใจ
รัวส์ซอง (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998: 393-404) ให้คาํ จํากัดความว่า ความ
ไว้วางใจเป็ นสภาพทางจิตใจที่ประกอบด้วยความตั้งใจที่จะยอมรับสภาวะที่มีความไม่แน่นอนให้ข้ ึนอยู่
กับความคาดหวังในผลดีจากความตั้งใจหรื อพฤติกรรมของอีกฝ่ ายหนึ่ง
เกย์สเคนส์ สตีนแคมป์ และคูมาร์ (Geyskens, Steenkamp, & Kumar, 1998: 223-248) ให้
ความสําคัญของความไว้วางใจในความซื่ อสัตย์ (Honesty) ของหุน้ ส่ วนโดยเป็ นความเชื่อของกิจการว่า
หุน้ ส่ วนจะเชื่อถือได้ รักษาคําพูด และทําตามสัญญาด้วยความจริ งใจ
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เอลเลนและมาร์ ค (Ellen & Mark, 1999: 70-87) ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็ น
ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพ (Quality) และความเชื่อถือได้ของการบริ การต่อลูกค้า
เซอร์ เดสมุค ซิงค์ และเซบอล (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002: 15-37) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ ยนในธุ รกิ จการบริ การ และได้ให้คาํ จํากัดความของความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โ ภคว่า เป็ นความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคว่าผูใ้ ห้บริ การสามารถพึ่งพาได้ (Dependable) และมี
ความสามารถที่จะเชื่อถือได้ในการทําตามคําสัญญา
นักวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิจ ให้คาํ จํากัดความของความไว้วางใจว่า
เป็ นความซื่ อสัตย์และความปรารถนาดี ของหุ ้นส่ ว น ตัวอย่างเช่ น วอลเทอร์ มูลเลอร์ และเฮลเฟอร์ ท
(Walter, Mueller, & Helfert, 2005: 2) ได้ให้คาํ จํากัดความของความไว้วางใจว่า เป็ นความเชื่อของลูกค้า
ว่า ความปรารถนาดี ความซื่ อสัตย์ และความสามารถในงานที่จะกระทําการซึ่ งเป็ นผลประโยชน์อย่างดี
ที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
จากความหมาย หรื อคําจํากัดความของความไว้วางใจข้างต้น จะเห็นได้ว่า การศึกษา วิจยั ใน
ปั จจุบนั นี้ ระบุว่า ความไว้วางใจระหว่างองค์การเป็ นแนวคิดที่ประกอบด้วยหลายมิติ (Multidimensional
concept) และมีนกั วิชาการเป็ นจํานวนมากที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ (Bowersox et al., 2007: 373)
ประกอบกับแนวทางที่แมคอลิสเตอร์ (McAllister, 1995: 24) ได้กล่าวไว้วา่ ก่อนที่จะให้ความหมายของ
ความไว้วางใจ ผูว้ ิจยั ควรพิจารณาถึงมิติของความไว้วางใจ (Dimensions of trust) ในเรื่ องราวที่ตนเอง
กําลังศึกษาอยูท่ ้งั หมดก่อน ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมมิติหรื อองค์ประกอบของความไว้วางใจของผูส้ ่ งออก
อาหารไทย ผูว้ ิจยั จึงได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั ที่เกี่ยวกับมิติของความไว้วางใจ ซึ่ งจะได้กล่าว
ต่อไป ดังนี้
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิ ชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความเห็นว่า ความ
ไว้ว างใจเป็ นแนวคิ ด ที่ ป ระกอบด้ว ยหลายมิ ติ โดยมี มิ ติ ห รื อองค์ป ระกอบของความไว้ว างใจที่ มี
ความสําคัญที่กล่าวไว้ในแต่ละสาขาวิชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
นักจิตวิทยาสังคมมีแนวความคิดว่า ความไว้วางใจประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) ความไว้วางใจที่
เกิ ดจากความคิดความเข้าใจ (Cognitive trust) 2) ความไว้วางใจที่เกิ ดจากความรู ้ สึกหรื ออารมณ์
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(Affective trust) และ 3) ความไว้วางใจที่แสดงออกโดยพฤติกรรม (Behavioral trust) (Lewis & Weigert,
1985: 968)
การศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาสังคมวิทยา มีความเห็นว่า ความไว้วางใจแบ่งเป็ น 1) ความ
ไว้วางใจที่ เกิ ดจากความคิดความเข้าใจ (Cognitive trust) เช่ น เกิ ดขึ้นจากการรับรู ้ถึงความซื่ อตรง
(Integrity) หรื อความสามารถ (Capability) ของบุคคลอื่น และ 2) ความไว้วางใจที่เกิ ดจากอารมณ์
(Emotional trust) เช่น ความรู้สึกได้จากความปรารถนาดี (Benevolence) ของบุคคลอื่น (Dirks &
Skarlicki: 2)
ซาเฮียร์ และแฮร์ ริส (Zaheer & Harris, 2006: 181) กล่าวว่า ความไว้วางใจระหว่างองค์การ
(Inter-organizational trust) เป็ นตัวแปรเชิงโครงสร้าง (Construct) ซึ่ งประกอบด้วยหลายมิติ ตัวอย่างเช่น
1) ความไว้วางใจที่เกิดจากความตั้งใจดี (Goodwill-based trust) และ 2) ความไว้วางใจที่เกิดจาก
ความสามารถในการทํางาน (Competence-based trust)
การศึ กษาเกี่ ยวกับการจัดการโซ่ อุปทานของโรเบิ ร์ต แฮนด์ฟิลด์ และคริ สเตี ย น เบชเทล
(Handfield & Bechtel, 2004: 3-5) ระบุวา่ การศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานนั้นสามารถนํา
องค์ความรู ้ ที่มีอยู่แล้วอย่างมากมายในสาขาวิชาอื่น ๆ และสามารถนํามาใช้ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องสร้ าง
ขึ้นมาใหม่ (Reinvent the wheel) เช่น จากคําจํากัดความของไว้วางใจที่มีอยู่ สามารถนํามาจัดลําดับการ
พัฒนาของแนวคิดที่เกี่ยวกับมิติของความไว้วางใจได้เป็ น 8 กระบวนทัศน์ (Paradigms) ด้วยกัน คือ
1) ความไว้วางใจที่เกิดจากการคาดหวังจากความคิดความเข้าใจ (Cognitive predictability)
หรื อความเชื่อถือได้ (Reliability)
2) ความไว้วางใจในด้านความสามารถในการทํางาน (Competence)
3) ความไว้วางใจที่เกิดจากความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นหรื อความตั้งใจดี (Altruistic faith or
goodwill)
4) ความสามารถที่จะอยูใ่ นสภาวะที่เป็ นอันตรายเนื่ องจากเกิดความไว้วางใจ (Vulnerability
to trust)
5) ความไว้วางใจที่เกิดจากความภักดี (Loyalty-based trust)
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6) เริ่ มมี แนวคิ ดใหม่ว่า ความไว้วางใจประกอบด้วยหลายมิ ติ เช่น ประกอบด้วย ความ
ไว้วางใจที่เกิดจากความคิดความเข้าใจหรื อความเชื่อถือได้จากผลการดําเนินงาน และความไว้วางใจที่เกิด
จากความศรัทธาในการเห็นใจผูอ้ ื่นหรื อเกิดขึ้นจากความรู้สึก (Affective or Altruistic faith trust)
7) ความไว้วางใจประกอบด้วย 3 มิติ คือ ความสามารถที่จะอยูใ่ นสภาวะที่เป็ นอันตราย
(Vulnerability) ความไว้วางใจที่เกิดจากความคิดความเข้าใจ (Cognitive-based trust) และความไว้วางใจที่
เกิดจากความรู ้สึกหรื ออารมณ์ (Affective-based trust)
8) กิจการเริ่ มพิจารณาว่า ความไว้วางใจเกิดจากความน่าไว้วางใจของกิจการอื่น และเกิดขึ้น
จากความน่าไว้วางใจของกิจการตนเองด้วยเช่นกัน (Nonpartisian trust)
การศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์และซัพพลายเชนของเบาเวอร์ ซ็อกซ์และคณะ
(Bowersox et al., 2007: 372-273) ได้ยืนยันแนวคิดที่ว่า ความไว้วางใจมีหลายมิติและกล่าวว่า ความ
ไว้วางใจมี 2 มิติหลักที่สาํ คัญ คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากความเชื่อถือได้ (Reliability-based trust) และ
ความไว้วางใจที่เกิดจากคุณลักษณะ (Character-based trust)
ความไว้วางใจที่เกิดจากความเชื่อถือได้ คือ การรับรู ้ขององค์กรที่มีต่อหุน้ ส่ วนในอนาคตจาก
การกระทําที่เกิ ดขึ้นแล้วและผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมา ซึ่ งรวมถึงความตั้งใจที่จะทําให้เกิ ดผลงานที่ ดี
ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นจากความสามารถที่จะดําเนินงานได้ตามที่ให้สญ
ั ญาไว้ แต่หากไม่สามารถทําได้
ตามสัญญาแล้ว ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่มีความร่ วมมือก็จะไม่เกิดขึ้น เช่น ความเที่ยงตรง และ
ความตรงต่อเวลา
ความไว้วางใจที่เกิดจากคุณลักษณะ คือ ความไว้วางใจที่เกิดขึ้นจากปรัชญาและวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยเฉพาะเกิดจากการรับรู ้ ว่า หุ ้นส่ วนเอาใจใส่ ในผลประโยชน์ของอีกฝ่ ายหนึ่ ง และจะไม่
กระทําการใด ๆ โดยไม่พิจารณาผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับอีกฝ่ ายหนึ่ ง เมื่อความไว้วางใจประเภทนี้ ได้
พัฒนาขึ้น จะทําให้หุน้ ส่ วนไม่รู้สึกว่า กําลังตกอยูใ่ นอันตรายในการกระทําของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เช่น การให้
ข้อมูลที่เป็ นความลับของกิจการให้กบั หุน้ ส่ วนทางการค้า เนื่ องจาก เชื่อว่า หุน้ ส่ วนทางการค้าดังกล่าวจะ
ไม่เปิ ดเผยความลับนั้นของกิจการต่อผูอ้ ื่น เป็ นต้น โดยเฉพาะความไว้วางใจที่เกิดจากคุณลักษณะที่สาํ คัญ
คือ ความซื่ อสัตย์ ความปรารถนาดี และความน่าเชื่อถือ
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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ให้ค าํ นิ ย ามตัว แปรของความไว้ว างใจ หมายถึ ง ความเชื่ อ มั่น ของ
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยในความสามารถในการทํางาน คือ ความน่ าเชื่ อถื อ ความเชื่ อถือได้ และความตรง
ต่อเวลา และความตั้งใจของผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่จะรักษาผลประโยชน์ของ ผูส้ ่งออก
อาหารไทย คือ ความปรารถนาดีและความซื่ อตรง
4.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (Interpersonal trust)
เนื่ องจาก การบริ การเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ ทําให้ลูกค้าไม่สามารถประเมินคุณภาพของการ
บริ การที่ได้รับได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ในขั้นเริ่ มต้นของการบริ การ ความไว้วางใจนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการ
รู ้จกั กันเป็ นส่ วนตัวในการสร้าง “ความผูกพันทางสังคม” (Gounaris & Venetis, 2002: 642) โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่มีความเป็ นสังคมแบบกลุ่มนิยม (Collectivist Society) ซึ่ งความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดจะ
ได้การยอมรับอย่างสูง ผูใ้ ห้บริ การจะได้รับความไว้วางใจมากกว่าถ้ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า
(Abe, 2004: 1)
ในการตลาดบริ การ ผูจ้ ดั การของธุรกิจจะกระตุน้ ให้พนักงานของตนสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเป็ นมิตรกับลูกค้า เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกระทําของลูกค้าในด้านลบ ในทาง
กลับกัน ลูกค้าก็แสวงหาผลประโยชน์ทางสังคมจากความเป็ นมิ ตรกับผูใ้ ห้บริ การด้วยเช่ นกัน ดังนั้น
ผูใ้ ห้บริ การสามารถที่จะได้รับความไว้วางใจหากสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเป็ นมิตรกับลูกค้า
(Hennig-Thurau et al., 2002: 245)
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ให้คาํ นิ ยามตัวแปรของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความรู ้จกั
คุน้ เคย ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดของผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่มีต่อผูส้ ่ งออกอาหาร
ไทย
4.3 ความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์ (Relationship commitment)
ความผูกพันจัดว่าเป็ นทัศนคติอีกประเภทหนึ่ ง (Moorman et al., 1992: 81-82) และเป็ น
ตัวแปรที่นิยมใช้ในการศึกษาวิจยั ทั้งในด้านพฤติกรรมองค์การ การวิจยั เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค และการศึกษา
วิจยั ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและธุรกิจ ความผูกพันถูกจัดให้เป็ นตัวแปรที่สื่อความหมายถึง
การผูกพัน (Bonding) ระหว่างองค์การได้ดีที่สุด (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987: 11-12) และเป็ น
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ส่ วนประกอบที่ สําคัญของความสัมพันธ์ ที่ประสบความสําเร็ จในระยะยาว และมี ความหมายว่า เป็ น
คํามัน่ สัญญาทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่จะดํารงความสัมพันธ์ระหว่างหุน้ ส่ วนทางการค้า และ
เป็ นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า (Gundlach, Achrol, & Mentzer,
1995: 78-79) โดยหุ ้นส่ วนที่ มีความผูกพันกับอีกองค์กรนั้น จะเต็มใจที่ จะลงทุนในทรั พย์สินที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อความสัมพันธ์น้ นั ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความเชื่ อของหุ ้นส่ วนนั้นว่า ความสัมพันธ์ใน
การแลกเปลี่ยนระหว่างกันจะมีความสําคัญอย่างยิง่ ในอนาคต (Anderson & Weitz, 1992: 320-321)
เช่ นเดี ย วกับความไว้วางใจ ในการศึ กษาวิจยั ที่ เกี่ ยวกับความผูกพันระหว่างองค์การ
นักวิชาการบางท่านใช้มุมมองในการวิจยั ว่า ความผูกพันระหว่างองค์การเป็ นมิติเดียว (Uni-dimensional
construct) (Morgan & Hunt, 1994: 20-21) นักวิชาการอีกส่ วนหนึ่ งให้ความเห็นว่า ความผูกพัน
ประกอบด้วยหลายมิติ (Multidimensional construct) (Ozag, 2006: 871) ตัวอย่างเช่น ความผูกพันระหว่าง
องค์การประกอบด้วย 2 มิติ เช่น ความผูกพันในด้านความรู ้สึก (Affective commitment) ซึ่ งเป็ นความ
ผูกพันที่มีต่ออีกองค์กรหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ในด้านจิ ตใจที่เกิ ดจากความรู้ สึกและอารมณ์ของผูท้ ี่
ติดต่อระหว่างกัน และความผูกพันในด้านผลตอบแทน (Calculative commitment) เป็ นความผูกพันที่
เกิ ดขึ้ นจากการคิ ดคํานวณเปรี ยบเที ยบระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนที่ เกิ ดขึ้ นจากความสัมพันธ์กบั
องค์การนั้น
สํา หรั บ ความผู ก พัน ในงานวิ จัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ได้ก ํา หนดคํา จํา กัด ความของความผู ก พัน
เช่ นเดี ยวกับทฤษฎี ความไว้วางใจ - ความผูกพันของการตลาดแบบมุ่งความสัมพันธ์ของมอร์ แกน
และฮันท์ (Morgan & Hunt, 1994: 23) ซึ่ งใช้มุมมองในการวิจยั ว่า ความผูกพันว่ามีมิติเดียวโดยมุ่งเน้น
การให้ความสําคัญกับความผูกพันในด้านความรู ้สึก เนื่องจากเป็ นมิติของความผูกพันที่มีความสําคัญ คือ
มีผลต่อความภักดีของลูกค้า (Loyalty) อย่างมีนยั สําคัญมากที่สุด (Deepen, 2007: 97) ซึ่ งมอร์ แกน
และฮัน ท์ใ ห้ค วามหมายของความผูก พัน ว่ า เป็ นความผูก พัน ที่ มี ต่ อ หุ ้น ส่ ว นทางการค้า โดยเชื่ อ ว่ า
ความสัมพันธ์กบั หุน้ ส่ วนทางการค้านั้นมีความสําคัญอย่างมาก ซึ่ งเป็ นการรับประกันว่าจะมีการพยายาม
อย่างเต็มที่ที่จะดํารงรักษาไว้ โดยผูท้ ี่มีความผูกพันนั้นเชื่ อว่า ความสัมพันธ์น้ นั มีคุณค่าและจะดํารงอยู่
ตลอดไป
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ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ให้นิยามตัวแปรของความมุ่งมัน่ ที่จะรั กษาความสัมพันธ์ หมายถึ ง
ความต้องการผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่จะรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผูร้ ับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศเนื่องจากเชื่อว่า ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริ การนั้นมีความสําคัญอย่างยิง่

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง “การจัดการความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ กรณี ศึกษาผูส้ ่ งออกอาหารไทย” นี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่ จะ
รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติ กส์ระหว่างประเทศ และเพื่อสร้ าง
รู ปแบบของลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติ กส์ ระหว่าง
ประเทศ มีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และใช้แบบสอบถามที่
สร้างขึ้น (Constructed questionnaires) เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่เป็ นหน่วย
วิเคราะห์ (Units of analysis) โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้การดําเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดการดําเนินการวิจยั ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณจากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ่ งออกอาหารไทย
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การเขียนรายงานการวิจยั
โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการวิจยั สรุ ปได้ตามแผนภูมิ 3 ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสั มพันธ์ ทผี่ ลต่ อการวางแผนร่ วมกัน เพือ่ หา
ความหมายและความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรเพือ่ กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
- สร้ างแบบสั มภาษณ์ ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
- นําไปสั มภาษณ์ผ้ ูบริหารของผู้ส่งออกอาหารไทยจํานวน 5 องค์ การ
- สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามโดยการใช้ แนวคิด ทฤษฎี และข้ อคําถามจากงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้ องร่ วมกับข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ เชิงลึก
- นําแบบสอบถามไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒจิ าํ นวน 3 ท่ าน ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
- ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ทดลองเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทีไ่ ม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง จํานวน 30 ราย
เพือ่ ทดสอบค่ าความเชื่อมั่นของเครื่องมือก่ อนนําไปเก็บข้ อมูลจริง

ขั้นตอนที่ 3
เก็บข้ อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้ส่งออกอาหารไทยจํานวน 330 ราย
ใช้ สถิติเชิงพรรณนา เพือ่ บรรยายลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง และ
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั

ขั้นตอนที่ 4

ใช้ สถิติวเิ คราะห์ ปัจจัย เพือ่ หาองค์ ประกอบหรือมิติทสี่ ํ าคัญของตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้ สถิติวเิ คราะห์ ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนเพือ่ ศึกษาความสั มพันธ์ ทมี่ ีผลต่ อการ
วางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ ด้ วยวิธีวเิ คราะห์ การถดถอยพหุคูณ

ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั

25

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เรื่ องนี้ ใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูบ้ ริ หารของผูส้ ่ งออกอาหารไทยจํานวน 5 ท่านด้วย
ตนเองและบันทึ กเสี ยงไว้ทุกครั้ ง และนําความรู ้ ที่ได้มาพัฒนาแบบสอบถาม สุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจาก
กลุ่ ม ประชากร คื อ ผูป้ ระกอบการส่ ง ออกอาหารตามทะเบี ย นรายชื่ อ ของกรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก
กระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 1,800 ราย (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2553) โดยกําหนดจํานวนตัวอย่างตามสู ตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ คิดเป็ นจํานวน 330 ราย โดยเผื่อการไม่ตอบกลับไว้ร้อยละ 20 คิดเป็ นจํานวน 400 ราย รวม
แบบสอบถามสําหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) อีก 30 ราย คิดเป็ นจํานวนการส่ งแบบ
ถามทั้งสิ้ นจํานวน 430 ชุด เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายเปิ ดบางส่ วน ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการพัฒนาด้วยตนเอง แล้วนําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้ าง และแบบสอบถามที่มี
ปลายเปิ ดบางส่วน สําหรับแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ และรายได้ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านองค์การของผูส้ ่ งออกอาหารไทย เช่น ทุนจดทะเบียน
จํานวนปี ที่จดั ตั้ง ลักษณะสิ นค้าที่ส่งออก เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 คําถามในการวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้
ในการวิจยั คือ ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ ที่ จะรั กษาความสัมพันธ์ และ
การวางแผนร่ วมกัน
เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาและปรับปรุ งแบบสอบถามเสร็ จแล้ว จึงนําไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงจากกลุ่มประชากรผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่ไม่ใช่ตวั อย่างจํานวน 30 ราย
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สําหรั บตัวแปรเชิ งโครงสร้ างที่ เ ป็ นทัศนคติ ของผูส้ ่ ง ออกอาหารไทย คื อ ความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ และการวางแผนร่ วมกันนี้ ใช้มาตรวัด
แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert, 1976, 49-158) เนื่องจากเป็ น
วิธีการวัดทัศนคติที่นิยมใช้กนั อยูแ่ พร่ หลาย และง่ายต่อการวัด (สุ ชาต ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2550: 208-209)
สําหรับการวัดทัศนคติของผูส้ ่ งออกอาหารไทยสําหรับตัวแปรดังกล่าว โดยให้ตอบเฉพาะข้อที่คิดว่าตรง
กับระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละข้อคําถามนั้น ๆ มากที่สุด ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบมากที่สุด
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบมาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบปานกลาง
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบน้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบน้อยที่สุด

เกณฑ์ การให้ คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด ได้
เห็นด้วยมาก
ได้
เห็นด้วยปานกลาง ได้
เห็นด้วยน้อย
ได้
เห็นด้วยน้อยที่สุด ได้

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

การแปลผลระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
เกี่ ยวกับมิ ติของความไว้วางใจ ความผูกพัน และความร่ วมมื อ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ในการแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของตัวแปรแฝง ดังนี้
เกณฑ์การให้คา่ คะแนน คะแนนตํ่าสุ ด = 1, ค่าคะแนนสูงสุ ด = 5
ส่ วนต่างค่าคะแนน = 5 - 1 = 4
ช่วงชั้นคะแนน = จํานวน 5 ช่วงชั้น
ดังนั้น ส่ วนต่างค่าคะแนนช่วงชั้น = 4 / 5 = 0.80 คะแนน
เกณฑ์การกําหนดช่วงชั้น จึงกําหนดได้ดงั นี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ มาก
2.61 - 3.40 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 - 1.80 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้ างและพัฒนาแบบสอบถามที่เป็ นมาตรวัดแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับตาม
แบบลิเคิร์ท ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประกอบด้วย
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) มีข้นั ตอนการตรวจสอบ ดังนี้
ผูว้ ิจยั ศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ที่ได้จากการปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิ
รวมถึ งการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูบ้ ริ หารของผูส้ ่ งออกอาหารไทยจํานวน 5 ท่าน โดยรวบรวมเป็ น
หมวดหมู่เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือวิจยั ฉบับร่ าง
ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกจํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว โดยกําหนดคุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
1.1 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการโลจิสติกส์ จํานวน 1 ท่าน
1.2 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นจิตวิทยาสังคม จํานวน 1 ท่าน
1.3 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการการตลาด จํานวน 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 3 ท่านได้ทาํ การตรวจสอบ แก้ไข ให้ขอ้ เสนอแนะนําเพิ่มเติม ตลอดจน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความเข้าใจ และการใช้ภาษาว่า มีความครบถ้วนและมีความเข้าใจ
ตรงกัน หรื อไม่ พร้ อ มให้ ค ะแนนผลการตัด สิ น เพื่ อ หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของข้อ คํา ถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
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วิธีหาค่ า IOC
ผูว้ ิจยั นําไปหาค่า IOC ของประเด็นคําถามหรื อข้อกระทงตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ มีค่า
ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อความกับ
คํานิยามตัวแปร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แบบสอบถามมีความสอดคล้อง และมีความตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องและความตรง
เชิงเนื้อหาหรื อไม่ เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 1 หมายถึง แบบสอบถามไม่มีสอดคล้อง และไม่มีความตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
R
สูตร IOC = 
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับตัวแปร
R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ
N แทน จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
จากการตรวจสอบ ได้จาํ นวนประเด็นคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00
เป็ นจํานวน 46 รายการ
2. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือ (Reliability) มีข้ นั ตอนการตรวจสอบดังนี้
2.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่ มีลกั ษณะ
เช่ นเดี ยวกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความน่ าเชื่ อถื อของเครื่ องมือโดยวิธีวดั ความ
สอดคล้องภายในของมาตรวัดด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาร์ ค (Cronbach’s alpha coefficient)
โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํา เร็ จ รู ป โดยกํา หนดค่ า ที่ ส ามารถนํา ไปใช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ค่ า
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สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา () ของครอนบาร์ คไม่ต่าํ กว่า 0.80 ดังมีค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ตาม
ตาราง 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าความน่าเชื่อถือ (Cronbach’s alpha coefficient)







องค์ ประกอบ
ความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์
การวางแผนร่ วมกัน
แบบสอบถามทั้งชุด

ค่ าความน่ าเชื่อถือ
.96
.84
.87
.90
.97

3. นําเครื่ องมื อมาตรวจสอบรายละเอี ยดทั้งหมดของแบบสอบถาม เช่น รู ปแบบ คํานํา
คําอธิ บายการกรอกแบบสอบถาม และจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้ อมนําไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
การพิทกั ษ์ สิทธิของผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ผูว้ ิ จัย ทํา การพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ ข องผูใ้ ห้ข้อ มู ล ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น กระบวนการเก็ บ ข้อ มู ล จนกระทั่ง
นําเสนอผลงานวิจยั กล่าวคือ ผูว้ ิจยั คํานึ งถึงจรรยาบรรณของนักวิจยั รวมถึงอบรมจรรยาบรรณของผูช้ ่วย
วิจยั ก่อนเก็บข้อมูลทุกครั้งในการขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั
แจ้งให้ทราบที่ มาของโครงการวิจัย โดยมี หนังสื อนําจากบัณฑิ ตวิทยาลัย ผูว้ ิจยั หรื อผูช้ ่ วยวิจยั แจ้งชื่ อ
นามสกุล และอาชีพของผูว้ ิจยั หรื อผูช้ ่วยวิจยั ทุกครั้ง แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการเก็บข้อมูลแก่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยไม่ปิดบัง ในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั แจ้งให้ทราบถึงลักษณะการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ระยะเวลาที่ ค าดว่า จะใช้ใ นการสัม ภาษณ์ อธิ บ ายการพิ ม พ์เ ผยแพร่ จ ะกระทํา ในภาพรวมเฉพาะใน
การเสนอเชิ งวิ ชาการโดยไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ หากมี คาํ ถามใดที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่
สะดวกใจที่จะให้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีอิสระที่จะยุติการให้ขอ้ มูลได้ รวมทั้งสามารถยุติการให้ความร่ วมมือ
ในขั้นตอนใดก็ได้ของการวิจยั และขอข้อมูลกลับคื นได้ตลอดเวลา โดยไม่ ตอ้ งบอกเหตุ ผล ผูว้ ิจัยให้
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โอกาสกลุ่มตัวอย่างได้ซกั ถาม ข้อข้องใจเพิ่มเติมได้จนมีความกระจ่างและมีเวลาในการคิดทบทวนก่อน
ตัดสิ นใจให้คาํ ตอบด้วยความสมัครใจ โดยมี แบบคําชี้ แจงและการพิ ทกั ษ์สิทธิ ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจัย
สําหรับการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมีความเป็ นอิสระในการตอบแบบสอบถาม
สู งสุ ด ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ติดต่อกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติ และยอมรับนับถื อ
ไม่เร่ งรัดเวลา ไม่รบกวนหากผูใ้ ห้ขอ้ มูลติดภารกิจสําคัญอยู่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ขอ้ มูล จึงดําเนินการ
เก็บข้อมูลได้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย เก็ บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยตนเอง การเก็ บ ข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ตั้งทีมงานผูช้ ่วยเก็บข้อมูลอีกจํานวน 4 ท่าน โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามดังนี้
1. ผูว้ ิจยั นัดสถานที่ วันเวลา การสัมภาษณ์เชิงลึกตามความสะดวกของผูบ้ ริ หารของผูส้ ่ งออก
อาหารไทยจํานวน 5 องค์การ ในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั เริ่ มด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และ ขอความยินยอม
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล สร้างสัมพันธภาพ และสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลโดยมีประเด็นคําถามสัมภาษณ์เป็ นหัวข้อตาม
แบบสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง ให้ผูถ้ ู กสัมภาษณ์ แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ และการวางแผนร่ วมกันในการบริ การรับ
จัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศอย่างอิสระ และอาจตั้งคําถามเพิ่มเติ มตามความสอดคล้องกับการ
พูด คุ ยของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ขณะสัม ภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์ ครั้ งละประมาณ 20-30 นาที ผูว้ ิ จัย ขอ
อนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลจดบันทึกภาคสนาม (Field note) และบันทึกเทปการสัมภาษณ์
2. ส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ โดยใช้วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ยโดยคํา นึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว น
(Proportional simple random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มผูส้ ่ งออกอาหารไทยตามทะเบียนรายชื่อของ
กรมส่ งเสริ มการส่ งออก และสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่ วน จํานวน 400 ราย
3. ส่ งแบบสอบถามทางจดหมายอีเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ไปยังกลุ่มตัวอย่างบางส่ วนและ
ประชากรที่เหลืออีก 840 ราย ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บข้อมูลกับผูส้ ่ งออกอาหารไทยทั้งทางโทรศัพท์และ
ไปเก็บ จากผูส้ ่ ง ออกอาหารไทยโดยตรงจึ ง ได้รั บ แบบสอบถามกลับ มาครบจํา นวนมี ค วามสมบู ร ณ์
เพียงพอจํานวน 330 ราย จึงนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อการวิจยั ต่อไป
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อนึ่ ง ผูว้ ิ จยั ได้แก้ไขปั ญหาความคลาดเคลื่ อนจากการไม่ตอบสนองโดยใช้วิธีสุ่มตัว อย่าง
ทดแทนจากประชากรเดิ ม และเปรี ยบเทียบค่าสถิติของตัวแปรหลัก คือ ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ และการวางแผนร่ วมกันของทั้ง 2 กลุ่มตามแนวทาง
ของแชปแมน (Chapman, 1983 อ้างในผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุ ภาพ ฉัตราภรณ์, 2549) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของความ
ไว้วางใจของทั้ง 2 กลุ่มที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จะใช้เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สถิ ติ เ พื่ อ หาคุ ณ ลัก ษณะ และความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกโดย
กําหนดรหัส แบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูล จําแนกประเภทข้อมูล และกําหนดข้อความสําคัญของความไว้วางใจ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ และการวางแผนร่ วมกัน ใน
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาความสอดคล้องของกลุ่มข้อมูล เทียบเคียงกับแนวคิด
ทฤษฎี คํานิ ยามตัวแปร ความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั และเพื่ออธิ บายรายละเอียดเชิงลึก
เสริ มรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูล
ทัว่ ไปด้านองค์การ ข้อมูลด้านการบริ การรั บจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ และตัวแปรที่ ใช้ใน
การวิ จ ัย เช่ น ความไว้ว างใจ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะรั ก ษาความสั ม พัน ธ์
การวางแผนร่ วมกัน รวมถึงตัวแปรย่อย โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิ บาย
ลักษณะของข้อมูลทัว่ ไป เช่น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นตารางประกอบ
คําอธิ บาย
3. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อทดสอบความเป็ นองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้
ในการวิจยั จัดกลุ่มและลดจํานวนตัวแปร
4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
เพื่อศึ กษาในรายละเอี ยดของความไว้วางใจ คื อ การทดสอบอิ ทธิ พลของอิ ทธิ พลของความไว้วางใจ
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ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล และความมุ่งมัน่ ที่ จะรั กษาความสัม พันธ์ ที่มีต่ อการวางแผนร่ วมกันใน
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนมีคุณสมบัติที่ดี คือ ผูว้ ิจยั ไม่ตอ้ งตัดสิ นใจเลือก
ตัวแปรอิสระเข้าสมการเอง และสามารถป้ องกันการเกิดปั ญหา Multicollinearityได้ เนื่ องจากวิธีน้ ี จะนํา
ตัวแปรอิสระเข้าสมการความถดถอยครั้งละ 1 ตัว ถ้าตัวแปรอิสระที่นาํ เข้ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
อิสระที่ มีอยู่แล้วในสมการความถดถอย วิธีน้ ี จะตัดตัวแปรอิสระที่ สัมพันธ์ กบั ตัวใดตัวหนึ่ งออกจาก
สมการความถดถอย (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549: 354-3)

บทที่ 4

ผลการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างรู ปแบบของลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกัน
ในการจัดการโลจิ สติกส์ ระหว่างประเทศ โดยผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตอนที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล
และตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อหาความเป็ นองค์ประกอบหรื อมิติที่
สําคัญของความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมุ่งมัน่ ที่ จะรั กษาความสัมพันธ์ และ
การวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis) เพื่ อศึ ก ษาอิ ทธิ พลของลัก ษณะของความสัมพัน ธ์ ที่มีผลต่ อ การวางแผนร่ ว มกัน ใน
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
เพื่อให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ ิจยั จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนชื่อตัวแปรและค่าสถิติต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
X

หมายถึง

ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต

Min
Max
S.D.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสูงสุ ด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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β

หมายถึง

R2

หมายถึง

ค่าสัมประสิ ทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
(Standardized regression coefficient)
สัมประสิ ทธิ์การทํานาย (Coefficient of determination)

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาจากการสั มภาษณ์ เชิงลึก
การศึกษาองค์ประกอบ และการพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้ ของความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
วางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติกส์ ระหว่างประเทศ โดยใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-depth interview) จากผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศของ
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่คดั เลือกโดยผูว้ ิจยั จํานวน 5 องค์การ ๆ ละ 1 ท่าน โดยกําหนดลักษณะของ
ตัวอย่างเป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าในอุตสาหกรรมอาหารหลักของประเทศไทย โดยให้กลุ่มตัวอย่างให้มี
ลักษณะสิ นค้าส่ งออกที่ หลากหลาย ครอบคลุ มทั้งสิ นค้าที่ ตอ้ งแช่ แ ข็งหรื อต้องควบคุ มความเย็น
(Frozen or chilled foods) และสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งแช่แข็งและไม่ตอ้ งควบคุมความเย็น เช่น อาหารประมง
ไก่ หมู อาหารกระป๋ อง และขนม เป็ นต้น โดยกํา หนดประเด็น หลัก ในการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ไว้
6 ประเด็น คือ
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ่ งออกอาหารไทย
1.2 ความไว้วางใจของผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่มีต่อผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่มีต่อ
ผูส้ ่ งออกอาหารไทย
1.4 ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ของผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่มีต่อผูร้ ับจัดการขนส่ ง
สิ นค้าระหว่างประเทศ
1.5 สิ่ งที่แสดงออกถึงการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
การสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสัมภาษณ์ กล่าวคือ ผูว้ ิจยั เป็ น
ผูเ้ ปิ ดประเด็นการสัมภาษณ์ กระตุน้ ให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็ นในแต่ละประเด็นอย่างอิสระ
ควบคุมการสนทนาให้เป็ นไปในทิศทางที่กาํ หนด และสรุ ปประเด็นสําคัญโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังต่อไปนี้
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1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ส่งออกอาหารไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูส้ ่ งออกอาหารไทย ดังต่อไปนี้
1.1.1 ผูส้ ่ งออกอาหารไทยส่ งออกสิ นค้าอาหารที่หลากหลาย ในปริ มาณ มูลค่าสิ นค้า
จํานวนเที่ยวเรื อที่แตกต่างกันตามขนาดของผูป้ ระกอบการ
1.1.2 ผูส้ ่ งออกอาหารไทยใช้รูปแบบการขนส่ งระหว่างประเทศทางเรื อในระบบคอน
เทนเนอร์เป็ นส่ วนใหญ่
1.1.3 ผูส้ ่ ง ออกอาหารไทยใช้บริ ก ารของผูร้ ั บจัด การขนส่ งสิ น ค้า ระหว่า งประเทศ
(“ผูใ้ ห้บริ การ”) ในกิจกรรมหลัก คือ การซื้ อระวางเรื อ พิธีการศุลกากรขาออก และการขนส่ งสิ นค้า
ภายในประเทศ
1.2 ความไว้ วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยทีม่ ีต่อผู้รับจัดการขนส่ งสิ นค้ าระหว่ าง
ประเทศ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจของผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่มีต่อผูร้ ับ
จัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1.2.1 ผูส้ ่ งออกอาหารไทยจะพิจารณาความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การจากประวัติการ
ทํางาน ทุนจดทะเบียน ความเป็ นสากล จรรยาบรรณของบริ ษทั ความสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผูส้ ่ งออกอาหารไทยและลูกค้าปลายทาง เช่น ระยะเวลาการเดินทางของเรื อ ความถี่ของ
เที่ยวเรื อ และกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ผสู ้ ่ งออกต้องการ เป็ นต้น
1.2.2 ผูส้ ่ งออกอาหารไทยให้ความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพของการบริ การจากผลการ
ดําเนิ นงานที่ผา่ นมา การส่ งสิ นค้าถึงปลายทางโดยไม่มีความเสี ยหาย ราคาที่แข่งขันได้ การส่ งมอบที่
ตรงต่อเวลา ความเป็ นมืออาชีพ ความสามารถด้านการสื่ อสาร เช่น ภาษาของบุคลากร และการสื่ อสาร
ที่ชดั เจน
1.2.3 ความตั้งใจในการแก้ปัญหามีความสําคัญต่อผูส้ ่ งออกอาหารไทย เช่ น การ
ช่วยเหลือเวลามีปัญหาได้ทนั เวลา การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ท้ งั ต้นทาง
และปลายทาง การแก้ปัญหาที่มีความยืดหยุน่ ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น เวลาคืนตูค้ อนเทนเนอร์ ที่
ท่าส่ งออก เวลาทํางาน เวลาปิ ดรับสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ และความยืดหยุน่ ในด้านการคิดค่าใช้จ่าย
เช่น การคิดค่าเสี ยเวลาของตูค้ อนเทนเนอร์ (Container demurrage and detention charges) เป็ นต้น
การแก้ไขปัญหาได้ในทุกเรื่ องมีผลอย่างมากต่อความเชื่อมัน่ ของผูส้ ่ งออกอาหารไทย
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1.2.4 ผูส้ ่ งออกอาหารไทยให้ความสําคัญต่อความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของ
ผู ้ใ ห้ บ ริ การสํ า หรั บ การขนส่ ง สิ น ค้า ขนาดใหญ่ สิ น ค้า จํา นวนมาก สิ น ค้า ที่ มี ล ัก ษณะพิ เ ศษมี
กระบวนการขนส่ งที่ยงุ่ ยากซับซ้อน หรื อที่ตอ้ งติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก
1.2.5 ความเชื่ อมัน่ ด้านคุณลักษณะหรื อคุ ณความดี ของผูใ้ ห้บริ การ ผูส้ ่ งออกอาหาร
ไทยจะให้ ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สัต ย์ ไม่ โ กงค่ า ใช้จ่ า ย หรื อ การคิ ด ค่ า บริ ก าร หรื อ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ นสมควร ผูใ้ ห้บริ การต้องมี จรรยาบรรณในอาชี พ ไม่ขายความลับของลูกค้า มีความ
จริ งใจและความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา และการรักษาคําพูด
1.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลของผู้รับจัดการขนส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศทีม่ ีต่อ
ผู้ส่งออกอาหารไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผูร้ ับจัดการขนส่ ง
สิ นค้าระหว่างประเทศที่มีต่อผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1.3.1 ผูส้ ่ งออกสิ นค้าขนาดใหญ่จะไม่ใช้ผใู ้ ห้บริ การขนาดเล็กหรื อผูใ้ ห้บริ การที่ไม่รู้จกั
โดยจะพิจารณาใช้ผใู ้ ห้บริ การรายเดิมที่ใช้อยู่ และไม่มีปัญหาด้านบริ การก่อน สําหรับผูส้ ่ งออกอาหาร
ไทยขนาดย่อมจะคัดเลือกจากผูใ้ ห้บริ การที่มีความรู ้จกั คุน้ เคยจากเครื อข่ายทางธุรกิจ หรื อทางสังคม
1.3.2 สัญชาติของลูกค้ามีผลในการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การด้วยเช่นกัน เช่น ลูกค้าชาว
ญี่ปุ่นจะเสนอให้ใช้ผใู ้ ห้บริ การสัญชาติญี่ปุ่น ลูกค้าชาวไทยก็จะพิจารณาในการใช้บริ การของคนไทย
ที่รู้จกั คุน้ เคยเป็ นพิเศษ เป็ นต้น
1.3.3 แม้ว่า ผูส้ ่ งออกอาหารไทยขนาดกลางและใหญ่จะใช้บริ การของบริ ษทั เรื อที่เป็ น
ผูข้ นส่ งที่มียานพาหนะ (Carrier) เป็ นหลัก ซึ่งส่ วนใหญ่จะมีความสามารถในการเสนอค่าระวางเรื อที่
ถูกกว่า แต่ผสู ้ ่ งออกอาหารไทยยังมีความต้องการที่จะใช้บริ การของผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศควบคู่กนั ไปด้วย เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองความต้องการของผูส้ ่ งออกอาหาร
ไทยหรื อ ลู ก ค้า ปลายทางได้ดี ก ว่า เช่ น การให้ข ้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การมี กิ จ กรรมในการบริ ก ารที่
หลากหลายทั้งต้นทางและปลายทางมากกว่าบริ ษทั เรื อ และกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน เป็ นต้น
1.3.4 ผูใ้ ห้บริ การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูส้ ่ งออกได้ เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั เรื อทําให้สามารถจัดหาเที่ยว
เรื อเพื่อส่ งออกได้ตามปริ มาณที่ ผูส้ ่ งออกอาหารไทยต้องการ เช่ น ในช่ วงที่ มีปริ มาณการส่ งออก
โดยรวมสู ง (Peak season) ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั เรื อจะมีคอนเทนเนอร์ ไม่เพียงพอสําหรับ
การส่ งออก เป็ นต้น
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1.4 ความมุ่งมั่นทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์ ของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีต่อผู้รับจัดการขนส่ ง
สิ นค้ าระหว่ างประเทศ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความมุ่งมัน่ ของผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่จะรั กษา
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1.4.1 สิ่ งที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูใ้ ห้บริ การ คือ ผลการดําเนิ นงานที่ดี
ราคาที่สมเหตุสมผล การติดต่อกันอย่างสมํ่าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้บริ การอย่าง
สมํ่าเสมอ การให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง การแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างกันในฐานะการเป็ นหุ ้นส่ วนทาง
การค้า การช่ วยเหลือแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูส้ ่ งออกได้ตามความต้องการและทันเวลา ทําให้ผูส้ ่ งออก
อาหารไทยมัน่ ใจที่จะใช้บริ การมากขึ้น และต้องการมอบหมายงานที่สาํ คัญ ๆ ให้
1.4.2 สิ่ งที่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ที่จะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การต่อไปในระยะยาว คือ
การให้ผลการประเมินที่ดี การรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความสัมพันธ์ที่ดีท้ งั ระดับบุคคลและ
หน่ วยงาน การเยี่ยมเยียน ความใกล้ชิด การเข้าร่ วมกิ จกรรมในโอกาสสําคัญ เช่ น งานปี ใหม่ งาน
แนะนําการบริ การใหม่ ๆ เป็ นต้น โดยผูส้ ่ งออกอาหารไทยจะไม่เป็ นผูล้ งทุนในความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ห้บริ การ เช่ น ผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นคนเชื้ อเชิ ญและเป็ นเจ้าภาพในการร่ วมรั บประทานอาหารใน
โอกาสต่าง ๆ เป็ นต้น
1.4 สิ่ งทีแ่ สดงออกถึงการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนร่ วมกันดังต่อไปนี้
1.5.1 การวางแผนมีความสําคัญ เช่น การกําหนดเป้ าหมาย ความรับผิดชอบ เวลาใน
การทํางาน การวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการขนส่ งทั้งที่ตน้ ทางและปลายทาง
รวมถึงความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน
1.5.2 การวางแผนในงานขนส่ งที่สาํ คัญ ๆ มีความจําเป็ น เช่น สิ นค้าขนาดใหญ่ สิ นค้า
จํานวนมาก สิ นค้าที่มีลกั ษณะพิเศษ กระบวนการขนส่ งที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรื อต้องติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีปริ มาณขนส่ งสิ นค้าโดยรวมสู ง (Peak season)
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีคอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอสําหรับการส่ งออก เป็ นต้น
1.5.3 ความร่ วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การติดต่อประสานงาน การทํางานเป็ นทีม
ความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน การประชุมร่ วมกัน การรับฟังปั ญหา การช่วยกันแก้ปัญหา และมีการ
จัดตั้งเป็ นกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ในการขนส่ งสิ นค้าร่ วมกัน เป็ นต้น
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1.5.4 สิ่ งที่แสดงออกถึงความร่ วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การสื่ อสารสองทาง การพูดคุย
การร่ วมรับประทานอาหาร ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการแบ่งปั น
ผลประโยชน์
1.5.5 การแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันมีความสําคัญต่อผูส้ ่ งออกอาหารไทย เช่น การนํา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น การสอบถามค่าระวางเรื อ การคิดค่า
เสี ยเวลาของตูค้ อนเทนเนอร์ (Container demurrage and detention charges) รวมถึงการให้ขอ้ มูลที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งต้นทางและปลายทางได้ทนั ต่อเวลา การมีเครื อข่ายข้อมูลที่ใช้
ในการบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูส้ ่ งออกได้ เช่น ข้อมูลจากบริ ษทั เรื อ ค่าภาษี
อากรขาเข้า ค่าใช้จ่าย ค่าบริ การ การให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง การแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทําให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายวางแผนงานได้อย่างถูกต้อง ประหยัดเวลาและทรัพยากร และตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย (Stakeholders) มากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐาน
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
2.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ จํานวน ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ของลักษณะผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ประสบการณ์ใน
ส่ งออกสิ นค้า และรายได้ เป็ นต้น
2.1.2 ข้อมูลขององค์การ ได้แก่ ทุนจดทะเบียน จํานวนปี ที่จดั ตั้งบริ ษทั และลักษณะ
สิ นค้าที่ส่งออกส่ วนใหญ่
2.1.3 ข้อมูลในการใช้บริ การรับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ระยะเวลาที่
ใช้บริ การ จํานวนผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่ใช้บริ การอยู่ในปั จจุบนั กิ จกรรมที่ใช้
บริ การ และจํานวนกิจกรรมที่ใช้บริ การ
ดังมีรายละเอียดสรุ ปได้ตามตาราง 2 – 4 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม (n = 330)
ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน

ร้ อยละ

หญิง
ชาย

212
118

64.2
35.8

น้อยกว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี และมากกว่า
ไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่ตอบ
Min = 23 Max = 57

94
125
53
29
29

28.5
37.9
16.0
8.8
8.8

10
128
106
19
38
29

3.0
38.8
32.1
5.8
11.5
8.8

27
217
68
1
17

8.2
65.8
20.6
0.3
5.1

เพศ

อายุ

X = 35.22 S.D. = 8.41
ตําแหน่ ง
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป - ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่ตอบ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่ตอบ
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ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม (n=330) (ต่อ)
ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์ การจัดการส่ งออกสิ นค้ า (ปี )
1-2
3-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
มากกว่า 20
ไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่ตอบ
Min = 1 Max = 31

จํานวน

ร้ อยละ

47
81
67
25
16
17
77

14.2
24.6
20.3
7.6
4.8
5.2
23.3

X = 8.0 S.D. = 6.8
จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 330 ราย
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.2 มีอายุโดยเฉลี่ย 35 ปี มีตาํ แหน่งเป็ นหัวหน้างานมากที่สุด
ร้อยละ 38.8 เป็ นผูจ้ ดั การร้อยละ 32.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับสู งสุ ดปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 65.8 และมีประสบการณ์ในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศโดยเฉลี่ย 8 ปี
ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลขององค์การ (n = 330) (ต่อ)
ข้ อมูลขององค์ การ
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
ตํ่ากว่า 50
50 - 200
มากกว่า 200
Min = 0.2 Max = 2,000
X = 89.1 S.D. = 213.5

จํานวน

ร้ อยละ

184
89
57

55.8
26.9
17.3
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ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลขององค์การ (n = 330) (ต่อ)
ข้ อมูลขององค์ การ
จํานวนปี ทีจ่ ัดตั้งบริษัท (ปี )
ไม่เกิน 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
มากกว่า 20
ไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่ตอบ
Min = 1 Max = 125

จํานวน

ร้ อยละ

36
71
54
48
97
24

11.0
21.5
16.3
14.5
29.4
7.3

77
253

23.3
76.7

X = 19.5 S.D. = 16.6
ลักษณะสิ นค้ าของผู้ส่งออก (ราย)
ต้องแช่แข็ง หรื อต้องรักษาความเย็น
ไม่ตอ้ งแช่แข็ง และไม่ตอ้ งรักษาความเย็น

จากตาราง 3 พบว่า ผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 330 ราย
ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมจํานวน 184 ราย คิดเป็ นร้อยละ 55.8 จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
มาแล้วโดยเฉลี่ย 19.5 ปี ผูส้ ่ งออกอาหารไทยจํานวน 253 ราย หรื อร้อยละ 76.7 ส่ งออกสิ นค้าที่ไม่ตอ้ ง
แช่แข็งหรื อรักษาความเย็น และจํานวน 77 รายหรื อร้อยละ 23.3 ที่ส่งออกสิ นค้าที่ตอ้ งแช่แข็งหรื อ
ต้องรักษาความเย็น
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ตารางที่ 4 จํานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลการใช้บริ การ (n = 330)
ข้ อมูลการใช้ บริการ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ บริการ (ปี )
ไม่เกิน 5
6 – 10
มากกว่า 10
ไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่ตอบ
Min = 1 Max = 30
X = 6.6
S.D. = 6.7
จํานวนผู้ให้ บริการทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน(ราย)
1
2
3
4
5
มากกว่า 5
Min = 1 Max = 21
X =3
S.D. = 2
จํานวนกิจกรรมทีใ่ ช้ บริการ (กิจกรรม)
1
2
3
4
Min = 1 Max = 4

จํานวน

ร้ อยละ

149
35
38
108

45.2
10.6
11.5
32.7

120
72
63
26
19
30

36.4
21.8
19.1
7.9
5.7
9.1

83
80
81
86

25.2
24.2
24.5
26.1

จากตาราง 4 พบว่า ผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 330 ราย
ส่ วนใหญ่ใช้บริ การกับผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จํานวน
149 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ผูส้ ่ งออกอาหารไทยส่ วนใหญ่ใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
จํานวน 210 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63.6 และใช้บริ การในกิจกรรมโลจิกติกส์ต้ งั แต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป
จํานวน 247 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.8
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กิ จกรรมที่ผูส้ ่ งออกอาหารไทยใช้บริ การมากที่ สุด คือ การจัดหาตูค้ อนเทนเนอร์ และ
ขนส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศ รองลงมา คือ การผ่านพิธีการศุลกากรขาออก อันดับที่สาม คือ การจัด
ทําเอกสารที่ใช้ในการส่ งออก และอันดับที่สี่ คือ การขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศไปยังท่าเรื อ
2.2 ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั คือ
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูส้ ่ งออกอาหารไทย พบว่า
ปั จ จัย ความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนร่ ว มกัน ในการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรหลัก คือ ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่จะ
รักษาความสัมพันธ์ และ 34 ตัวแปรย่อย ดังต่อไปนี้
Trust
= ความไว้ วางใจ
Credibility = ความน่ าเชื่อถือ
Credibility 1 = ความน่าไว้วางใจ
Credibility 2 = ความเชี่ยวชาญในงานบริ การ
Credibility 3 = ความเชื่อมัน่ ในการบริ การ
Credibility 4 = การบริ การที่เป็ นไปตามสัญญา
Reliability = ความเทีย่ งตรง
Reliability 1 = ความสมํ่าเสมอของความถูกต้อง
Reliability 2 = การจัดการเอกสารที่มีความถูกต้อง
Reliability 3 = การจัดการขนส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง
Reliability 4 = ความสมํ่าเสมอของการให้บริ การ
Reliability 5 = การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
Reliability 6 = การจัดการขนส่ งสิ นค้าที่มีความปลอดภัย
Timeliness = ความตรงต่ อเวลา
Timeliness 1 = การบริ การภายในเวลาที่ตกลง
Timeliness 2 = การตรงต่อเวลาที่นดั หมาย
Timeliness 3 = การบริ การทันเวลาที่ตอ้ งการ
Timeliness 4 = ความสามารถบริ การได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ
Benevolence = ความปรารถนาดี
Benevolence 1 = ความเอาใจใส่
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Benevolence 2 = ความตั้งใจในการรักษาผลประโยชน์
Benevolence 3 = การตอบสนองต่อปั ญหาด้วยความเข้าใจ
Benevolence 4 = ความจริ งใจในการบริ การ
Benevolence 5 = การยอมรับนับถือ
Integrity = ความซื่อตรง
Integrity 1 = ความตรงไปตรงมา
Integrity 2 = ความซื่อสัตย์
Integrity 3 = ความเปิ ดเผย
Integrity 4 = มาตรฐานในการให้บริ การ
Integrity 5 = มาตรฐานด้านความประพฤติ
Timeliness = ความตรงต่ อเวลา
Timeliness 1 = การบริ การภายในเวลาที่ตกลง
Timeliness 2 = การตรงต่อเวลาที่นดั หมาย
Timeliness 3 = การบริ การทันเวลาที่ตอ้ งการ
Timeliness 4 = ความสามารถบริ การได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ
Interpersonal = ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
Interpersonal 1 = ความคุน้ เคย
Interpersonal 2 = ความใกล้ชิด
Interpersonal 3 = ความสัมพันธ์ที่ดี
Interpersonal 4 = ความรู ้จกั
Commitment = ความมุ่งมั่นทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์
Commitment 1 = ความตั้งใจในการรักษาความสัมพันธ์
Commitment 2 = ความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์
Commitment 3 = ความเอาใจใส่ ในความสัมพันธ์
Commitment 4 = ความสัมพันธ์ในระยะยาว
Commitment 5 = การลงทุนในความสัมพันธ์
Commitment 6 = การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยโปรแกรม SPSS Version
17.0 ได้ผลลัพธ์ตามตาราง 5 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ค่ าสถิติเชิงพรรณนา ปัจจัยความสั มพันธ์ ทมี่ ผี ลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
ตัวแปร
Trust
Credibility
Credibility 1
Credibility 2
Credibility 3
Credibility 4
Reliability
Reliability 1
Reliability 2
Reliability 3
Reliability 4
Reliability 5
Reliability 6
Timeliness
Timeliness 1
Timeliness 2
Timeliness 3
Timeliness 4
Benevolence
Benevolence 1
Benevolence 2
Benevolence 3
Benevolence 4
Benevolence 5

ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน
เลขคณิต มาตรฐาน
4.09
4.09
4.14
4.09
4.03
4.14
4.17
4.22
4.06
4.34
4.18
4.03
4.21
4.18
4.28
4.24
4.10
4.10
3.98
4.08
4.05
4.03
3.90
4.07

.41
.55
.62
.69
.70
.72
.60
.71
.75
.66
.72
.77
.73
.63
.69
.68
.71
.76
.58
.67
.66
.64
.67
.65

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
มาก
มากทีส่ ุ ด
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
มาก
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 ค่ าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตัวแปรต้ น (ต่ อ)
ตัวแปร
Integrity
Integrity 1
Integrity 2
Integrity 3
Integrity 4
Integrity 5
Interpersonal
Interpersonal 1
Interpersonal 2
Interpersonal 3
Interpersonal 4
Commitment
Commitment 1
Commitment 2
Commitment 3
Commitment 4
Commitment 5
Commitment 6

ค่ าเฉลีย่
4.08
4.02
4.22
4.35
4.05
4.02
3.90
4.14
3.78
4.02
3.66
3.60
3.71
3.92
3.88
3.81
3.14
3.13

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.53
.72
.64
.68
.70
.68
.65
.71
.84
.68
.92
.72
.70
.77
.74
.75
1.12
1.08

ระดับ
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 6 พบว่า ตัวแปรต้นหลัก ความไว้วางใจ (Trust) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.09)
สําหรับส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ (Commitment) มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด (S.D. = 72) ส่ วนค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นย่อย พบว่า มีค่าระหว่าง 3.13 –
4.35 โดยความเปิ ดเผย (Integrity 3) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.35) และการให้ความสําคัญกับ
ความสัมพันธ์ (Commitment 6) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.13) สําหรับส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของตัวแปรย่อย พบว่า มีค่าระหว่าง .62 - 1.12 โดยความน่าไว้วางใจ (Credibility 1) มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด (S.D. = .62) และการลงทุนในความสัมพันธ์ (Commitment 5) มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด (S.D. = 1.12)
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และจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ เชิ งลึกจากผูส้ ่ งออกอาหารไทย พบว่า
ปั จจัยการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศควรประกอบด้วย 3 ตัวแปรหลัก
คือ การวางแผน (3 ตัวแปรย่อย) การแบ่งปั นข้อมูล (6 ตัวแปรย่อย) และความร่ วมมือ (3 ตัวแปรย่อย)
คือ
Co-planning = การวางแผนร่ วมกัน
Planning = การวางแผน
Planning 1 = การให้ขอ้ มูลที่มีความสําคัญในการวางแผน
Planning 2 = การให้ขอ้ มูลที่มีความสําคัญในการตัดสิ นใจ
Planning 3 = การวางแผนที่กาํ หนดเป้ าหมายร่ วมกัน
Information Sharing = การแบ่ งปันข้ อมูล
Information Sharing 1 = การให้ขอ้ มูลตามเวลาที่ตอ้ งการ
Information Sharing 2 = การให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์
Information Sharing 3 = การให้ขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
Information Sharing 4 = ความตั้งใจในการให้ขอ้ มูล
Information Sharing 5 = การสื่ อสารระหว่างกันที่เป็ นประโยชน์
Information Sharing 6 = การสนทนาที่เป็ นประโยชน์
Cooperation = ความร่ วมมือ
Cooperation 1 = การแก้ปัญหาร่ วมกัน
Cooperation 2 = การประสานงานที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน
Cooperation 3 = การทํางานเป็ นทีม
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยโปรแกรม SPSS
Version 17.0 ได้ผลลัพธ์ตามตาราง 6 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ค่ าสถิติเชิงพรรณนา ปัจจัยการวางแผนร่ วมกัน
ตัวแปร

ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน
เลขคณิต 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

ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามหลัก พบว่า ความร่ วมมือ (Cooperation) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =
4.02) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแบ่งปั นข้อมูล (Information sharing) มีค่ามากที่สุด (.53)
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นย่อย พบว่า มีค่าระหว่าง 3.61 – 4.12 โดยการให้ขอ้ มูลตามเวลาที่ตอ้ งการ
(Information sharing 1) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.12) และการวางแผนที่กาํ หนดเป้ าหมายร่ วมกัน
(Planning 3) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.61) สําหรับส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่า
ระหว่าง .61 – .94 โดยการวางแผนที่กาํ หนดเป้ าหมายร่ วมกัน (Planning 3) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากที่สุด (S.D. = .94)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor analysis)
3.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยความสั มพันธ์ ทมี่ ีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันจํานวน
34 ตัวแปรย่อย ด้วยโปรแกรม SPSS Version 17.0 ได้ผลลัพธ์ตามตาราง 6 – 7 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 KMO and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

.912
9356.447

df

561

Sig.

.000

Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดั ความเหมาะสมของข้อมูล ในการใช้เทคนิค Factor Analysis
ในที่น้ ีค่าเป็ น .912 ซึ่ งมากกว่า 5 และเข้าสู่ 1 จึงพอสรุ ปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยูเ่ หมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค
Factor Analysis
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 9,356.447 ได้ค่า
Significance = .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 นัน่ คือ ตัวแปรต่าง ๆ ของปั จจัยความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กนั จึงต้องใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548: 23)
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ตารางที่ 8 การหมุนแกนปัจจัยความสั มพันธ์ ทมี่ ีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
Rotated Component Matrixa
Component
No.

1

2

3

4

5

6

1

Integrity 4

.805

2

Integrity 5

.767

3

Integrity 2

.766

4

Credibility 4

.749

5

Benevolence 5

.735

6

Integrity 3

.722

7

Integrity 1

.688

8

Benevolence 4

.619

.299

.205

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

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

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

30

Interpersonal 1

.560

31

Interpersonal 3

.554

32

Credibility 3

.290

.784

33

Credibility 1

.397

.580

34

Credibility 2

.464

.515

.266

.244
.238
.307

.349

.201

.307
.351

.281

.218

.207

.503
.316

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. Rotation converged in 8 iterations.

.208

.485
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ค่า Factor Loading เมื่อมีการหมุนแกนปั จจัยโดยวิธี Varimax ตามตาราง 7 พบว่า ค่า
Factor Loading ได้จดั กลุ่มตัวแปรของปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการ
จัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโดยโปรแกรม SPSS เปลี่ยนไป จากการหมุนแกนปั จจัย (Rotated
component matrix) จึงควรจัดให้
Factor ที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 1 - 11 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Code of
conduct- based trust)
Factor ที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 12 - 17 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิดจากความเที่ยงตรง (Reliabilitybased trust)
Factor ที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 18 - 23 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ตามชื่ อตัวแปรเดิ มคือ ความมุ่งมั่นที่จะรั กษาความสั มพันธ์ (Relationship
Commitment)
Factor ที่ 4 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 24 – 27 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิดจากความตรงต่ อเวลา (Timelinessbased trust)
Factor ที่ 5 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 28 – 31 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ตามชื่อตัวแปรเดิมคือ ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (Interpersonal Relationship)
Factor ที่ 6 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 32 – 34 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิดจากความน่ าเชื่ อถือ (Credibilitybased trust)
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3.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยการวางแผนร่ วมกัน
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศจํานวน 12 ตัวแปรย่อย ด้วยโปรแกรม SPSS Version 17.0 ได้ผลลัพธ์ตามตาราง 8 –
9 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 9 KMO and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.863
2267.672
66
.000

Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดั ความเหมาะสมของข้อมูล ในการใช้เทคนิค Factor Analysis
ในที่น้ ีค่าเป็ น .863 ซึ่ งมากกว่า 5 และเข้าสู่ 1 จึงพอสรุ ปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยูเ่ หมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค
Factor Analysis
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 2,267.672 ได้ค่า
Significance = .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 นัน่ คือ ตัวแปรต่าง ๆ ของปั จจัยความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กนั จึงต้องใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป
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ตารางที่ 10 การหมุนแกนปัจจัยการวางแผนร่ วมกัน
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 เมื่อมีการหมุนแกนปั จจัยโดยวิธี Varimax ตามตาราง 10 พบว่า ค่า
Factor Loading ได้จดั กลุ่มตัวแปรของปั จจัยการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศโดยโปรแกรม SPSS เปลี่ยนไป จากการหมุนแกนปั จจัย (Rotated component matrix) จึงควร
จัดให้
Factor ที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 1 - 6 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading ตาม
ตาราง 10 การหมุนแกนปั จจัยการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และตั้งชื่อ
ตัวแปรใหม่เป็ น การวางแผนทีม่ ีความร่ วมมือ
Factor ที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรที่ 7 - 12 เรี ยงลําดับความสําคัญตาม Factor Loading
ตามตาราง 7 การหมุนแกนปั จจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น การวางแผนทีม่ ีการแบ่ งปันข้ อมูล
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4. ความสั มพันธ์ ทมี่ ีผลต่ อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพื่อ
พิสูจน์อิทธิ พลของความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ ได้ท ํา การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย หรื อ ตัว แปรเชิ ง โครงสร้ า งที่ จ ัด กลุ่ ม ใหม่ คื อ
จรรยาบรรณในวิช าชี พ ความเชื่ อถื อ ได้ ความมุ่ งมั่น ที่ จ ะรั ก ษาความสัมพัน ธ์ ความตรงต่ อ เวลา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความน่าเชื่อถือ ที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ การวางแผนร่ วมกัน
ในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 11 – 12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความถดถอย
(Coefficents) และตารางที่ 12 Model Summary ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ค่ าสั มประสิ ทธิ์ความถดถอย (Coefficents)
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Model
1 (Constant)

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

1.089

.137

7.939 .000

.700

.033

.757 20.995 .000

.917

.116

7.917 .000

Code of Conduct

.488

.033

.528 14.704 .000

RelationshipCommitment

.289

.024

.425 11.850 .000

.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

Code of Conduct
2 (Constant)

3 (Constant)

a. Dependent Variable: Coplanning
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ตารางที่ 12 Model Summary
Model Summarye

Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1

.757a

.573

.572

.31997

2

.838b

.702

.700

.26804

3

c

.733

.731

.25383

d

.738

*

.25186

4

.856
.859

.735

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

จากตารางที่ 11 และ12 องค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผน
ร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีเพียง 4 ตัวแปร เรี ยงลําดับความสําคัญจากการเข้า
ทํานายเป็ นอันดับแรก คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ (β = .414, p< .05) อันดับ
ที่สอง คือ ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ (β = .396, p< .05) อันดับที่สาม คือ ความไว้วางใจที่
เกิดจากความน่าเชื่อถือ (β = .177, p< .05) และอันดับที่สี่ คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากความตรงต่อ
เวลา (β = .092, p< .05)
*โดยภาพรวม ความสัมพันธ์ท้ งั 4 นี้ สามารถทํานายการวางแผนร่ วมกันในการจัดการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้ถึงร้อยละ 73.50

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ

การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง การจัด การความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนร่ วมกัน ใน
การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ กรณี ศึ ก ษาผู ้ส่ ง ออกอาหารไทยครั้ งนี้ สามารถได้
องค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติ กส์ ระหว่าง
ประเทศ การวิจยั ยังได้พิจารณารายละเอียดของการวางแผนร่ วมกันคือ การวางแผนที่มีความร่ วมมือ
และการวางแผนที่ มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ซึ่ งข้อ ค้น พบดัง กล่ า วได้ยื น ยัน แนวคิ ด การวางแผน
การพยากรณ์ และการเติ ม เต็ม สิ น ค้า ที่ มีความร่ ว มมื อระหว่า งกัน (Collaborative
Planning,
Forecasting, and Replenishment: CPFR) และทฤษฎีความไว้วางใจ-ความผูกพันของการตลาดแบบ
มุ่งความ สัมพันธ์ (Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing) โดยมีขอ้ ค้นพบของ
งานวิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่
จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
2. เพื่อสร้ างรู ปแบบของลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันใน
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูส้ ่ งออกอาหารไทยตามทะเบียนรายชื่อ (Thailand’s exporters directory)
ของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 1,800 ราย กําหนดจํานวนตัวอย่างตามสู ตร
ของทาโร่ ยามาเน่ เป็ นจํานวน 330 ราย
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การเก็บข้ อมูล
สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีเก็บข้อมูลคือ ส่ งแบบสอบถาม
ทางไปรษณี ย ์ ติดตามแบบสอบถามทางโทรศัพท์และจดหมายอีเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) รวมถึงเก็บ
ข้อมูลโดยตรงจากผูส้ ่ งออกอาหารไทย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับตัวแปร
เชิงโครงสร้าง (Constructed variables) ใช้มาตราส่ วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ที่แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ จํานวน 46 ข้อคําถาม โดยสร้างจากรายละเอียดความสําคัญของตัวแปรที่ได้ทาํ
การ ศึ กษาค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ หารของผูส้ ่ งออกอาหารไทยจากกลุ่มตัวอย่างทดสอบ อนึ่ ง การ
ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 ท่านประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ข้อคําถามทั้ง
46 ข้อ พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าระหว่าง
0.67 - 1.00 โดยแบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป จํานวน 11 ข้อ ได้แก่ ทุนจดทะเบียนของผูส้ ่ งออกอาหารไทย ลักษณะ
สิ น ค้า ที่ ส่ง ออก คุ ณสมบัติข องผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ตํา แหน่ ง ระดับ การศึ ก ษา
การศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับจัดการ
ขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ระยะเวลาที่ ใช้บริ การ จํานวนกิ จกรรมในการบริ การ และ
จํานวนผูใ้ ห้บริ การที่ใช้อยู่
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 46 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
3. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis)

58

4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis)
สรุปผลการวิจยั
การนําเสนอผลการวิจยั แบ่งตามการวิเคราะห์ ขอ้ มูล และวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั
เป็ น 4 ส่ วน สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ เนือ้ หาจากการสั มภาษณ์ เชิงลึก
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยส่ งออกสิ นค้าอาหารแตกต่างกันตามขนาดของผูป้ ระกอบการโดย
ขนส่ งทางเรื อคอนเทนเนอร์ เ ป็ นส่ ว นใหญ่ และใช้บริ การของผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ น ค้าระหว่าง
ประเทศ (“ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร”) ในกิ จ กรรมหลัก คื อ การซื้ อ ระวางเรื อ พิ ธี ก ารศุ ล กากรขาออกและ
การขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยพิจารณาความน่ าเชื่ อถื อของผูใ้ ห้บริ การจากประวัติการทํางาน
ทุนจดทะเบียน ความเป็ นสากล จรรยาบรรณ การสนองตอบความต้องการของลูกค้า ความเชื่อมัน่
เกิดขึ้นจากผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา ความตั้งใจและความจริ งใจในการแก้ปัญหาได้ทนั เวลา และ
มีความยืดหยุน่ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ คุณความดีของผูใ้ ห้บริ การ คุณธรรม จรรยาบรรณ
ในอาชี พ การรักษาความลับของลูกค้า ความซื่ อสัตย์ไม่โกงค่าใช้จ่ายหรื อคิดค่าบริ การเกินสมควร
รวมถึงการรักษาคําพูด
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยต้องการใช้บริ การของผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองความต้องการ เช่น การให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง การมีกิจกรรม
ในการบริ การที่ หลากหลายทั้งต้นทางและปลายทางมากกว่าบริ ษทั เรื อ และกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็ นต้น
สิ่ งที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูใ้ ห้บริ การ คือ การติดต่อกันอย่างสมํ่าเสมอ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง การรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งระดับ
บุคคลและหน่ วยงาน การเยี่ยมเยียน ความใกล้ชิด การเข้าร่ วมกิจกรรมในโอกาสสําคัญ ผูส้ ่ งออก
อาหารไทยจะไม่เป็ นผูล้ งทุนในความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริ การ เช่น ผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นคนเชื้อเชิญและ
เป็ นเจ้าภาพในการร่ วมรับประทานอาหารในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้นการวางแผนมีความสําคัญ เช่น
การกําหนดเป้ าหมาย ความรับผิดชอบ เวลาในการทํางาน การวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในการขนส่ งทั้งที่ตน้ ทางและปลายทาง รวมถึงความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน
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การวางแผนร่ ว มกัน เช่ น การขนส่ ง สิ น ค้า ที่ มี ก ระบวนการขนส่ ง ที่ มี ค วามยุ่ง ยาก
ซับซ้อนหรื อต้องติดต่อกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่ วงที่มีปริ มาณขนส่ ง
สิ นค้าโดยรวมสู ง (Peak season) ความร่ วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การสื่ อสารสองทาง การติดต่อ
ประสานงาน การทํางานเป็ นทีม การประชุมร่ วมกัน การช่วยกันแก้ปัญหา และมีการจัดตั้งเป็ นกลุ่ม
เครื อข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ในการขนส่ งสิ นค้าร่ วมกัน เป็ นต้น
การแบ่ งปั น ข้อมู ลมี ค วามสําคัญ เช่ น การนําข้อมูลไปใช้วางแผน การแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า การสอบถามค่าระวางเรื อ ค่าเสี ยเวลาของตูค้ อนเทนเนอร์ การมีเครื อข่ายข้อมูล รวมถึง
การให้ขอ้ มูลที่ตามความต้องการของลูกค้าทั้งต้นทางและปลายทาง
2. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างผู้ส่งออกอาหารไทยจํานวน 330 ราย
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูต้ อบแบบสอบถามจากจํานวน 330 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 64.2 มี
ตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับต้นร้อยละ 70.9 อายุโดยเฉลี่ย 35 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 65.8
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมร้อยละ 55.8 จดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั มาแล้วโดยเฉลี่ย 19.5 ปี ผูส้ ่ งออกอาหารไทยร้อยละ 76.7 ส่ งออกสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งแช่แข็ง
หรื อรักษาความเย็น
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยใช้บริ การผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์มาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ร้อยละ 45.2 ใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปร้อยละ 63.6 และใช้บริ การในกิจกรรม
โลจิสติกส์ต้ งั แต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปร้อยละ 74.8 กิจกรรมที่ใช้บริ การมากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ
การจัดหาคอนเทนเนอร์ และการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร การจัดทําเอกสาร
ขาออก และการขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศจากผูส้ ่ งออกไปยังท่าเรื อต้นทาง
3. การวิเคราะห์ ปัจจัย
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
จากการหมุนแกนปั จจัย (Rotated component matrix) ได้จดั องค์ประกอบของ
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศใหม่ ดังนี้
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Factor ที่ 1 ประกอบด้วย 11 ตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิด
จากจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Factor ที่ 2 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิด
ความเทีย่ งตรง
Factor ที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ตามชื่อตัวแปรเดิมคือ ความมุ่งมั่นทีจ่ ะรักษา
ความสั มพันธ์
Factor ที่ 4 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิด
จากความตรงต่ อเวลา
Factor ที่ 5 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ตามชื่อตัวแปรเดิมคือ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
Factor ที่ 6 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น ความไว้ วางใจที่เกิด
จากความน่ าเชื่อถือ
3.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยการวางแผนร่ วมกัน
จากการหมุนแกนปั จจัย (Rotated component matrix) ได้องค์ประกอบของการ
วางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศใหม่ ดังนี้
Factor ที่ 1 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น การวางแผนทีม่ ี
ความร่ วมมือ
Factor ที่ 2 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็ น การวางแผนทีม่ ี
การแบ่ งปันข้ อมูล
4. ความสั มพันธ์ ทมี่ ีอทิ ธิพลต่ อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนเพื่อพิสูจน์อิทธิ พลของความสัมพันธ์
ที่ มีต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติ กส์ ได้ทาํ การวิเคราะห์ อิทธิ พลของตัวแปรเชิ ง
โครงสร้างที่จดั กลุ่มใหม่ คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความไว้วางใจที่เกิ ด
จากความเชื่อถือได้ ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ ความไว้วางใจที่เกิดจากความตรงต่อเวลา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความไว้ว างใจที่ เ กิ ด จากความน่ า เชื่ อ ถื อ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ตัวแปรตาม คือ การวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พบว่า
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ความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนร่ ว มกัน ในการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ รี ย งลํา ดับ
ความสําคัญจากการเข้าทํานาย อันดับแรก คื อ ความไว้วางใจที่ เ กิ ดจากจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ
(β = .414, p< .05) อันดับที่สอง คือ ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ (β = .396, p< .05) อันดับที่
สาม คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากความน่าเชื่อถือ (β =.177, p< .05) และอันดับที่สี่ คือ ความไว้วางใจ
ที่เกิดจากความตรงต่อเวลา (β = .092, p< .05) โดยภาพรวม ความสัมพันธ์ท้ งั 4 นี้สามารถทํานาย
การวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้ถึงร้อยละ 73.50
การอภิปรายผล
การอภิปรายผลตามข้อค้นพบจากงานวิจยั ที่พบว่า ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผน
ร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ ความไว้วางใจที่เกิดจากความน่ าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่
เกิดจากความตรงต่อเวลา ดังต่อไปนี้
1. ความไว้ วางใจทีเ่ กิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพมีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพมีอิทธิ พล
ทางตรงในเชิ งบวกต่ อการวางแผนร่ วมกันในการจัด การโลจิ สติ กส์ ระหว่างประเทศ มี แนวคิ ด
ทฤษฎี และการศึกษาวิจยั ที่สนับสนุนข้อค้นพบดังกล่าว ต่อไปนี้
แนวคิดของเลอวิส (Lewis, 1990: 44) ที่ระบุว่า ความปรารถนาดีทาํ ให้หุน้ ส่ วนมุ่งเน้น
ความสั ม พัน ธ์ ใ นระยะยาวซึ่ ง มี ผ ลทํา ให้เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกัน และจากการศึ ก ษาวิ จ ัย
ของเดวิสและปริ๊ นซ์ (Davis & Prince, 2003: 34-35) ที่สรุ ปว่า สิ่ งที่สังเกตได้ในความปรารถนาดี
ของผูใ้ ห้บริ การสามารถวัดได้จากความขยันในการตอบสนองต่อปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และ
ความร่ วมมือกันในการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการศึกษาวิจยั ของ
ดอง กิล (Dong-Gil, 2010: 210-211) ที่สรุ ปว่า ความปรารถนาดีมีอิทธิ พลต่อผลสําเร็ จของความ
ร่ วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนความรู ้
การศึกษาของเบาวเวอร์ ซ็อกซ์และคณะ (Bowersox et al., 2010: 379) กล่าวว่า
ความสนใจและความเอาใจใส่ ที่จะรักษาผลประโยชน์ของหุ ้นส่ วนอีกฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งความตั้งใจที่จะ
รักษาผลประโยชน์ดงั กล่าว เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของความไว้วางใจที่สามารถอธิ บายถึงความ
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ร่ วมมือระหว่างกันในโซ่ อุปทาน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกที่สนับสนุ นผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ผูใ้ ห้บริ การที่รับฟังปั ญหา มีความเข้าใจ และความจริ งใจในการแก้ปัญหา ทําให้
เกิดความไว้วางใจที่จะแก้ปัญหาร่ วมกัน ส่ งผลให้เกิดความรวดเร็ วในการแก้ปัญหา มีการให้ขอ้ มูล
และการติดต่อประสานงานระหว่างกันสู ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ รวมถึงทําให้มีการ
วางแผนในการดําเนินงานร่ วมกัน เป็ นต้น
2. ความมุ่งมั่นทีจ่ ะรักษาความสั มพันธ์ มีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงใน
เชิ งบวกต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิ สติกส์ ระหว่างประเทศ มี แนวคิด ทฤษฎี และ
การศึกษาวิจยั ที่สนับสนุนข้อค้นพบดังกล่าว ต่อไปนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของ
แจน ดีพเพน (Deepen, 2007: 246) เรื่ อง ความสัมพันธ์ในการจัดจ้างบริ การโลจิสติกส์ ที่สรุ ปว่า
ความผูกพันของลูกค้ามีอิทธิ พลต่อความร่ วมมือระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ข้อสรุ ป
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ยูชุน เซี ยว ซิ ยาน เชง วีนาน แพน และเซี ยวเซี ย ซี (Xiao,
Zheng, Pan, & Xie, 2010: 1) ในประเทศจีน ที่สรุ ปว่า ความผูกพันของลูกค้าก่อให้เกิดความร่ วมมือ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสนับสนุ นสมมติฐานของการวิจยั ที่พบว่า ความผูกพัน
ทําให้เกิดการแบ่งปั นผลประโยชน์ การพูดคุยติดต่อสื่ อสารกันมากยิง่ ขึ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความรู ้ การศึกษาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศร่ วมกัน มีการช่วยเหลือ
ในการให้ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้บริ การ แม้ว่าผูส้ ่ งออกอาหารไทยจะไม่ได้ใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การใน
การขนส่ งระหว่างประเทศในเที่ยวเรื อนั้น เป็ นต้น
3. ความไว้ วางใจทีเ่ กิดจากความน่ าเชื่อถือมีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความไว้วางใจที่เกิดจากความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลทางตรง
ในเชิงบวกต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีแนวคิด ทฤษฎี และ
การศึกษาวิจยั ที่สนับสนุนข้อค้นพบดังกล่าว ต่อไปนี้
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ความน่ า เชื่ อ ถื อ เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ผูป้ ระกอบการนํา มาตัด สิ น ใจว่ า อี ก ฝ่ ายหนึ่ งจะ
สามารถดําเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ผปู ้ ระกอบการต้องการได้ (Doney & Cannon, 1997:
1) แนวคิดของทฤษฏีเกมที่สนับสนุนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว คือ ชื่อเสี ยงมีอิทธิ พลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ตอ้ งมีการพึ่งพาอาศัยกัน (Reciprocity) โดยระบุว่า ผูเ้ ล่นเต็มใจที่จะให้ความร่ วมมือ
โดยพิจารณาจากประวัติและชื่ อเสี ยงที่ผ่านมาของผูเ้ ล่นที่น่าไว้วางใจ (Dasgupta, 2000: 330)
ข้อค้นพบจากการวิจยั ได้สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั สรุ ปว่า ความได้เปรี ยบของผูป้ ระกอบการ
โลจิสติกส์ต่างชาติ คือ การมีชื่อเสี ยงระดับโลก เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในธุรกิจ และมีสาขาอยูท่ วั่ โลก
ทําให้ผใู ้ ช้บริ การโลจิสติกส์ของไทยต้องการที่จะทํางานร่ วมกับบริ ษทั ต่างชาติที่มีความน่าเชื่อถือใน
การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศมากกว่าบริ ษทั ที่เป็ นของคนไทย (พงษ์ชยั อธิ คมรัตนกุล, 2550:
192)
4. ความไว้ วางใจทีเ่ กิดจากความตรงต่ อเวลามีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน
จากการวิ เ คราะห์ ขอ้ มูลพบว่า ความไว้ว างใจที่ เ กิ ดจากความตรงต่ อเวลามี อิทธิ พ ล
ทางตรงในเชิ งบวกต่ อการวางแผนร่ วมกันในการจัด การโลจิ สติ กส์ ระหว่างประเทศ มี แนวคิ ด
ทฤษฎี และการศึกษาวิจยั ที่สนับสนุนข้อค้นพบดังกล่าว ต่อไปนี้
ในความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิ จ ความตรงต่อเวลาเป็ นส่ วนสําคัญมากในการ
พัฒนาความไว้วางใจ (Gounaris & Venetis, 2002: 636-655) ในความสัมพันธ์ของการวิจยั การตลาด
มัวร์แมนและคณะ (Moorman et al., 1993: 81-101) ให้คาํ จํากัดความของความตรงต่อเวลาว่า เป็ น
ประสิ ทธิภาพที่รับรู ้ได้ของผูว้ ิจยั ในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการส่ ง
สิ่ งของหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการในเวลาที่เหมาะสม การชําระเงินที่ทนั เวลา และการส่ งข้อมูลตอบสนอง
กลับภายในเวลาที่เหมาะสม (Austin, 1991: 1-2) ซึ่ งจะสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละฝ่ ายทําให้รับรู ้
ว่า อะไรที่สามารถคาดหวังได้จากแต่ละฝ่ าย (Lewichki & Bunker, 1995: 1)
ในทางปฏิบตั ิ ลูกค้าอาจจะพึงพอใจผูใ้ ห้บริ การซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างตรงต่ อเวลา นอกจากนี้ ในการวิจ ัย ที่ เ กี่ ยวกับองค์การพบว่า การที่ องค์การตอบสนองข้อ
ร้องเรี ยนได้อย่างรวดเร็ วและทันเวลาจะมีผลกระทบในทางบวกกับทัศนคติและความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Moshe, 2003: 248) ที่มีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการจัดการโลจิสติกส์ และเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปัจจุบนั
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ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่สนับสนุ นว่าความตรงต่อเวลามีผลต่อการวางแผน
ร่ วมกัน คือ ผูส้ ่ งออกอาหารไทยจะเกิดความเชื่อมัน่ ผูใ้ ห้บริ การมีความตรงต่อเวลา เช่น การขนส่ งที่
ตรงต่อเวลา และการแก้ปัญหาในการจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศได้ทนั เวลา เป็ นต้น เมื่อ
ผูส้ ่ งออกอาหารไทยมีความเชื่ อมัน่ แล้ว ทําให้เกิดความเต็มใจในการติดต่อประสานงาน และให้
ความสําคัญกับการประชุมร่ วมกันเพื่อวางแผนในการขนส่ งสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะต่อผูเ้ กี่ยวข้องใน 2 ส่ วน คือ 1) ภาคเอกชน และ 2) ภาครัฐ โดยสรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะต่ อภาคเอกชน
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั สําหรับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อ
ยกระดับการวางแผนร่ ว มกันในการจัดการโลจิ สติ ก ส์ ระหว่างประเทศของทั้งผูใ้ ห้บริ การและ
ผูใ้ ช้บริ การโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี้
1.1 จากข้อค้นพบของงานวิจยั ที่พบว่า ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผน
ร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ คือ ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ ความไว้วางใจที่เกิดจากความน่ าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่
เกิดจากความตรงต่อเวลา ตามลําดับ ดังนั้น แนวทางการบริ การรับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ จํา เป็ นต้องให้น้ ําหนัก ในการพัฒ นากลยุท ธ์ใ นการสร้ างความสัม พัน ธ์ที่ มีอิทธิ พลต่ อ
การวางแผนร่ วมกันมากก่อนเป็ นสําคัญ เช่น การให้ความสําคัญกับนโยบายด้านความซื่ อสัตย์และ
จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ นโยบายในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า มุ่งเน้นแก้ปัญหาของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ วและทันต่อเวลา พัฒนาความสามารถของบุคลากรในการทํางานอย่างต่อเนื่ อง บริ การ
ลูกค้าด้วยความรวดเร็ วและทันต่อเวลา และจัดการขนส่ งสิ นค้าตามเวลาที่นัดหมายไว้กบั ลูกค้า
เป็ นต้น
ในทางกลับกัน งานขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่ตอ้ งการการวางแผนร่ วมกันใน
ระดับ สู ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ารควรพิ จ ารณาเลื อ กผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ลัก ษณะตามความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า ว
ตามลําดับเช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น ผูใ้ ห้บริ การที่มีความเอาใจใส่ มีความจริ งใจและตรงไปตรงมากับ
ลูกค้า มีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว มีชื่อเสี ยงในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญ เป็ นต้น
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1.2 จากข้อค้นพบของงานวิจยั ที่พบว่า ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิพล
สู งต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แต่ผูส้ ่ งออกอาหารไทยส่ วน
ใหญ่ จ ะไม่ ล งทุ น ในความสั ม พัน ธ์ กับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร ดัง นั้ น ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารควรให้ ค วามสํา คัญ กับ
การจัดการความสัมพันธ์กบั คู่คา้ (Supplier relationship management) เพื่อเสริ มสร้างความผูกพัน
กับผูใ้ ห้บริ การตามความเหมาะสมกับระดับการค้าเช่นกัน เพื่อให้ความผูกพันส่ งผลต่อไปยังระดับ
ของการวางแผนร่ วมกัน ซึ่ งก่อให้เกิดผลดีกบั ทั้งสองฝ่ าย เช่น การเชื้อเชิ ญผูใ้ ห้บริ การเข้าร่ วมงาน
ของผูส้ ่ ง ออกอาหารไทยในโอกาสสํา คัญ การจัด ประชุ ม สั ม มนา หรื อ การให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก นอกจากนี้ ผูส้ ่ งออกและผูใ้ ห้บริ การควรมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กนั มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การจัดหาสิ นค้าคงเหลือโดยผูใ้ ห้บริ การ (Vendor Manage Inventory : VMI) หรื อ
การจัดการด้านการเงิน เป็ นต้น
1.3 นอกจากนี้ ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศควรพิจารณาส่ งเสริ มความ
น่ าเชื่ อถือหรื อความน่ าไว้วางใจ เช่น นโยบายการส่ งเสริ มการขาย การจัดการเครื่ องหมายการค้า
ความเป็ นสากล อาคารสถานที่ที่มีความสวยงามน่ าเชื่ อถือ รวมถึงการรักษาชื่ อเสี ยงในมิติที่สาํ คัญ
ของความน่าไว้วางใจ เช่น นโยบายราคาที่สมเหตุสมผลกับระดับการบริ การที่ให้กบั ลูกค้า เป็ นต้น
2. ข้ อเสนอแนะต่ อภาครัฐ
2.1 จากข้อค้นพบที่วา่ ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพและความตรง
ต่อเวลาของผูใ้ ห้บริ การมีอิทธิ พลสู งที่สุดต่อการวางแผนในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ดังนั้น ภาครัฐควรส่ งเสริ มผูใ้ ห้บริ การที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีคุณภาพมาตรฐานในการบริ การ
ลูกค้า เช่น การให้รางวัล ตลอดจนพิจารณาให้มีหน่วยงาน หรื อมาตรการควบคุมดูแลจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น
2.2 จากข้อค้นพบที่ว่า ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่เกิด
จากความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อการวางแผนในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ดังนั้น ภาครัฐ
ควรสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ เช่น การ
สนับสนุ นให้มีการจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิ จ (Cluster) ด้านโลจิ สติ กส์ และซัพพลายเชน
สนับสนุนผูใ้ ห้บริ การของไทยได้มีช่องทางในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงโอกาสใน
การเข้าถึงและสร้างเครื อข่ายการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ภาครัฐควรสนับสนุ นโครงการ
ฝึ กอบรมให้แ ก่ พ นัก งานของผูใ้ ห้บริ ก าร เช่ น ทัก ษะด้า นภาษาอังกฤษ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ พิธี ก าร
ศุลกากร หรื อข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากจะทําให้ผูใ้ ห้บริ การมีความ
ชํานาญงานเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่ งเสริ มให้เกิดการวางแผนร่ วมกันอีกด้วย
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. สามารถศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การวางแผนร่ วมกั น ในรู ปแบบ
การดําเนิ นงานในบริ บทอื่น ๆ ขององค์การภาครัฐและเอกชน เช่น การขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรื อการคลังสิ นค้า เป็ นต้น
2. เนื่ องจากข้อค้นพบของการวิจยั ที่ว่า ความไว้วางใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีอิทธิ พลสู งต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การศึกษาครั้งต่อไป
จึงควรทําความเข้าใจในรายละเอียด คือ มิติต่าง ๆ ของจรรยาบรรณในวิชาชีพมากยิง่ ขึ้น รวมถึงสิ่ งที่
เกิดขึ้นก่อน (Antecedents) ของจรรยาบรรณในวิชาชีพดังกล่าว
3. การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปสามารถศึ ก ษาผลลัพ ธ์ (Consequences)
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ ในด้านอื่ น ๆ เช่ น ด้านสังคม หรื อ
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ผลการดําเนินงาน เวลาที่ใช้ในการทํางาน หรื อความสัมพันธ์ดา้ นอื่น ๆ เป็ นต้น
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แบบสอบถาม
(ภาษาไทย) การจัดการความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ กรณี ศึกษาผูส้ ่ งออกอาหารไทย
(ภาษาอังกฤษ) Relationship Management Influencing on Collaborative Planning in the
International Logistics Management: A case Study of Thai Food Exporters
ผูว้ ิจยั ฉัตรพล มณี กลู
คํานํา
การศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อศึ ก ษา อิ ทธิ พ ลของความไว้ว างใจ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคล และความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการวางแผนร่ วมกันในการจัดการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ งานวิจยั นี้ จดั ทําโดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤษ์
ผูต้ อบแบบสอบถามควรเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหรื อเป็ นตัวแทนของผูส้ ่ งออกในการประเมินผล
ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ แบบสอบถามนี้ ใช้เวลาในการตอบทั้งสิ้ นประมาณ 20-30 นาที ข้อมูล
ทุกอย่างที่ได้จากท่านจะเก็บไว้เป็ นความลับ และจะนําเสนอบนพื้นฐานของตัวเลขโดยสรุ ป
เท่านั้น ถึงแม้จะมีการนําข้อมูลบางส่ วนไปตีพิมพ์และจัดทํารายงาน แต่ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านและ
บริ ษทั ผูส้ ่ งออกจะไม่ถูกเปิ ดเผย หากท่านมีความประสงค์ขอรับบทสรุ ป รายงานการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั
ทําคาดหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการงานส่ งออกของท่าน โปรดแจ้งความต้องการได้
ที่ทา้ ย แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ยินดีจดั ส่ งให้ท่านหลังจากที่งานวิจยั เสร็ จสมบูรณ์ แบบสอบถาม
มีท้ งั หมด 6 ส่ วน หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดส่ งกลับให้กบั ผูว้ ิจยั ในซองที่ส่งมา
พร้ อมกับแบบสอบถามฉบับนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อขัดข้องประการใดโปรดติดต่อผูว้ ิจยั
ที่โทรศัพท์หมายเลข 081-927-8353
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างยิง่
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่ องหมาย
สมบูรณ์

X

ในช่องคําตอบที่เหมาะสมมากที่สุด หรื อ เติมข้อความในช่องว่างให้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ส่งออกอาหารไทย (“ผู้ส่งออก” หรือ “บริษทั ฯ”)
1.1 ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยประมาณ
น้อยกว่า 50 ล้านบาท
50 – 200 ล้านบาท
มากกว่า 200 ล้านบาท
1.2 รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าที่ส่งออกส่ วนใหญ่
ทางเรื อ
ทางอากาศ
ทางบก
1.3 ลักษณะของสิ นค้าที่ส่งออก
ต้องแช่แข็งหรื อรักษาความเย็น
ไม่ตอ้ งรักษาความเย็นและแช่แข็ง
ส่ วนที่ 2 คุณสมบัตขิ องผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1 เพศ
หญิง
ชาย
2.2 อายุ ______ ปี
2.3 ตําแหน่งของท่าน _______________________________
2.4 ระดับการศึกษาสู งสุ ดของท่าน
ตํ่ากว่ามัธยมตอนปลาย หรื อ ปวช.
มัธยมตอนปลาย หรื อ ปวช.

อนุปริ ญญา หรื อ
เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
2.5 ประสบการณ์การทํางานของท่านเกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศประมาณ ______ ปี

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้รับจัดการขนส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศ (หรือ “ผู้ให้ บริการ”) ทีบ่ ริษทั ของท่ านใช้
อยู่เป็ นประจํา
ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ (“Freight Forwarder” หรื อ “ผูใ้ ห้บริ การ)
ทางทะเล คือ ผูท้ ี่ให้บริ การเป็ นคนกลางระหว่าง ผูส้ ่ งออก กับ บริ ษทั เรื อ (Vessel Company or Shipping
Line)
3.1 ระยะเวลาที่ใช้บริ การมาแล้วกับผูใ้ ห้บริ การในการวิจยั ครั้งนี้ _____ ปี _____ เดือน

3.2 ปั จจุบนั ท่านใช้ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์อยูเ่ ป็ นจํานวน ________ ราย
3.2 การบริ การที่จา้ งผูใ้ ห้บริ การ ตามข้อ 3.1 (กรอกได้มากกว่า 1 ข้อ ตามที่ท่านใช้บริ การอยู)่
จัดหาตูค้ อนเทนเนอร์และขายค่าขนส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศ (Container Freight Sale)
ผ่านพิธีการศุลกากรขาออก (Export Customs Clearance)
จัดทําเอกสารที่ใช้ในการส่ งออก เช่น ใบรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า, ใบอนุญาตหรื อ
ใบรับรองอื่น ๆ เป็ นต้น
จัดรถขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ (Inland Transportation เช่น รถหัวลาก หรื อ รถบรรทุกอื่น ๆ)
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ส่ วนที่ 4 คําถามด้ าน “ความสั มพันธ์ ทมี่ ีผลต่ อการวางแผนร่ วมกัน”
คําชี้แจง:
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย (“X”) ในช่องเลข 1 – 5 ตามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดย
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ข้ อรายการ
● บริ ษทั ของท่านตัดสิ นใจโดยพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ
● ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การถูกต้องตามข้อตกลงตั้งแต่เริ่ มต้น
● ผูใ้ ห้บริ การไม่มีขอ้ ผิดพลาดในการทําธุรกรรม เช่น เอกสารถูกต้อง
คิดค่าบริ การถูกต้อง ใบเสร็ จรับเงินถูกต้องเสมอ
● ผูใ้ ห้บริ การจัดการขนส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ที่ถูกต้องเสมอ
● ผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การได้เมื่อบริ ษทั ของท่านต้องการเสมอ
● ข้อมูลที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การถูกต้องเสมอ
● การจัดส่ งสิ นค้าไปถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยไม่เสี ยหายหรื อ
สูญหายเสมอ
● ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การภายในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
● ผูใ้ ห้บริ การตรงต่อเวลาที่นดั หมาย
● บริ ษทั ของท่านได้รับข้อมูลที่สอบถามจากผูใ้ ห้บริ การภายใน
เวลาที่ตอ้ งการ
● ผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การต่อบริ ษทั ของท่านได้เสมอ
ในทุกช่วงเวลา
● การให้ขอ้ มูลในประเด็นที่สาํ คัญ ๆ เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับ
การตัดสิ นใจในการใช้บริ การ
● ผูใ้ ห้บริ การให้ขอ้ มูลทุกอย่างที่เป็ นประโยชน์ต่อการใช้บริ การ
ของบริ ษทั ท่าน
● ผูใ้ ห้บริ การจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ในทันทีที่บริ ษทั ของท่านต้องการ
● ข้อมูลที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การมีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจใน
การดําเนินงานของบริ ษทั ท่าน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้ อรายการ
● บริ ษทั ของท่านมีการลงทุนระยะยาวในระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง
กับผูใ้ ห้บริ การ
 บริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การมีการกําหนดเป้ าหมายในการทํางาน
ร่ วมกัน
 เมื่อเกิดปัญหาในการจัดส่ งสิ นค้า บริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การ
จะตัดสิ นใจร่ วมกันในการแก้ไขปัญหานั้น
 พนักงานของบริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การสามารถร่ วมกันทํางาน
ให้สาํ เร็ จได้
 การทํางานระหว่างบริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การเป็ นไปในรู ปแบบ
ของการทํางานทีมเดียวกัน
 บริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกัน
 บริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การมีการสนทนาที่เป็ นประโยชน์
 การที่บริ ษทั ของท่านทําตามคําแนะนําของผูใ้ ห้บริ การทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
● โดยภาพรวมแล้วผูใ้ ห้บริ การมีความน่าเชื่อถือมาก
● บริ ษทั ของท่านเชื่อผูใ้ ห้บริ การ เพราะเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริ การด้านนี้
● บริ ษทั ของท่านเชื่อในการรับประกันของผูใ้ ห้บริ การ
● ที่ผา่ นมาผูใ้ ห้บริ การได้ให้บริ การต่อบริ ษทั ของท่านด้วย
ความเอาใจใส่
● ผูใ้ ห้บริ การใส่ ใจต่อผลประโยชน์ที่บริ ษทั ของท่านจะได้รับจากการใช้
บริ การ
● เมื่อบริ ษทั ของท่านมีปัญหาในการขนส่ งสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การจะ
รับผิดชอบต่อปัญหานั้น ๆ ด้วยความเข้าใจ และยินดีช่วยแก้ปัญหา
● ผูใ้ ห้ บริ การมีความห่วงใยอย่างจริ งใจในความสําเร็ จในธุรกิจของ
บริ ษทั ท่าน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้ อรายการ
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
● ผูใ้ ห้บริ การปฏิบตั ิและให้บริ การต่อบริ ษทั ของท่านด้วยความ
สุ ภาพอ่อนโยน และให้เกียรติ
● ผูใ้ ห้บริ การปฏิบตั ิตามข้อตกลงโดยไม่ตอ้ งทวงถามหรื อยํ้าเตือน
● ผูใ้ ห้บริ การมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
● บริ ษทั ของท่านจะใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การที่มีความโปร่ งใส
● ผูใ้ ห้บริ การมีมาตรฐานการให้บริ การในระดับสู ง
● ผูใ้ ห้บริ การมีธรรมาภิบาลในระดับสู ง
● บริ ษทั ของท่านคุน้ เคยกับผูใ้ ห้บริ การ
● บริ ษทั ของท่านพอใจที่จะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การ เพราะรู ้สึกว่า
ผูใ้ ห้บริ การเป็ นเหมือนหุน้ ส่ วน
● ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ของท่านกับผูใ้ ห้บริ การมีการพัฒนา
ดีข้ ึนมาเป็ นลําดับ
● บริ ษทั ของท่านจะไว้วางใจผูใ้ ห้บริ การที่รู้จกั เป็ นการส่ วนตัว
● การบริ การของผูใ้ ห้บริ การเป็ นไปตามข้อตกลง

จบการสอบถาม

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างยิง่

5

ระดับความเห็น
4 3 2

1

