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บทคัดย่อ: สถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (โรคโควิด-19) ทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้ำ
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในภำคกำรเกษตร ลู ก ค้ ำ ส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ สิ น ค้ ำ ผ่ ำ นช่ อ งทำงพำณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กำรเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมลูกค้ำส่งผลต่อกำรปรับตัวทำงธุรกิจ ดังนัน้ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ถอื เป็ นปั จจัยหลัก
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ งำนวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์
เพื่อยกระดับคุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตรของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ด้ำน
เวลำในกำรทำงำน ด้ำนกำรจัดกำรในระบบโลจิสติกส์ ด้ำนกำรอัพเดทสถำนะของข้อมูลกำรขนส่ง และด้ำนกำร
บริกำรลูกค้ำสำหรับภำคกำรเกษตรของประเทศไทย งำนวิจยั นี้เสนอกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปั จจัยด้ำน
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์และอุตสำหกรรม 4.0 ในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร และวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิง
คุ ณ ภำพของปั จ จัย ด้ำนประสิท ธิภ ำพโลจิสติก ส์ในภำคกำรเกษตรประเทศไทย กำรจัด เก็บ ข้อ มูลท ำโดยใช้
แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลดำเนินกำรโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนำ สถิตไิ ร้พำรำมิเตอร์
และกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ จำกกำรศึกษำพบว่ำปั จจัยด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์ทุกปั จจัยมีควำมสำคัญเป็ น
อย่ำงมำกในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรของประเทศไทยซึ่งผลกำรศึกษำเวลำในกำรทำงำนได้ลดลงร้อยละ
56.45 มำกไปกว่ำนัน้ ผลกำรศึกษำยังช่วยให้องค์กรมีควำมเข้ำใจในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์
เพื่อเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจในภำคกำรเกษตรและธุรกิจอื่นๆ
คาสาคัญ: ระบบโลจิสติกส์; ภำคกำรเกษตรประเทศไทย; โควิด-19; อุตสำหกรรม 4.0
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Abstract: The Coronavirus 2019 situation (COVID-19) has affected customer behavior, especially in
agriculture. Most customers buy products via an e-commerce platform. The change in customer
behavior results in business adaptation. Thus, the logistics system is the main key to meeting customer
needs. This research aims to analyze logistics performance factors in order to enhance the quality of
logistics service in Thailand’s agriculture that consists of working time, information management in the
logistics system, provision of ongoing shipment status, and customer service for Thailand’s agriculture.
The research presents the literature review of logistics performance factors and Industry 4.0 in the
agricultural logistics system and the quantitative and qualitative analysis of logistics performance factors
in Thailand’s agriculture. The data collection was carried out using questionnaires and in-depth
interviews. The data analysis was conducted using descriptive statistics, nonparametric statistics and
content analysis. Results from the study show that all logistics performance factors are very important in
the agricultural logistics system as the result, there was processing time decreased by 56.45%.
Moreover, the finding assists the organizations in order to gain a better understanding of technology
implementation in logistics systems for enhancing business competitiveness in Thailand’s agriculture and
other businesses.
Keywords: Logistics system; Thailand’s agriculture; COVID-19; Industry 4.0
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1. บทนา
โลจิสติกส์เป็ นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรค้ำ
ของประเทศไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงที่ไทยได้รบั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำสำยพัน ธุ์ ใหม่ (โรคโควิด -19) ยังได้
สร้ำงควำมเสียหำยต่อภำคธุรกิจในวงกว้ำงโดยเฉพำะใน
ภำคกำรเกษตรและรูปแบบตลำดสินค้ำกำรเกษตรใน
ปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลำดแบบออนไลน์ มำกขึ้น
ทำให้พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของลูกค้ำเปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิม ดังนั น้ กำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์จึงเป็ นสิ่ง
สำคัญที่จะสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กับผู้บริโภค และสร้ำง
ควำมมั ่นคงทำงด้ำนรำยได้แก่เกษตรกร [1] กลยุทธ์กำร
จัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตรถือเป็ นสิง่ สำคัญ
เนื่ องจำกปั จจุ บ ัน กำรให้บริกำรกำรเข้ำถึงข้อมู ลด้ำน
โลจิสติกส์ ขำดกำรรวมข้อมู ลที่ดีท ำให้เรียกใช้ข้อมู ล
ล่ ำช้ำไม่ ท ันต่ อสถำนกำรณ์ จึงท ำให้ กำรขนส่ งสินค้ ำ
กำรเกษตรล่ ำ ช้ ำส่ งผลให้ สิ น ค้ ำ กำรเกษตรเกิ ด เน่ ำ
เสียก่ อนสินค้ำจะถึงมือของลูกค้ำ จำกปั ญ หำที่กล่ำว
ข้ำงต้นจำเป็ นต้องมีกำรปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ น
กำรท ำงำนในด้ ำนกำรเกษตร เช่ น ลดขัน้ ตอนกำร
ทำงำน ติดตำมกำรขนส่ง กำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่ง
ให้ เกิ ดควำมรวดเร็ว แม่ น ย ำและตรงต่ อเวลำในกำร
ให้ บ ริก ำรในช่ ว งวิก ฤตโรคโควิ ด -19 นี้ เพื่ อ ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรเกษตรสำมำรถเพิ่มศักยภำพ
ธุรกิจและรองรับควำมเปลีย่ นแปลงอย่ำงต่อเนื่อง [2]
นอกจำกนี้แนวควำมคิดอุตสำหกรรม 4.0 โดยกำร
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยีเข้ ำกับ อุ ต สำหกรรมเดิม เพื่ อ
พัฒนำกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรระบบต่ ำงๆให้เกิด
ประสิทธิภำพสู งสุ ด ดังนั น้ กำรพัฒ นำด้ำนโลจิสติกส์
พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่ วย

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์
เพื่อปรับตัวให้พร้อมกับตลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ นี้กำรใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยกำรประยุ กต์ใช้คลำวด์เพื่อ
สนั บสนุ นกำรท ำงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ดำเนินงำนทีม่ คี วำมซับซ้อนเช่น กำรประยุกต์ใช้คลำวด์
ในกำรจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
และกำรเชื่อมโยงข้อมูลในกำรดำเนินงำนของระบบกำร
วำงแผนกำรผลิต ระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำและระบบ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ ซึ่งสิง่ เหล่ำนี้จะส่งผล
ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ [3] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงท ำกำรประเมินและวิเครำะห์ ปั จจัยที่มีผ ลต่ อด้ำน
ประสิ ท ธิภ ำพโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร [4] โดยกำรประยุกต์
คลำวด์ซ่งึ เป็ นหนึ่งในเทคโนโลยีในอุตสำหกรรม 4.0 ใน
ระบบกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์และงำนวิจยั นี้
ได้ ท ำ ก ำ รป ระเมิ น แ ล ะวิ เค รำ ะห์ ปั จ จั ย ด้ ำ น
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตรประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจในระบบโลจิสติกส์
ภำคกำรเกษตรปั จจุบนั และนำไปสู่กำรพัฒนำและกำร
ประยุ ก ต์ ใช้ อุ ต สำหกรรม 4.0 รวมถึ ง เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภำพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคในช่ วงวิกฤต
โรคโควิด-19
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
งำนวิจ ัยนี้ ก ำหนดกรอบในกำรศึก ษำปั จจัย ด้ ำน
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์โดยกำรทบทวนวรรณกรรม กำร
วิจยั เชิงปริมำณ (Quantitative Research) และกำรวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภำพ (Qualitative Research) เพื่ อประเมิ น
และวิเครำะห์ ปั จ จัย ด้ ำนประสิท ธิภ ำพโลจิสติ ก ส์ ใน
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ภำคกำรเกษตรของประเทศไทยโดยกำหนดขัน้ ตอนกำร
ดำเนินงำนและระเบียบวิธกี ำรวิจยั ต่อไปนี้

และมุ่งเน้นกำรตีควำม [5] โดยที่งำนวิจยั นี้มผี ใู้ ห้ขอ้ มูล
ส ำหรั บ กำรเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภำพเป็ นผู้ บ ริ ห ำร
ระดับกลำงขึ้นไปจำกบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำน โลจิสติกส์
จ ำนวน 20 ท่ ำ นโดยกำรสัม ภำษณ์ เชิ งลึ ก ผ่ ำนกำร
ประชุมออนไลน์แบบวิดโี อคอล (Video call)

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 การวิ จยั เชิ งปริมาณ
กำรวิจ ัยเชิงปริมำณ เป็ นกำรวิจยั ที่มุ่ งเน้ นหำ
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมำณ เน้ นกำรใช้ข้อมูลที่
เป็ นตัวเลขและมีกำรใช้เครื่องมือที่มคี วำมปรนัยในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์
เป็ นต้น โดยที่ลกั ษณะงำนวิจยั เชิงปริมำณจะเป็ นกำร
กำหนดหัวข้อปั ญหำ กำรสร้ำงสมมติฐำน กำรรวบรวม
และวิเครำะห์ขอ้ มูล และกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้
กำรสุ่มมำจำกประชำกรที่กำหนด [5] ซึ่งประชำกรที่ใช้
ในกำรศึกษำนี้คอื กำรดำเนินกำรส่งแบบสอบถำมผ่ำน
อีเมล์ (E-mail) ไปยังกลุ่มอุตสำหกรรมที่มบี ญ
ั ชีรำยชื่อ
ของกรมโรงงำนอุ ต สำหกรรมจ ำนวน 130 แห่ งและ
กำหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถำมเป็ นผูบ้ ริหำรระดับกลำง
ขึ้น ไป [2] เพื่ อ ประเมิ น ควำมส ำคัญ ของปั จจัย ด้ ำ น
ประสิ ท ธิ ภ ำพโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละระดั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพ
โลจิสติกส์ตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ โดยเกณฑ์กำรให้
คะแนนของแบบสอบถำมเป็ นแบบมำตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) [6] และมำตรนำมบัญญัติ (Nominal)
2.1.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
กำรวิจ ัยเชิงคุ ณภำพ เป็ นรูปแบบกำรวิจ ัยซึ่ง
นั กวิ จ ั ย สนใจศึ ก ษ ำมุ ม ม องข องผู้ ให้ ข้ อ มู ลใน
สภำพกำรณ์ ตำมธรรมชำติของเขำ นั กวิจยั ใช้คำถำม
ทัวไปอย่
่
ำงกว้ำงๆ ในกำรรวบรวมข้อมูลประสบกำรณ์
ของบุ คคล ควำมคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ ข้อมูลเป็ นคำพูด
และนำข้อมูลมำตีควำม เพื่อบรรยำยและวิเครำะห์ขอ้ มูล
โดยกำรวิเครำะห์เนื้ อหำและลักษณะเด่นของกำรวิจ ัย
เชิงคุณภำพคือ กำรพรรณนำรำยละเอียดของสิง่ ทีศ่ กึ ษำ

2.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถำมกำรประเมินและวิเครำะห์ปั จจัย
ด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถำมทีเ่ กี่ยวข้องกับปั จจัย
ที่สำคัญด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์โดยเกณฑ์กำรให้
คะแนนแบบมำตรวัดของลิเคิรท์ [6] โดยระดับของข้อมูล
เป็ น แ บ บ ม ำ ต ร วั ด อั น ดั บ (Ordinal Scale) ใน
แบบสอบถำมส่วนที่ 1 ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี้
5 เป็ นปั จจัยที่มคี วำมสำคัญมำกที่สุด 4 เป็ นปั จจัยที่มี
ควำมสำคัญมำก 3 เป็ นปั จจัยทีม่ คี วำมปำนกลำง 2 เป็ น
ปั จจัยทีม่ คี วำมสำคัญน้อย 1 เป็ นปั จจัยทีม่ คี วำม สำคัญ
น้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถำมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประยุกต์ใช้คลำวด์ในองค์กร ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนน
ในแบบสอบถำมส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำกกำรท ำ
แบบสอบถำมเป็ นข้ อ มู ล แบบมำตรนำมบั ญ ญั ติ
(Nominal) ซึ่งข้อมูลแบบมำตรนำมบัญญัติเป็ นข้อมูลที่
แสดงคุ ณ ลักษณะของข้อมู ล หรือคุ ณ สมบัติอย่ ำงใด
อย่ำงหนึ่งว่ำข้อมูลนัน้ หมำยถึงสิง่ ใด เช่น เพศ คน ไทย
นั กเรียน เป็ นต้ น โดยระดับของข้อมู ลเป็ นแบบแบบ
มำตรนำมบัญญัติในแบบสอบถำมส่วนที่ 2 ซึ่งแบ่งเป็ น
2 อย่ำงดังนี้ (1) กำรประยุกต์ใช้คลำวด์ส่งผลต่อระดับ
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์ (2) กำรประยุกต์ใช้คลำวด์ไม่
ส่งผลต่อระดับประสิทธิภำพโลจิสติกส์
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กำรสั ม ภ ำษ ณ์ เชิ ง ลึ ก เป็ นกำรสั ม ภ ำษ ณ์
เกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่สำคัญ ที่มีผ ลต่ อ ด้ำนประสิท ธิภ ำพ
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละกำรป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค ลำวด์ ใ นระบ บ
โลจิสติกส์ปัจจุบนั โดยสัมภำษณ์ ผู้บริหำรระดับกลำง
ขึน้ ไปผ่ำนกำรประชุมออนไลน์แบบวิดโี อคอล

ระดับกลำงขึน้ ไป จำกนัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้จำกแบบสอบถำม
ให้ น ำ ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ห ำ ค่ ำ ค ว ำ ม เชื่ อ มั ่น ข อ ง
แบบสอบถำมโดยใช้วิธีก ำรสัม ประสิท ธิค์ รอนบำค
แอลฟ่ ำ (Cronbach’s Alpha Coefficient) [7] ซึ่งจะใช้
ในกำรตรวจสอบแต่ละส่วนของแบบสอบถำมโดยใช้
สมกำรที่ 2 ก่ อ นน ำไปใช้ท ดสอบจริงกับ กลุ่ ม บริษัท
ตัวอย่ำงจำนวน 130 แห่ง

2.2.2 ก ารส ร้ า งแ ล ะ ก ารพิ จ ารณ าคุ ณ ภ าพ
เครื่องมือในการวิ จยั
ผู้วิจยั ได้นำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำทบทวน
วรรณกรรมและข้ อ มู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ กลำงขึ้ น ไป สร้ ำ งแบ บ สอบถ ำม
(Questionnaire) และตรวจสอบควำมเที่ย งตรงเชิง
เนื้อหำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญ 5 ท่ำน ซึ่งผูเ้ ชีย่ วชำญเป็ นผู้ท่ี
มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรในระบบโลจิสติกส์
และวัดหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำม
(IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยใช้
สมกำรที่ 1 [6]
IOC =

∑R
N

∝=

∑ Si2
n
[1 − 2 ]
n−1
St

(2)

เมื่อ α = สัมประสิทธิแอลฟ่
์
ำ
K = ข้อคำถำม
∑ Si2 = ผลรวมควำมแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
St2 = ผลรวมควำมแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
n = จำนวนข้อคำถำม
2.2.3 การเก็บรวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล
2.2.3.1 กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ
ผู้ วิ จ ั ย ด ำเนิ น กำรส่ ง แบบสอบถำมไปยั ง
ผู้ บ ริห ำรระดับ กลำงขึ้น ไปในกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมตำม
รำยชื่อของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมจำนวน 130 แห่ ง
โดยกำรส่งแบบสอบถำมผ่ำนอีเมล์ จำกนั น้ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำม
ด้วยกำรวิเครำะห์ผลทำงสถิติ
2.2.3.2 กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ
ผู้วจิ ยั ได้สมั ภำษณ์ ผู้บริหำรระดับกลำงขึ้นไป
ซึ่ ง อยู่ ใ นบริษั ท ผู้ ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นโลจิ ส ติ ก ส์ จ ำนวน
20 ท่ ำนเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่ งผลต่ อด้ำนประสิท ธิภ ำพ
โลจิสติกส์โดยกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ในระบบโลจิสติกส์
ภำคกำรเกษตรผ่ำนกำรประชุมออนไลน์แบบวิดโี อคอล
เพื่อศึกษำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรและปั จจัยทีจ่ ะ
ส่งเสริมด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตร

(1)

เมื่อ IOC = ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
R = ควำมคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชำญ โดยที่
ค่ำ +1 = ข้อคำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ค่ำ 0 = ไม่แน่ใจ
ค่ำ –1 = ข้อคำถำมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
N = จำนวนผูเ้ ชีย่ วชำญ
ทั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ั ย เลื อ กค ำถำมที่ มี ค่ ำ ดั ช นี ค วำม
สอดคล้องของแบบสอบถำม (IOC) มำกกว่ำ 0.5 [7]
มำใช้ เ ป็ นค ำถำมก่ อ นน ำไปทดสอบใช้ กั บ กลุ่ ม ที่
ต้องกำรศึกษำจำนวน 30 คน เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์
ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถำมเป็ นผู้ บ ริห ำรที่ มี ต ำแหน่ ง
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2.2.3.3 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและกำรคำนวณทำงสถิติ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส ำเร็ จ รู ป ทำงสถิ ติ (Minitab) ท ำกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรทดสอบควำมเป็ นกำรแจกแจง
แบบปกติ (Normality Test) ทีร่ ะดับควำมเชื่อมั ่น 95%
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำปั จจัยที่มีควำมสำคัญ
ต่อด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย (x̅)
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังสมกำรที่ 3, และ 4
โดยเกณ ฑ์ กำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล จะใช้ ใ นกำรแปล
ควำมหมำยของค่ ำ เฉลี่ ย [8] ซึ่ งผู้ วิ จ ัย ก ำหนดช่ ว ง
ค่ำเฉลี่ยตำมแนวทำงของเบสท์ [7] ในกำรประเมินซึ่งมี
เกณฑ์กำรประเมินดังนี้ ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 เป็ นปั จจัยที่
มีควำมสำคัญระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 3.41- 4.20 เป็ น
ปั จจัยที่ มีค วำมส ำคัญ ระดับ มำก ค่ ำเฉลี่ย 2.61-3.40
เป็ นปั จจัยทีม่ คี วำมสำคัญระดับปำนกลำง ค่ำเฉลีย่ 1.812.60 เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วำมส ำคัญ ระดับ น้ อ ย ค่ ำเฉลี่ย
1.00-1.80 เป็ นปั จจัยที่มีควำมส ำคัญ ระดับ น้ อยที่สุ ด
จำกแบบสอบถำมส่วนที่ 2 ข้อมูลทีไ่ ด้มำเป็ นข้อมูลแบบ
นำมบั ญ ญั ติ จึ งท ำกำรวิ เครำะห์ โดยกำรหำร้อ ยละ
กำรประยุกต์ใช้คลำวด์ในบริษทั
วิเครำะห์ ระดับ ประสิท ธิภ ำพโลจิสติ ก ส์ ท ั ง้
4 ปั จจัยตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ เนื่องจำกระดับของ
ข้อมูลเป็ นแบบมำตรอันดับและข้อมูลมีกำรแจกแจงไม่
เป็ นแบบปกติจงึ ใช้กำรวิเครำะห์ทำงสถิตดิ ว้ ยวิธี MannWhitney U Test [8] ที่ระดับควำมเชื่อมั ่น 95% ในกำร
ทดสอบ ดังสมกำรที่ 5 และ 6
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภำพทำโดยกำรนำ
ข้อมู ลที่ได้จำกกำรสัม ภำษณ์ เชิงลึกมำวิเครำะห์ เชิง
เนื้ อ ห ำ (Content Analysis) เป็ น ก ระบ วน ก ำรจั ด
หมวดหมู่ของข้อมูลหรือกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกกำร

สื่อสำรของมนุ ษย์ ข้อมูลที่เป็ นควำมคิดเห็นสำหรับกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภำพ

The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

x̅ =
S. D. = √

∑x
N

∑ni=1(x − x̅)2
n−1

(3)
(4)

เมื่อ
x̅

= ค่ำเฉลีย่

∑ x = ผลรวมของข้อมูล

= จำนวนข้อมูลทัง้ หมด
S. D. = ส่วนเบีย
่ งเบนมำตรฐำน
X = ข้อมูลแต่ละค่ำ
N

U1 = n1 n2 +

n1 (n1 + 1)
− ∑ R1
2

(5)

U1 = n1 n2 +

n2 (n2 + 1)
− ∑ R2
2

(6)

เมื่อ
= Mann-Whitney U Test ของประชำกรกลุ่มที่ 1
U2 = Mann-Whitney U Test ของประชำกรกลุ่มที่ 2
n1 = กลุ่มตัวอย่ำงทีส
่ ุ่มมำจำกประชำกรกลุ่มที่ 1
n2 = กลุ่มตัวอย่ำงทีส
่ ุ่มมำจำกประชำกรกลุ่มที่ 2
∑ R1 = ผลรวมของอันดับของข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ 1
∑ R 2 = ผลรวมของอันดับของข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ 2
U1

3. ผลการศึกษาวิ จยั
3.1 ปัจจัยด้านประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติ กส์
ผลจำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ปั จ จัย ด้ำ นประสิท ธิภ ำพโลจิสติก ส์เพื่อ ส่ ง เสริม กำร
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ [3] ประกอบด้วยรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ปั จ จัย ที่ 1 เวลำในกำรท ำงำน เป็ น ระยะเวลำใน
กำรดำเนิ น งำนโดยนั บ ตัง้ แต่ ยืน ยัน รับ ค ำสั ่งซื้อ จำก
ลู ก ค้ ำ ผลิต จัด เก็ บ จนส่ ง มอบสิน ค้ ำ ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ
[9, 10] ดังนัน้ กำรลดระยะเวลำในกำรทำงำนในภำค
กำร เกษตรมีควำมสำคัญต่อกำรเพิม่ ประสิทธิภำพใน
กำรจัด กำรโลจิส ติ ก ส์ซ่ึ ง ส่ ง ผลให้ สิน ค้ ำ กำรเกษตร
ไม่ เน่ ำ เสีย ขณะจัด ส่ ง ส่ ง สิน ค้ ำ ได้ ต รงเวลำและลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของระบบ [11]
ปั จจัยที่ 2 กำรจัดกำรในระบบโลจิสติกส์ เป็ นกำร
จัดกำรข้อมูลกำรขนส่งหรือวำงแผนกำรขนส่งสินค้ำให้
ถูกต้องตำมคำสั ่งซื้อสินค้ำ [12] โดยมีกำรให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องตัง้ แต่กำรจัดส่งสินค้ำขึน้ รถ และขนส่งสินค้ำไป
ยังสถำนทีข่ องลูกค้ำ [13] และลูกค้ำจะต้องได้สนิ ค้ำที่
อยู่ในสภำพดีสินค้ำไม่ได้รบั ควำมเสียหำย ครบตำม
จำนวนและมีควำมถูกต้องตำมคำสั ่งซื้อของลูกค้ำ [14]
ปั จจัยที่ 3 กำรอัพเดทสถำนะของข้อมูลกำรขนส่ง
เป็ น กำรให้ข้อ มู ลสถำนะกำรติด ตำมและตรวจสอบ
สิน ค้ำ แก่ ลู ก ค้ำ ในระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรขนส่ ง [9]
ตัง้ แต่กำรจัดส่งสินค้ำขึ้นรถ ศูนย์กระจำยสินค้ำ และ
ขนส่ ง สิ น ค้ ำ ไปยัง ลู ก ค้ ำ [13] เป็ นกำรสร้ ำ งควำม
เชื่อ มัน่ ในคุ ณ ภำพกำรให้บ ริก ำรด้ ำ นโลจิส ติ ก ส์แ ก่
ลูกค้ำ
ปั จจัยที่ 4 กำรบริกำรลูกค้ำ เป็ นกำรให้บริกำรช่วย
เหลือแก่ลูกค้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ [14] ตัง้ แต่
กำรให้ขอ้ มูลกำรสั ่งซื้อ กำรตรวจสอบสินค้ำ และกำร
ให้ บ ริก ำรหลัง กำรขำย [15] รวมทั ง้ ปรับ ปรุ ง กำร
ให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์

3.2 อุ ต สาหกรรม 4.0 ในระบบโลจิ ส ติ กส์ ภ าค
การเกษตร
อุตสำหกรรม 4.0 เป็ นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เข้ำ ร่ว มกับ อุต สำหกรรมเดิม ท ำให้ง ำนทุก อย่ำ ง
สำมำรถดำเนินไปได้ง่ำยขึ้นด้วยเทคโนโลยี
ผลทีไ่ ด้จำกกำรทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีในอุ ต สำหกรรม 4.0 ในระบบโลจิส ติก ส์
พบว่ำเทคโนโลยีในอุตสำหกรรม 4.0 จะสำมำรถช่วย
เพิม่ ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ [3] ในกำรดำเนินงำน
ซึ่ง จะก่ อ ให้เกิด ประโยชน์ ต่ ำ งๆ ได้แ ก่ กำรเงิน คน
อุปกรณ์ ห รือเครื่องจักรและระบบโลจิสติกส์ ท่จี ะช่วย
บริห ำรจัด กำรให้ มีค วำมคล่ อ งตัว กับ ตลำดที่มีก ำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรศึกษำพบว่ำคลำวด์
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้ำน
ต่ำงๆของระบบโลจิสติกส์ [16] ได้แก่ ด้ำนกำรขนส่ง
กำรปฏิบตั งิ ำน กำรลดต้นทุน กำรลดเวลำ กำรแบ่งปั น
ข้อ มู ลด้ ำ นโลจิส ติก ส์ กำรเก็ บ ข้อ มู ล ที่มีข นำดใหญ่
ลดกำรจ้ำงพนักงำนไอที เพิม่ กำรทำกำไรให้แก่ธุรกิจ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำซอฟท์แวร์ [17] รวมถึง
กำรติดตำมข้อมูลและตรวจสอบสถำนะของสินค้ำได้
[18] จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กำร
ประยุกต์ใช้คลำวด์ในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร
พบว่ ำ คลำวด์ ไ ด้ถู ก น ำมำประยุ ก ต์ ใช้ ในระบบภำค
กำรเกษตรหลำยส่ ว นได้แ ก่ ระบบกำรแลกเปลี่ย น
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลของ
ทุ ก ฝ่ ำยเข้ ำ ด้ ว ยกั น [11] ท ำให้ ลู ก ค้ ำ หรือ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนสำมำรถแบ่งปั นข้อมูลได้
อี ก ทั ้ง คลำวด์ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ กำรจั ด กำรข้ อ มู ล
ในระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ตั ง้ แต่ ข้ อ มู ล กำรรั บ คำสั ง่ ซื้ อ
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กำรจัดกำรผลิต กำรจัดเก็บสินค้ำ กำรตรวจสอบและ
กำรติดตำมสินค้ำผ่ ำนทำงระบบคิวอำร์โค้ด [20] และ
กำรจัดส่ งสินค้ำ ซึ่งกำรพัฒนำระบบด้วยคลำวด์ ช่ วย
เปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนในภำค
กำรเกษตรและเป็ นปั จจัยที่เอื้ออ ำนวยในกำรพัฒ นำ
ประสิ ท ธิภ ำพโลจิส ติ ก ส์ ด้ ำนกำรเกษตรให้ ดี ข้ึน [4]
เนื่องจำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนโลจิสติกส์มกี ำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ ำงรวดเร็ว ดังนั น้ จึงต้องเร่งให้เกิด
กำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์ภำค
กำรเกษตรในกำรเติมเต็มตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธกี ำรดำเนินงำนให้มคี วำมยืดหยุ่นและ
สร้ำงควำมได้เปรียบส ำหรับ กำรแข่ งขันที่เหนื อกว่ ำ
คู่แข่ง [21]

แ บ บ สอ บ ถ ำม ส่ วน นี้ ไม่ ส ำม ำรถ น ำม ำคิ ด ค่ ำ
สัม ประสิท ธิค์ รอนบำคแอลฟ่ ำเนื่ องจำกค ำตอบของ
แบบสอบถำมเป็ นมำตรวัดแบบนำมบัญญัติ ดังตำรำงที่
3 และจำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม พบว่ำแต่ละส่วน
ของแบบสอบถำมมี ค่ ำ IOC และค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ ์
ครอนบำคแอลฟ่ ำสู งเข้ำใกล้ 1.00 [7] ซึ่ งแสดงควำม
น่ ำเชื่อถือของแบบสอบถำม ดังนัน้ จึงทำแบบสอบถำม
เพื่อไปใช้กบั กลุ่มอุตสำหกรรมตัวอย่ำงจำนวน 130 แห่ง
ต่อไป
ตารางที่ 1 ค่ำ IOC ของแบบสอบถำมส่วนที่ 1
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1
คำถำมที่ 1
คำถำมที่ 2
คำถำมที่ 3
คำถำมที่ 4

3.3 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
กำรทดสอบค่ ำควำมน่ ำเชื่อถือของแบบสอบถำม
ผู้ วิ จ ั ย น ำแบบสอบถำมที่ ไ ด้ ผ่ ำ นกำรทดสอบด้ ว ย
เครื่อ งมื อ วิจ ัย จำกผู้ เชี่ ย วชำญ 5 ท่ ำ นซึ่ ง มี ค่ ำ IOC
มำกกว่ำ 0.5 [7] และนำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 30 คนเพื่อทดสอบค่ำควำมเชื่อมั ่น
ของแบบสอบถำมด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิค์ รอน
บำคแอลฟ่ ำ [7] พบว่ำค่ำควำมเชื่อมั ่นของแบบสอบถำม
ในส่วนที่ 1 ปั จจัยด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์มคี ่ำ IOC
เท่ ำ กั บ 0.75 และค่ ำ สัม ประสิท ธิ ค์ รอนบำคแอลฟ่ ำ
เท่ำกับ 0.86 ดังตำรำงที่ 1 และ 2
จำก ก ำรวิ เ ค รำะห์ แ บ บ ส อบ ถ ำม พ บ ว่ ำค่ ำ
สัมประสิทธิค์ รอนบำคแอลฟ่ ำมีค่ ำอยู่ระหว่ำง 0-1.00
และมี ค่ ำสู งเข้ ำใกล้ 1 แสดงถึ งควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ ของ
แบบสอบถำม [7]
ส่วนที่ 2 ระดับประสิทธิภำพโลจิสติกส์ทงั ้ 4 ปั จจัย
ตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์มคี ่ำ IOC เท่ำกับ 1.00 และ

คน
ที่ 1
1
1
1
1

คน
ที่ 2
1
0
1
0
x̅

คน
ที่ 3
1
0
0
1

คน
ที่ 4
1
1
0
1

คน
ที่ 5
1
1
1
1

IOC
1.00
0.60
0.60
0.80
0.75

ตารางที่ 2 ค่ำสัมประสิทธิข์ องครอนบำคแอลฟ่ ำแบบ
สอบถำม
แบบสอบถาม

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค
แอลฟ่ า

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้ำน
ประสิทธิภำพ
โลจิสติกส์

0.86

ตารางที่ 3 ค่ำ IOC ของแบบสอบถำมส่วนที่ 2
แบบสอบถาม คน
ส่วนที่ 2
ที่ 1
คำถำมที่ 1
1
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คน
ที่ 2
1
x̅

คน
ที่ 3
1

คน
ที่ 4
1

คน IOC
ที่ 5
1 1.00
1.00
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3.4 ผลการวิ จยั เชิ งปริมาณ
งำนวิจ ัย นี้ ป ระเมิ น ควำมส ำคัญ ของปั จ จัย ด้ ำ น
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์โดยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ
ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดย
ระดับ ประสิท ธิภ ำพโลจิส ติ ก ส์ ข องแต่ ล ะปั จ จัย ซึ่ ง
ประกอบด้วยปั จจัยที่ 1 ด้ำนเวลำในกำรทำงำน ปั จจัย
ที่ 2 กำรจัด กำรในระบบโลจิส ติ ก ส์ ปั จ จัย ที่ 3 กำร
อัพเดทสถำนะของข้อมูลกำรขนส่งและปั จจัยที่ 4 กำร
บริกำรลูกค้ำ ตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์โดยกำรใช้
สถิติไร้พำรำมิเตอร์ และด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติโดยกำรทดสอบกำรแจกแจงของข้อมู ล พบว่ ำ
ข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไม่ปกติเนื่องจำกค่ำ P-value
น้ อยกว่ำ 0.05 ที่ระดับควำมเชื่อมั ่น 95% และระดับ
ของข้อ มูลเป็ น แบบมำตรวัด อันดับ แสดงว่ำข้อ มูลมี
กำรกระจำยตัวแบบไม่สมมำตร ข้อมูลมีกำรกระจุกตัว
ที่ต ำแหน่ ง ใดต ำแหน่ งหนึ่ ง ซึ่งกรำฟที่ได้จ ะเป็ น รูป
ระฆัง คว่ ำ ที่ไ ม่ มีค วำมสมมำตรกัน ทัง้ สองด้ำ นและ
กรำฟทีไ่ ด้จะเบ้ดำ้ นใดด้ำนหนึ่งโดยทีค่ ่ำเฉลีย่ ไม่อยู่ใน
ตำแหน่งแกนกึง่ กลำง ดังรูปที่ 1, 2, 3, และ 4

3.4.1 การประเมิ นปัจจัยด้านประสิ ทธิ ภาพโลจิสติ กส์
จำกกำรศึกษำข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำนวน
130 แห่ ง กำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล โดยกำรใช้ ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนำด้ ว ยกำรหำค่ ำ เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มำตรฐำน พบว่ ำ ปั จจัย ด้ ำ นเวลำในกำรท ำงำนมี
ค่ำเฉลี่ย 4.06 และ S.D. เท่ำกับ 0.84 แสดงให้เห็นว่ำ
เป็ น ปั จ จัย ที่มีค วำมสำคัญ ระดับ มำก กำรจัด กำรใน
ระบบโลจิส ติ ก ส์ มี ค่ ำ เฉลี่ย 3.95 และ S.D. เท่ ำ กั บ
0.86 แสดงว่ำเป็ นปั จจัยทีม่ คี วำมสำคัญระดับมำก กำร
อัพ เดทสถำนะของข้อ มู ลกำรขนส่ ง มีค่ ำ เฉลี่ย 3.98
และ S.D. เท่ ำกั บ 0.77 แ สด งว่ ำ เป็ น ปั จจั ย ที่ มี
ควำมส ำคัญ ระดับ มำก กำรบริก ำรลู ก ค้ำ มีค่ ำ เฉลี่ย
4.01 และ S.D. เท่ ำกับ 0.73 แสดงว่ ำเป็ น ปั จ จัย ที่มี
ควำมสำคัญ ระดับ มำก จำกกำรวิเครำะห์ข้อ มูลทำง
สถิตพิ บว่ำทุกปั จจัยเป็ นปั จจัยทีม่ คี วำมสำคัญมำกต่อ
ประสิท ธิภ ำพโลจิสติกส์ต ำมเกณฑ์ก ำรประเมิน ของ
เบสท์ [7] และจำกกำรวิเครำะห์รอ้ ยละกำรประยุกต์ใช้
คลำวด์ พบว่ำมีกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ในบริษทั คิดเป็ น
ร้อยละ 70.00 และไม่ได้มีกำรประยุกต์ใช้ค ลำวด์คิด
เป็ นร้อยละ 30.00 ดังตำรำงที่ 4

ตารางที่ 4 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิตเิ ชิงพรรณนำ
ข้อมูล
x̅
S.D.
Median
(Implement)
Median
(Not Implement)
N
ระดับความสาคัญด้าน
ประสิ ทธิ ภาพ โลจิ สติ กส์
การประยุกต์ใช้คลาวด์
ในบริ ษทั

เวลาในการทางาน

การจัดการ โลจิ ส ติ กส์

สถานะของข้อมูลการขนส่ง

บริ การลูกค้า

4.06
0.84

3.95
0.86

3.98
0.77

4.01
0.73

4

4

4

4

4

3

4

4

130.00

130.00

130.00

130.00

มำก

มำก

มำก

มำก

ใช้คลำวด์ในบริษทั (N=91)
70.00%
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รูปที่ 1 ปัจจัยที่ 1 ข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไม่ปกติ

รูปที่ 2 ปัจจัยที่ 2 ข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไม่ปกติ
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รูปที่ 3 ปัจจัยที่ 3 ข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไม่ปกติ

รูปที่ 4 ปัจจัยที่ 4 ข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไม่ปกติ
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3.4.2 การประเมิ นระดับประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติ กส์
ตามการประยุกต์ใช้คลาวด์
จำกข้อมูลตำมแบบสอบถำมจำนวน 130 แห่ง
มีระดับข้อมูลเป็ นแบบมำตรวัดอันดับและข้อมูลมีกำร
แ จ ก แ จ งแ บ บ ไม่ ป ก ติ ผู้ วิ จ ั ย จึ ง เลื อ ก ส ถิ ติ ไร้
พ ำรำ มิ เ ต อ ร์ (Nonparametric Statistics) ใน ก ำ ร
ทดสอบ คื อ Mann-Whitney U Test ที่ ร ะดั บ ควำม
เชื่ อ มั น่ 95% [8] จำกกำรท ดสอบ พ บ ว่ ำ ระดั บ
ประสิท ธิภ ำพโลจิสติก ส์มีค วำมแตกต่ ำงกัน อย่ ำ งมี
นัยสำคัญตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ ในองค์กรโดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระดับของประสิทธิภำพโลจิสติกส์ดำ้ นเวลำ
ในกำรทำงำนมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญตำม
กำรประยุกต์ใช้คลำวด์
2. ระดับของประสิทธิภำพโลจิสติกส์ด้ำนกำร
จัดกำรในระบบโลจิสติกส์มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์
3. ระดับของประสิทธิภำพโลจิสติกส์ด้ำนกำร
อัพเดทสถำนะของข้อมูลกำรขนส่ง มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์
4. ระดับของประสิทธิภำพโลจิสติกส์ด้ำนกำร
ให้บริกำรมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญตำมกำร
ประยุกต์ใช้คลำวด์

จำกผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ แต่ ล ะปั จจัย มี ค่ ำ
P-value น้ อ ยกว่ ำ 0.05 แสดงว่ ำ กำรประยุ ก ต์ ใ ช้
คลำวด์ในองค์กรมีผลต่อระดับประสิทธิภำพโลจิสติกส์
ดังตำรำงที่ 5 และรูปที่ 5, 6, 7, และ 8
3.5 ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
จำกกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสัมภำษณ์
เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ กลำงขึ้ น ไป ในบ ริ ษั ท
ผูใ้ ห้บริกำรโลจิสติกส์จำนวน 20 ท่ำน เกีย่ วกับปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ด้ ำ นป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละกำร
ประยุกต์ใช้คลำวด์ในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร
มีรำยละเอียดดังนี้
1. เวลำในกำรท ำงำน กำรจั ด กำรในระบ บ
โลจิสติกส์ กำรอัพเดทสถำนะของข้อมูลกำรขนส่ง และ
กำรบริกำรลูกค้ำมีควำมสำคัญ ต่อด้ำนประสิทธิภำพ
โลจิสติก ส์เพรำะปั จ จุบ ัน กำรดำเนิ น กิจกรรมภำยใน
บริษทั มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่มกี ำรจัดกำรข้อมูลทีด่ ี
ข้อมูลมีควำมซับซ้อนและมีกำรจดข้อมูลด้วยกระดำษ
ทำให้คน้ หำข้อมูลต่ำงๆยำกเพรำะพนักงำนต้องค้นหำ
ข้ อ มู ล จำกกระดำษ ซึ่ ง ส่ ง ผ ลให้ มี ก ำรท ำงำน ที่
ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพ ดังรูปที่ 9 ซึ่งระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำนตัง้ แต่กำรรับคำสั ่งซื้อจำกลูกค้ำจนถึง
ส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำใช้เวลำ 76.56 นำที ดังตำรำงที่ 6

ตารางที่ 5 กำรวิเครำะห์ระดับประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์โดยใช้ Mann-Whitney U Test
ข้อมูล
Asymp. Sig. ของการ
ประยุกต์ใช้คลาวด์

เวลาในการทางาน

การจัดการ โลจิ สติ กส์

0.007

0.000
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รูปที่ 5 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำตำม
กำรประยุกต์ใช้คลำวด์

รูปที่ 6 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำร
โลจิสติกส์ตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์

รูปที่ 7 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพด้ำนสถำนะของ
ข้อมูลกำรขนส่งตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์

รูปที่ 8 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ
ตำมกำรประยุกต์ใช้คลำวด์
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รูปที่ 9 ระบบงำนของระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรไทยในปัจจุบนั
ตารางที่ 6 แผนภำพกำรไหลของข้อมูลระบบเดิม

งำนวิจ ัย นี้ ใช้ท ฤษฎี ข อง Maytag [6] เพื่อ หำจำนวน
ครัง้ ที่เหมำะสมในกำรจับเวลำ ซึ่งปั ญ หำเหล่ำนี้เป็ น
เหตุให้ส่งสินค้ำล่ำช้ำไม่ตรงตำมกำหนดเวลำ ลูกค้ำ
ไม่สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจัดส่งจึงไม่สำมำรถ
แจ้งข้อมูลรำยละเอียดให้ลูกค้ำทำให้ลูกค้ำได้รบั สินค้ำ
ไม่ตรงกับคำสั ่งซื้อ สินค้ำไม่ได้คุณภำพ สินค้ำเน่ ำเสีย
ในระหว่ำงกำรขนส่ง เป็ นต้น ดังกระบวนกำรไหลของ
ข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรปั จจุบนั ทำให้
ลูก ค้ำไม่ พึงพอใจต่ อ กำรให้บ ริก ำรและคุ ณ ภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ดังรูปที่ 10
2. ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ค ล ำ ว ด์ มี ผ ล ต่ อ ร ะ ดั บ
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์ทงั ้ 4 ปั จจัยข้ำงต้นอย่ำงมำก
เพรำะคลำวด์ช่วยกำรจัดกำรข้อมูลทำให้ลดระยะเวลำ
ลดขัน้ ตอนกำรท ำงำน ลดควำมซับ ซ้ อ นของข้อ มู ล
ช่วยกำรจัดเตรียมข้อมูลหรือวำงแผนกำรขนส่งได้ง่ำย
ซึ่งระยะเวลำในกำรดำเนิ น งำนหลังกำรประยุ ก ต์ ใช้
คลำวด์ในบริษัทโดยมีกำรดำเนินงำนตัง้ แต่กำรรับคำ
สั ่งซื้อจำกลูกค้ำจนส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำใช้เวลำทัง้ สิ้น
33.34 นำที ดังตำรำงที่ 7 และสำมำรถลดระยะเวลำ
กำรทำงำนได้ 43.22 นำที ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 56.45

สัญลักษณ์
ลาดับ

ขัน้ ตอนการ
ทางาน

ระยะ

เวลา

(เมตร)

(นาที)

1

รับออเดอร์

0.00

2.19

2

ทำใบเสนอรำคำ

0.00

10.43

3

พิมพ์คำสังซื
่ ้อ

0.00

8.32

4

ทำรำยงำนสรุปกำร
สังซื
่ ้อ

0.00

12.37

5

ตรวจสอบสินค้ำ

0.00

4.59

6

เดินไปหยิบสินค้ำ

12.40

15.15

7

ทำเอกสำรกำรเบิกจ่ำย

0.00

9.17

8

บรรจุสนิ ค้ำลงกล่อง

3.70

5.23

9

ทำเอกสำรสรุปข้อมูล

0.00

9.11

รวม

16.10

76.56

NOTE:

กำรปฏิบตั งิ ำน

กำรรอคอย

กำรเคลื่อนย้ำย

กำรตรวจสอบ

8 1 0 0 0
กำรจัดเก็บ
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ตารางที่ 7 แผนภำพ กำรไหลของข้ อ มู ล ระบบ
ใหม่(คลำวด์)
สัญลักษณ์
ลาดับ
1
2
3
4

5
6
7

รูปที่ 10 กระบวนกำรไหลของข้อมูลในระบบ
โลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรปั จจุบนั

NOTE:

รวมทั ้ง ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในลดลง 85,320 บำท/ปี ดั ง
ตำรำงที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั ทีไ่ ม่ได้ใช้คลำวด์
มำช่ ว ยในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ พ นั ก งำนสำมำรถ
ติดตำมสินค้ำได้ตงั ้ แต่กำรขนส่งสินค้ำออกจำกบริษัท
ผ่ำนระบบกำรสแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อยืนยันกำรส่งสินค้ำ
[18] และกำรให้ บ ริก ำรช่ ว ยเหลือ ลู ก ค้ ำ ตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรให้ขอ้ มูล
สินค้ำ กำรตรวจสอบรำยละเอีย ดของสินค้ำ รวมทัง้
กำรรับคำร้องเรียนต่อกำรให้บริกำรเพื่อนำไปปรับปรุง
ต่อไป ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจึงพบว่ำเทคโนโลยี
คลำวด์เป็ นสิง่ ทีม่ คี วำมสำคัญต่อกำรพัฒนำและส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรบริกำรโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรของ
ประเทศไทย ดังรูปที่ 11 และกระบวนกำรไหลของข้อมูล

ขัน้ ตอนการ
ทางาน
รับออเดอร์ผ่ำน
คลำวด์
ทำใบเสนอรำคำ
ตรวจสอบสินค้ำ
ผ่ำนคลำวด์
เดินไปหยิบสินค้ำ
โดยดูรำยละเอียด
ผ่ำนคลำวด์
ลงเบิก-จ่ำยผ่ำน
คลำวด์
บรรจุสนิ ค้ำลง
กล่อง
ทำสรุปข้อมูลดึง
ข้อมูลผ่ำคลำวด์
รวม
กำรปฏิบตั งิ ำน
กำรเคลื่อนย้ำย

ระยะ
(เมตร)

เวลา
(นาที)

0.00

1.04

0.00

6.35

0.00

1.23

12.40

12.16

0.00

2.25

3.70

5.07

0.00

5.24

16.10

33.34

6 1 0 0 0
กำรจัดเก็บ

กำรรอคอย
กำรตรวจสอบ

ตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยก่อนและหลังกำร
ประยุกต์ใช้คลำวด์
ลาดับ

ค่าใช้จ่า
ยการดา
เนิ นงาน

พนักงาน
(คน)

ค่าจ้าง
พนักงาน
(บาท/ปี )

ค่า
อุปกรณ์
(บาท/ปี )

อิ นเทอร์เน็ต

1

ระบบเดิม

2

ระบบใหม่
(คลำวด์)

4

337,920

8,400

9,000 (เน็ต)

3

253,440

-

16,560
(เน็ต+คลำวด์)

ผลลัพธ์การลดค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่า
+คลาวด์
(บาท/ปี )

85,320 บาท/ปี

ที่ มี แ น ว คิ ด ก ำ รป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ค ล ำ ว ด์ ใน ระ บ บ
โลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรของประเทศไทย ดังรูปที่ 12
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รูปที่ 11 แนวคิดกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรของประเทศไทย

รูปที่ 12 กระบวนกำรไหลของข้อมูลในกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ในระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรของประเทศไทย
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4. สรุปและอภิ ปรายผล
ช่ว งสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ระบำดโรคโควิด -19 ที่
ลูก ค้ำ ม กี ำรใช ้จ ่ำ ย สิน ค ้ำ เก ษ ต รผ่ำ น พ ำณ ิช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ม ำกขึ้น ท ำให้ล ูก ค้ำ ต้อ งกำรควำม
รวดเร็ว ในระบบโลจิส ติก ส์เ พื่อ ลดกำรเน่ ำ เสีย ของ
สิน ค้ำ เกษตร งำนกำรวิจ ยั นี ้ไ ด้ท ำกำรทบทวน
วรรณ กรรมที ่เ กี ่ย วกับ ปั จ จัย ด้ำ นประสิท ธิภ ำพ
โลจิสติก ส์แ ละอุต สำหกรรม 4.0 ในระบบโลจิสติก ส์
กำรวิจ ยั เชิง ปริม ำณและกำรวิจ ยั เชิง คุณ ภำพ [20]
เพื่อ ประเมิน และวิเ ครำะห์ปั จ จัย ด้ำ นประสิท ธิภ ำพ
โลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตรของประเทศไทย พบว่ำ
ปั จจัยทีม่ คี วำมสำคัญต่อด้ำนประสิทธิภำพโลจิสติกส์
สูง สุด คือ เวลำในกำรท ำงำนมีค ่ำ เฉลี่ย 4.06 และ
S.D. เท่ำกับ 0.84 รองลงมำคือ กำรบริกำรลูกค้ำ มี
ค่ำ เฉลี่ย 4.01 และ S.D. เท่ำ กับ 0.73 กำรอัพ เดท
สถำนะของข้อ มูล กำรขนส่ง มีค ่ำ เฉลี่ย 3.98 และ
S.D. เท่ำกับ 0.77 และกำรจัดกำรในระบบโลจิสติกส์
มีค่ำเฉลี่ย 3.95 และ S.D. เท่ำกับ 0.86 ตำมลำดับ
ซึ่ง กำรประเมิน ระดับ ประสิท ธิภ ำพโลจิส ติก ส์ต ำม
กำรประยุกต์ใช้คลำวด์ จำกข้อมูลตำมแบบสอบถำม
เป็ น ข้อ มูล มีก ำรแจกแจงแบบไม่ป กติแ ละใช้ส ถิติ
ไร้พ ำรำมิเตอร์ใ นกำรทดสอบแบบ Mann-Whitney
U Test ที่ร ะดับ ควำมเชื่อ มั ่น 95% ซึ่ง ทัง้ 4 ปั จ จัย
เป็ น ปั จ จ ยั ที ่ม คี ว ำม ส ำค ญ
ั ระด บั ม ำก ต่อ ด้ำ น
ประสิท ธิภ ำพโลจิส ติก ส์ใ นภำคกำรเกษตรและกำร
ประยุก ต์ใ ช้ค ลำวด์ม ผี ลต่อ ระดับ ประสิท ธิภ ำพ
โลจิสติกส์ทุกปั จจัยในภำคกำรเกษตรและสอดคล้อง
กับ แนวควำมคิด ของอุต สำหกรรม 4.0 นอกจำกนี้
ก ำ รป ระ ย ุก ต ์ใ ช ้ค ล ำ ว ด ์ ท ำ ให ้ร ะ บ บ ส ำ ม ำ รถ
ปรับเปลี่ยนกำรใช้ทรัพยำกรส่วนต่ำงๆ ได้ตำมควำม

ต้องกำรใช้งำนจริงและเป็ นประโยชน์ต่อกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยและกำรบริห ำรจัด กำร และควำมล่ำช้ำใน
กำรขนส่ง [10, 21] ในช่วงสถำนกำรณ์โรคโควิด -19
ซึ่งผลจำกกำรศึกษำพบว่ำกำรประยุกต์ใช้คลำวด์ใน
บริษ ัท มีผ ลต่อ ระดับ ประสิท ธิภ ำพโลจิสติก ส์ข องทัง้
4 ปั จจัยในภำคกำรเกษตรตำมรำยละเอียดดังนี้
1. เว ลำใน ก ำรท ำงำน ค ลำว ด์ช ่ว ย ให ้ก ำร
ดำเนิน งำนเป็ น ไปตำมระยะเวลำที่กำหนด [19] จึง
จัดส่งสินค้ำตรงเวลำและสิน ค้ำกำรเกษตรจึงไม่เน่ ำ
เสียระหว่ำงกำรขนส่ง [8, 9]
2. กำรจัด กำรในระบบโลจิส ติก ส์ สำมำรถจัด
แผนกำรจัด ส่ง ได้ล่ว งหน้ำ ผ่ำ นคลำวด์ [11] ท ำให้
จัด ส่ง สิน ค้ำ มีค วำมถูก ต้อ ง ครบถ้ว นและสิน ค้ำ
กำรเกษตรไม่ไ ด้ร บั ควำมเสีย หำยขณ ะด ำเนิน
กำรจัดส่ง
3. กำรอัพ เดท สถำนะของข อ้ มูล กำรขนส่ง
คลำวด์ช่ว ยตรวจสอบสถำนะของสิน ค้ำ ผ่ำ นระบบ
คลำวด์ได้ [19] ทำให้เกิดเชื่อมั ่นในกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำในภำคกำรเกษตร
4. กำรบริก ำรลูก ค้ำ คลำวด์ช ่ว ยให้ผู ใ้ ช้บ ริก ำร
ตรวจเช็คข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ได้ [9, 17] ทำให้
เกิดควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรในภำคกำรเกษตรได้
ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เท ศ โ ด ย ก ำ ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจงึ มีควำมจำเป็ น อย่ำงมำกที่
ช่ว ยเกิด กำรเปลี่ย นแปลงครัง้ สำคัญ ในธุร กิจ ภำค
กำรเกษตรและปั จ จัย ต่ำ งๆของมนุ ษ ย์ [21] ผล
ก ำ รศ กึ ษ ำ ช ่ว ย ส ร้ำ ง ค ว ำ ม เข ำ้ ใจ ปั จ จ ยั ด ้ำ น
ประสิท ธิภ ำพโลจิส ติก ส์ที่จ ะเพิม่ ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงธุรกิจภำคกำรเกษตร
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