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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ 

วัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยการสังเคราะห์ปัจจัยจากการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง โดยม ีปัจจยัแฝงท่ีน�ามาวิเคราะห์คอื ต้นทนุ ประสทิธิภาพ ความยืดหยุ่น และ

ความร่วมมือ โดยเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม จ�านวน 265 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ ค�าถามจ�านวน 20 ข้อ มีความตรงตามเนื้อหาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ�านวน 20 ข้อ  

จึงสามารถใช้ข้อความท้ังหมดทุกข้อความในแบบสอบถาม วัดความเชื่อมั่นหรือความสอดคล้องภายใน 

ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลรวมอยู่ที่ 0.897  

ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า  

Chi-Square = 134.052 df = 131 p = 0.410 RMSEA = 0.011 GFI =0.935 AGFI = 0.895 แสดงให้เห็น

ว่าสมรรถนะโซ่อุปทาน (SCP) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ

ย่อยของโมเดล พบว่า ตวัแปรมนี�า้หนกัความส�าคญัในการบ่งชี ้ทัง้หมด 4 ตวัแปร ซึง่เรยีงล�าดับความส�าคญั

จากมากไปน้อย คือ ความยืดหยุ่น (SCP3) การร่วมมือ (SCP4) ต้นทุน (SCP1) และ ประสิทธิภาพ (SCP2) 

ตามล�าดับ โดย สามารถอธิบายได้ว่าการด�าเนินงานของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์

ในประเทศไทย มีการให้ด�าเนินงานที่เน้นความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานซึ่งเป็นลักษณะที่องค์กรสามารถ 

ด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว และเน้นการร่วมมือของโซ่อุปทาน 

ให้มีการด�าเนินงานที่ต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพ และต้นทุนของการจัดการโซ่อุปทานควบคู่ไปด้วย

ค�าส�าคัญ: การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน, สมรรถนะของโซ่อปุทาน และอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ ใน

ประเทศไทย
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ABSTRACT

 The purpose of this research was to examine the goodness of fit model factor analysis 

model of supply chain performance of automotive industries in Thailand and empirical data.  

Data were collected from 265 company of 1st tier in automotive industries in Thailand rating scale 

questionnaire with 20 question items. The questionnaire tested by 5 experts had item objective 

congruence (IOC) 1.00, item discrimination reliability of 0.897. The data were analyzed  

with confirmatory factor analysis. The results were that the adversity quotient 4 main factors: 1. 

Cost 2. Efficiency 3. Collaborative 4. Flexibility and each of these factors consisted of five indicators 

which were consistent with the empirical data: Chi-Square = 134.052, df = 131, p = 0.411,  

RMSEA = 0.011, GFI =0.935, AGFI = 0.895. 

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Supply Chain Performance and Thailand’s Automotive 

Parts Industry

บทน�า 

  การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management หรือ SCM) ปัจจุบันนับว่าเป็น 

กลยุทธ์หรือการจัดการที่ส�าคัญของการจัดการ

ระดับต่าง ๆ ในองค์กรโดยรวมถึงการจัดการ  

โลจิสติกส์และการผลิตท้ังในระดับประเทศหรือ

ระดับโลก ซึ่งการจัดการโซ่อุปทาน นั้นต้องการ 

การบูรณาการหรือการผสมผสานกันตั้งแต่ ระดับ

บริษัท (Corporate Level) ระดับธุรกิจ (Business 

Level) และระดับปฏิบัติการ (Functional Level) 

เพ่ือเพ่ิมการแข่งขนัในระดบัโลก   ซึง่ต้องมกีระบวนการ

เพ่ิมการจัดหาจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 

สนิค้าระหว่างผลติหรอืสนิค้าส�าเรจ็รปูทัง้น้ีต้องรวม

ถึงการจัดการสินค้าคงคลังโดยต้องค�านึงถึงการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ 

(Gunasekaran et al., 2001) ซึ่งส่วนส�าคัญของ

การจดัการ โซ่อปุทานนัน้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานส�าคญั

คือการเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์ การจัดการสินค้า 

บริการโดยรวมถึงวตัถุดบิ อะไหล่ หรือส่วนประกอบ

ต่าง ๆ  จากทัว่โลก การลดระยะเวลาน�า (Lead time) 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) การสนองตอบอย่าง

รวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลง (Agility) การจัดการ 

โลจสิตกิส์แบบย้อนกลบั (Reverse Logistics) หรอื

การเชือ่มโยงระบบการวางแผนทรพัยากรทางธุรกิจ

ขององค์กรโดยรวม ทั้งภายในองค์กรหรือภายนอก

องค์กร (Gunasekaran et al., 2001)

 การจดัการโซ่อปุทานนัน้จะเก่ียวข้องตัง้แต่

กระบวนการจดัหาวตัถุดบิและผูผ้ลติชิน้ส่วน ผูผ้ลติ 

ผู้กระจายสินค้าและร้านค้าปลีกซึ่งอยู่ในรูปแบบ

ของสินค้าส�าเร็จรูปซึง่หากจะท�าให้เกิดสมรรถนะใน

โซ่อุปทานนั้นจะต้องมีความร่วมมือกันของทั้ง 

โซ่อปุทาน (Collaboration) (Barratt and Oliveira, 
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2001)(Seifert, 2003) ซึ่งหากธุรกิจต้องการ 

ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยรวมของธุรกิจเพ่ือ 

เพ่ิมผลก�าไรแก่ธุรกิจน้ันองค์กรต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน 

โซ่อุปทานเดียวกันจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องร่วมมือ

กัน ท�างานร่วมกัน (McIvor et al., 2003)(McCarthy 

and Golicic, 2005) ซึ่งผลประโยชน์น้ีจะเป็นตัว

กระตุน้ให้สมาชกิท่ีมคีวามสมัพันธ์การในโซ่อุปทาน

ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งในระดับชั้นของโซ่อุปทาน 

(Tier) พัฒนาความไว้ใจเพ่ือสร้างพันธมิตรใน  

โซ่อุปทานเพ่ือท�าให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุด (Best 

Practices) โดยสิ่งที่จะเข้ามาท�าให้การเชื่อมโยงนี้

มีประสิทธิภาพคือระบบอินเตอร์เน็ต(Robinson 

and Malhotra, 2005) การวางแผนเพื่อออกแบบ

โซ่อุปทานนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส�าคัญในการ 

ท่ีจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสทิธิผล (Effectiveness) ของโซ่อปุทาน ซึง่ต้อง

รวมถึงจ�านวนของ ซพัพลายเออร์ ความใกล้ชดิของ

ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ (Chopra and 

Sodhi, 2004) การเลอืกและการพัฒนาซพัพลายเอ

อร์เป็นสิง่หนึง่ทีจ่ะท�าให้โซ่อปุทานพัฒนาตนเองไป

สู่การผลิตระดับโลก เพื่อสนับสนุนการวาง กลยุทธ์

ต่อซัพพลายเออร์ ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-

time) โดยสิง่ส�าคัญคอืต้องพัฒนาความสมัพันธ์ใน

ระยะยาวกับซัพพลายเออร์เหล่าน้ัน ซึ่งจะเป็นการ

ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน 

(Sezen, 2008)

 ซึง่เมือ่วเิคราะห์ ภาวะอตุสาหกรรม ยานยนต์

จากสภาพตลาดรถยนต์ในประเทศของไทย ในปี 

2560 นัน้มโีอกาสจะท�ายอดขายได้สูงขึน้ประมาณ

ร้อยละ 2 ถึง 7 หรอืคดิเป็นจ�านวนรถยนต์ 785,000 

ถึง 825,000 คัน ขณะทีต่ลาดส่งออกเองก็มแีนวโน้ม 

ที่จะขยายตัวร้อยละ 1 ถึง 6 หรือคิดเป็นปริมาณ

รถยนต์ส่งออก1,200,000 ถึง 1,260,000 คัน  

นั้น น่าจะส่งผลท�าให้การผลิตรถยนต์ในประเทศ 

ปี 2560 นี้ขยับข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 1,970,000 ถึง 

2,040,000 คนั ซึง่จากทศิทางดงักล่าวแสดงให้เหน็

ถึงความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ และ

บริการจากธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอยู่ในโซ่อุปทานมากข้ึน 

เพ่ือให้โซ ่อุปทานสามารถแข่งขันได ้  การวัด

สมรรถนะของโซ่อุปทานจึงจ�าเป็นต่อการพัฒนา 

ออกแบบ ก�าหนดนโยบาย การน�าไปปฏิบตั ิในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์โซ่อุปทานได้

 ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบัน การแข่งขันใน

ธุรกิจไม่ใช่แค่การแข่งขันกันในระดับขององค์กร  

แต่ปัจจุบันการแข่งขันนั้นเป็นการแข่งขันกันใน

ระดับของโซ่อปุทาน ดงัน้ันโซ่อปุทานหน่ึง ๆ  จงึต้อง

มกีารปรับปรุงการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนือ่งไม่ว่า

จะเป็นการท�างานร่วมกันขององค์กร เครือข่ายของ

โซ่อปุทานในระดบัต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์

ทางธุรกิจแบบครบวงจร ปัจจุบันโซ่อุปทานใน

ประเทศไทยก�าลังเผชิญความท้าทายในการ 

วัดสมรรถนะการท�างานของโซ ่อุปทานทั้งใน

ลักษณะของการท�างานร่วมกัน การบูรณาการ  

การประสานงาน การบรรลุวัตถุประสงค์แบบครบ

วงจรทางธุรกิจ ไปสู ่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ของโซ่อุปทาน (Continuous Improvement)  

(Ip, Chan et al., 2011) บทความวิจัยชิ้นน้ี 

จึงท�าการสังเคราะห์และพัฒนาปัจจัยที่ใช ้วัด

สมรรถนะโซ่อุปทาน โดยอ้างองิจากโซอุ่ปทานยาน

ยนต์ ในบริบทของประเทศไทย
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วัตถุประสงค์การวิจัย

  เ พ่ือวิ เคราะห ์ป ัจจัยและพัฒนาองค ์

ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะของ 

โซ่อปุทาน ของผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย

  โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์

ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะของโซ่

อปุทาน คือ ต้นทุน ประสทิธิภาพ ความยืดหยุ่น และ

ความร่วมมือ ของผู ้ผลิตชิ้นส ่วนยานยนต์ใน

ประเทศไทย มคีวามกลมกลนืกับข้อมลูเชงิประจกัษ์

ตามสมมติฐานการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม

  มาตรวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (Supply 

chain performance measures)

 การวัดสมรรถนะเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ

บริษัท ที่จะปรับปรุงสมรรถนะโซ่อุปทานและ

ประสิทธิผลในโซ่อุปทานซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนา

ตวัชีวั้ดการวัดส�าหรบัการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

(Cai, Liu et al., 2009) 

 การวดัประสทิธิภาพหมายถึง  ประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลของการด�าเนินการ ซึ่งประสิทธิผล

เป็นมาตรวัดท่ีความต้องการของลูกค้าได้รับการ

ตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพ โดยที่ทรัพยากรของ

บริษัทน้ันได้ถูกน�ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น

เดยีวกัน ซึง่การด�าเนินการใน โซ่อปุทาน นัน้จ�าเป็น

เป็นต้องมเีครือ่งมอืการประเมนิผลการปฏิบติังานที่

สามารถระบุได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การด�าเนนิงานของโซ่อปุทาน (Neely et al., 1995) 

(Shepherd and Gunter, 2006) การวัดสมรรถนะ

โซ่อปุทาน คอื การประสานงานบรูณาการอย่างเป็น

ทางการของกระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

ทุกองค์กรพันธมิตรในโซ่อุปทานเพ่ือใช้วิเคราะห์ 

ให้เกิดการปรบัปรงุพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ

ด�าเนินการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ในการสร้าง

คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าในตลาด 

(Robinson and Malhotra, 2005)

 หากต้องการวัดสมรรถนะการท�างานใน 

โซ่อุปทานนั้นจ�าเป็นต้องมีระบบดังต่อไปนี้ (Arzu 

Akyuz and Erman Erkan, 2010) คือ 

	 •	 ระบุเป้าหมายของความส�าเร็จ 

	 •	 ระบุความต้องการของลูกค้า 

	 •	 การเข ้าในในกระบวนการของโซ ่

อุปทาน 

	 •	 ระบุปัญหาคอขวด (Bottlenecks) 

ความสูญเปล่า (Waste) การปรับปรุงให้ดีขึ้น

	 •	 ใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ

	 •	 การน�าไปปฏิบัติการ

	 •	 ตดิตามความคบืหน้าของกระบวนการ

	 •	 การเปิดกว้างทางด้านการร่วมมือของ

การสื่อสารและข้อมูล

 คุณลักษณะและมาตรวัดท่ีก�าหนดโดย

สภาโซ่อปุทาน (Supply Chain Council) ได้ก�าหนด

มาตรวัดออกมาเป็น 5 ลักษณะคือ 

 ความน ่า เชื่ อถือ  (Supply Chain 

Reliability) หมายถึง สมรรถนะการท�างานของ 

โซ่อุปทานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องไปยัง

สถานท่ีทีถู่กต้องในเวลาท่ีถูกต้อง ในสภาพท่ีถูกต้อง 

บรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมถูกต้อง ในปริมาณทีถู่กต้อง 

เอกสารท่ีครบและถูกต้องเพ่ือการตอบสนองท่ี

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
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 การตอบสนอง (Responsiveness)  

หมายถึง ความเร็วของโซ่อุปทานในการจัดเตรียม

สินค้าให้แก่ลูกค้า 

 ความยืดหยุ ่น (Flexibility) หมายถึง  

ความคล่องตัวของโซ่อุปทานเพ่ือตอบสนองต่อ 

การเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เพ่ือให้ได้มาหรอื

คงไว้ซึ่งความ ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ต้นทุน (costs) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ  

อันเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานโซ่อุปทาน 

 การจดัการสนิทรัพย์โซ่อุปทาน (Supply 

chain asset management) หมายถึง ประสิทธิผล

ขององค ์กรในการบริหารจัดการสินทรัพย ์

คุณลักษณะนี้รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์

ท้ังหมด ซึง่กค็อืสนิทรพัย์ถาวรและเงินทนุหมนุเวียน 

(Theeranuphattana A. and Tang J.C.S, 2008) 

ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายท่ีอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายใน

สนิค้าคงคลงัและต้นทนุการด�าเนนิงาน) ต้นทนุรวม

ของค่าใช้จ่ายของ โซ่อุปทานและการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า (ระยะเวลาน�า ระดับ 

ของสินค้าคงคลังที่ เพียงพอต่อความต้องการ  

การเติมเต็มความต้องการ)

 หลาย ๆ ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการการประเมิน

สมรรถนะโซ่อุปทานได้รับการออกแบบมาเพ่ือ 

วัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน การประเมิน

ประสิทธิผลและตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของการ

จัดการโซ่อุปทานทั้งหมดต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 

มาตรวัดเฉพาะของสมรรถนะโซ่อุปทานนั้นมักจะ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ 

(Quality) เวลา (Time) ค่าใช้จ่าย (Cost) และความ

ยดืหยุน่ (Flexibility) นอกจากนีใ้นการการประเมิน

สมรรถนะ โซ่อุปทานยังสามารถจัดกลุ ่มตาม 

เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณทัง้ทีเ่ป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย

และต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งระดับเชิงกลยุทธ์ ระดับ 

การด�าเนินงาน ระดับยุทธวิธี และกระบวนการ  

โซ่อุปทานอีกด้วย (Cai, Liu et al. 2009).

  โดยท่ีการศึกษาที่ผ ่านมาน้ันมีการมุ ่ง 

ที่จะศึกษาโดยมีเนื้อหามุ ่งไปที่ผู ้ผลิตชิ้นส ่วน 

ล�าดับที่ 1 ของโซ่อุปทานที่ต้องรวมการตอบสนอง

ต่อลูกค้าให้ดีท่ีสุด ซึ่งภายในมาตรวัดน้ันต้อง

สามารถชี้สมรรถนะของโซ่อุปทานท้ังในด้าน

คณุภาพและในด้านค่าใช้จา่ยในโซอ่ปุทาน (Chen 

and Paulraj, 2004) (Hoyt and Faizul, 2000).  

ซึ่งผู ้วิจัยมุ ่งกลุ ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลคือ ผู ้ผลิต 

ชิ้นส่วนล�าดับที่ 1

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับท่ี 1 (First tier) 

ประกอบด้วย ผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ทีผ่ลติชิน้ส่วน

ส่งให้ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment 

Manufacturer, OEM) โดยตรง ผูผ้ลติชิน้ส่วนล�าดบั

ที่ 2 และ 3 (Second And Third Tier Suppliers) 

หรอืกลุม่ผูจ้ดัหาวัตถุดบิ (Raw Material Suppliers) 

เป็นผู้ท�าหน้าท่ีผลิตชิ้นส่วนส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ล�าดับที่ 1 และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยที่รับจ้าง

ผลติชิน้ส่วนให้กลุม่ผูผ้ลติชิน้ส่วนล�าดบัท่ี 1 อย่างไร

ก็ตามผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายมีการผลิตชิ้นส่วน

หลายประเภท ผูผ้ลติรายหนึง่อาจเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วน

ล�าดบัที ่1 ส�าหรบัชิน้ส่วนประเภทหนึง่แต่เป็นผูผ้ลติ

ชิน้ส่วนล�าดบัที ่2 หรอื 3 ส�าหรบัชิน้ส่วนประเภทอืน่ 

ดังน้ัน ผู ้ผลิตบางรายอาจเป็นทั้งผู ้ผลิตชิ้นส่วน

ล�าดับที่ 1 และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับที่ 2 และ 3 ใน

เวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ
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หรือจัดหาวัตถุดิบเพ่ือขายวัตถุดิบให้แก่ผู ้ผลิต 

ชิ้นส่วนระดับผู้ผลิตชิ้นส่วน ล�าดับที่ 1 และ ผู้ผลิต 

ชิ้นส่วนล�าดับที่ 2 และ 3 จนถึงผู้ประกอบยานยนต์ 

(สถาบันยานยนต์, 2559) 

 โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรมาตรวัด

สมรรถนะโซ่อุปทาน ได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 

ตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง
(ชื่อผู้วิจัย/ปีค.ศ.) ต้นทุน ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น การร่วมมือ

Beamon (1999) P P P

Cai et al. (2009) P P P P
Chan and Qi (2003) P P P P
Cirtita and Glaser - Segura (2012) P P P P
Fattahi et al. (2013) P P P P
Gunasekaran et al. (2001) P P P P

ตารางที่ 2 แสดงค�ำอธิบำยและมำตรวดัสมรรถนะโซอ่ปุทำน

แนวคิด ลักษณะคำาอธิบาย ปัจจัยย่อย

ด้านต้นทุน 

(SCP1)

 คา่ใช้จา่ยในการจดัการโซ่

อปุทานรวม ท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยท่ี

เกิดขึน้จากการสร้างความ

สัมพันธ์ของการเพ่ิมคุณค่า

และส่ งต่อคุณค่านั น้ จาก

ต้นน�า้ไปสู่ปลายน�า้ ไม่ว่าจะ

เป็นต้นทนุทางตรง ต้นทนุทาง

อ้อม ต้นทุนฐานกิจกรรม 

ต้นทุนผันแปร ซึ่งจะเป็นต้น

ทนุรวมท่ีจะก่อให้เกิดความพงึ

พอใจของลกูค้า

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการโซ่อุปทานรวม (Total 

Supply Chain Management Costs) คา่ใช้จา่ยใน

การจดัการข้อมลู (Information Management costs) 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนั (Warranty Costs) (P. 

Bolstorff, 2003), ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า

(Distribution Costs ค่าใช้จ่ายในสินค้าคงคลัง 

(Inventory Costs) (B.J. Angerhofer, M.C. 

Ange l ides ,  2006 )  ค่ า ใ ช้จ่ ายในการผลิต 

(Manufacturing Costs) (Beamon, 1999) คา่ใช้จา่ย

หมนุเวียนรวม (Total turnover costs) (Shepherd 

and Günter, 2006), อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Return on investment) (Shepherd and Günter, 

2006) การมลูคา่เพ่ิม (Value-added productivity) 

(Chan and Qi, 2003)
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แนวคิด ลักษณะคำาอธิบาย ปัจจัยย่อย

ประสิทธิภาพ

(SCP2)

  การจัดการโซ่อุปทาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์

กบัการสร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้า

เป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ

คา่ใช้จ่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั

ผลผลิต ซึง่ประสิทธิภาพของ

การจัดการโซ่อุปทานจะให้

ความส�าคัญกับการสร้าง

คุณค่า การส่งมอบส่งต่อ 

โดยท่ีต้องค�านงึการลดต้นทนุ

สิ น ค้ า  ค ง ค ลัง ล ด ต้ น ทุน

  ปรมิาณสนิคา้คงคลงั (Inventory Quantity), 

รายละเอียดสายการผลิต (Production Line 

Breakdown) ระยะเวลาเฉลี่ยสินค้าในคลังสินค้า 

(Inventory Holding Days) ค่าเสียโอกาสในการขาย

สินค้า(Lost Sale) ปริมาณการผลิต (Production 

Quantity) เวลาในการผลิต (Production Time) 

ระยะเวลาการคืนเงิน(Investment returning time 

Diversity/time), ความรวดเร็วในการเติมเต็มสินค้า 

(Fast Order Fill Rate) วงจรการผลิตท่ีมปีระสทิธิภาพ 

(Production Cycle Efficiency) การวางแผน

การกระจาย (Sui table Distr ibut ion Plan)

ประสิทธิภาพ

(SCP2)

  การผลิต  ลดต้นทุน 

ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม

ประสทิธิภาพการท�างาน 

 การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ (Using New 

Technology) การผลติสนิค้าใหม ่ (New Product’s 

Production) (Rosenzweig et al., 2003) คณุภาพ

การผลติ (Produced Quality) การรับรู้ถงึคณุภาพของ

สนิค้า (Perceived quality) คณุภาพขาเข้า (Inbound 

Quality) ค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพ (Quality Cost)  

(Toni and Tonchia, 2001)

ความยืดหยุ่น

(SCP3)

  ความยืดหยุ่นในความ

หลากหลายบนอุปสงค์และ

อปุทาน ต่อการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น

สภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีคาด

คะเนได้รวมไปถึงสิ่งท่ีคาด

คะเนไม่ได้ อุปสงค์ปลายน�า้

และอุปทานท่ี ต้นน� า้  เ พ่ือ

ให้การส่งมอบ และส่งต่อ

คณุคา่นัน้ได้รับการตอบสนอง

อยา่งรวดเร็วทนัเวลา

 การตอบสนองของโซ่อปุทาน (Supply Chain 

Responsiveness) ความยืดหยุ่นในการจัดส่ง 

(Delivery Flexibility) (Schonsleben, 2004) ความ

ยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ใหม่  (New Products 

Flexibility) (Beamon, 1999) ความยืดหยุ่นในการ

ผลิต(Manufacturing Flexibility) (Chan and Qi, 

2003) ความยืดหยุ่นด้านการจดัหา (Procurement 

Flexibility) ความยืดหยุน่ด้านโลจิสติกส์ (Logistics 

Flexibility) ความยืดหยุน่ด้านระบบข้อมลู (Information 

Systems Flexibility) (Cai, Liu et al., 2009)

ตารางที่ 2 แสดงค�าอธิบายและมาตรวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (ต่อ)
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แนวคิด ลักษณะคำาอธิบาย ปัจจัยย่อย

การร่วมมือ

(SCP4)

  การสร้างความสัมพันธ์ 

การร่วมมือ ประสานงาน ท�างาน

ร่วมกนั และการแบ่งปันข้อมลู

ขา่วสารตลอดทัง้โซอ่ปุทาน เพ่ือ

ให้เกิดความพึงพอใจทัง้ในฝ่ัง

ของคูค้่าซพัพลาย-เออร์ และการ

ตอบสนองตอ่ลกูค้าท่ีรวดเร็วทนั

เวลาพอดี

 ความพึงพอใจของคู่ ค้ า (Pa r tne rsh ip 

Satisfaction)(Romano and Vinelli, 2001) ระยะเวลา

ในการสื่อสาร (Communication Time Horizon) 

(Mehra et al. 2001), ความร่วมมือในการวางแผน 

(Cooperation in Planning) (Wong, 1999) การแบง่

กันด้านข้อมูลท่ีตรงเวลา (On Time Information 

sharing (Fynes and Voss, 2002)

ตารางที่ 2 แสดงค�าอธิบายและมาตรวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (ต่อ)

กรอบแนวคิดวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
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กรอบแนวคดิวิจัย 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิวิจยั 

 

วธีิการวจิัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) เพ่ือตรวจสอบการวัดสมรรถนะของ  

โซ่อปุทานท่ีพฒันาขึน้มี ความกลมกลืนกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ มีวิธีการดําเนินการวิจยัดงันี ้

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั การวิจยัครัง้

นี ดํ้ าเนินการเก็บ ข้อมูลกับประชากร ได้แก่ 

ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้

ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้กลุ่มประชากรการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามให้

ผู้จดัการฝ่ายผลิตหรือผู้จดัการฝ่ายโลจิสตกิส์ของ

บริษัทผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ในประเทศไทย  

2. เค ร่ือ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใน ก า รวิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม  (Questionnaire) ป ร ะ เ มิ น 

สมรรถนะโซ่อปุทาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การร่วมมือ 

2) ความยืดหยุ่น 3) ประสิทธิภาพ และ 4) ต้นทนุ 

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 คะแนน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ

การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ของผู้ ผลิต

ชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยดําเนิน

การศึกษาตามระเบียบใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ (Qualitative Research) ขอบเขตด้าน

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลใน การ

วิจัยครัง้นีก้ลุ่มประชากรการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยการสง่แบบสอบถามให้ผู้จดัการฝ่ายผลติหรือ

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตชิน้ส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย ลําดับท่ี 1 สําหรับการ

พิจารณาความเหมาะสมของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําการพิจารณาถึงขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ

โดยการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ Structural 

Equation Modeling (SEM) แ ล ะ ทํ า ก า ร

ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) จํานวน 5 ทา่น เพ่ือทําการหา

การรว่มมอื 

 ความยดืหยุน่ 

ประสทิธภิาพ 

ตน้ทุน 

สมรรถนะ 

โซ่อุปทาน 

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) เพ่ือตรวจสอบการวัดสมรรถนะของ  

โซ่อุปทานท่ีพัฒนาข้ึนมี ความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้
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  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้ง

น้ีด�าเนินการเกบ็ข้อมลูกับประชากร ได้แก่ ขอบเขต

ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการ

วิจยัครัง้น้ี กลุม่ประชากรการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย

การส่งแบบสอบถามให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัด

การฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ในประเทศไทย 

 2.  เครื่องมือ ท่ีใช ้ ในการวิจัย ได ้แก ่ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมนิ สมรรถนะ

โซ่อุปทาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การร่วมมือ 2) ความ

ยืดหยุ่น 3) ประสิทธิภาพ และ 4) ต้นทุน เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 คะแนน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย โดยด�าเนินการศกึษาตาม

ระเบยีบใช้ระเบยีบวิธีวิจยัเชงิปรมิาณ (Qualitative 

Research) ขอบเขตด้านประชากร และกลุ ่ม

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลใน การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากร

การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการส่งแบบสอบถามให้

ผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ของ

บรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ล�าดับ

ที่ 1 ส�าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ท�าการ

พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีมคีวามเหมาะ

สมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม ส�าเร็จรูป

ทางสถิติโดยการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ 

Structural Equation Modeling (SEM) และท�าการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) จ�านวน 5 ท่าน เพื่อท�าการหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ี

ต้องการวัดผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ

ข้อความกับนิยามปฏิบตักิารแสดงผลการวิเคราะห์

ความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิโดยสรุป พบว่า

จากข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ มีความตรงตาม

เนื้อหาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ�านวน 20 ข้อ จึง

สามารถใช ้ข ้อความทั้ งหมดทุกข ้อความใน

แบบสอบถาม อีกทั้งผู้วิจัยท�าการวัดความเชื่อมั่น

หรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ด้วยการน�าแบบสอบถามที่ได้ด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

ไปทดลองใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ซึ่ง

ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยคัดเลือกข้อ

ค�าถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป โดยได้ผลรวม

อยู่ที่ 0.897
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ผลการวิจัย

ตารางที่ 3 ผลการวิจัยเชิงพรรณา 

สมรรถนะโซ่อุปทาน ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล Skewness Kurtosis

ด้านต้นทุน (SCP1) 3.61 0.55 มาก -0.024 0.041

ด้านประสิทธิภาพ (SCP2) 3.70 0.56 มาก 0.010 -0.290

ด้านความความยืดหยุ่น (SCP3) 3.78 0.58 มาก -0.010 -0.268

ด้านการร่วมมือในโซ่อุปทาน (SCP4) 3.85 0.55 มาก -0.094 -0.410

เฉลี่ยรวม 3.74 0.56 มาก

 จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติ

พรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้พบว่า 

ตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(3.61 – 3.85) ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าต่อข้อค�าถาม

ด้านสมรรถนะโซ่อุปทานอยู่ในระดับมากและมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.55 – 

0.58 แสดงให้เหน็ว่าข้อมลูมกีารกระจายอยู่ใกล้กับ

ค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 1 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ 

(Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการ

แจกแจงในภาพรวม พบว่า ตัวแปรท่ีมีอยู่ในแบบ

จ�าลองส่วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย 

(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปร 

ส่วนใหญ่มค่ีาคะแนนมากกว่าค่าเฉลีย่ แต่ยังอยู่ใน

เกณฑ์ทีส่ามารถรบัได้ โดยมค่ีาความเบ้อยู่ระหว่าง 

0.010 ถึง -0.094 และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง 

(Kurtosis) หรือความสูงของการแจกแจง พบว่า 

ตัวแปรที่มีอยู่ใน แบบจ�าลองส่วนมากมีค่าความ

โด่งต�่ากว่าปกติ โดยค่าความโด่งท่ีค�านวณได้จะ

น้อยกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่า ข้อมูลของ

ตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลใน

ลักษณะค่อนข้างป้านหรือโค้งเล็กน้อยหรือมีการ 

กระจายของข้อมูลมาก โดยมีค่าความโด่งอยู่

ระหว่าง 0.041 ถึง -0.410 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาค่าความเบ้และความโด่งพบว่า ค่าความ

เบ้และความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์

เพียงเล็กน้อย แต่จัดว่าใกล้ศูนย์จึงถือว่าตัวแปร

สังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความ

เหมาะสมที่จะน�าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง

โครงสร้างได้
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ความสงูของการแจกแจง พบว่า ตวัแปรท่ีมีอยู่ใน 

แบบจําลองส่วนมากมีค่าความโด่งต่ํากว่าปกต ิ

โดยค่าความโด่งท่ีคํานวณได้จะน้อยกว่าศูนย์

หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร

สงัเกตได้ดงักลา่วมีการกระจายข้อมลูในลกัษณะ

ค่อนข้างป้านหรือโค้งเล็กน้อยหรือมีการกระจาย

ของข้อมูลมาก โดยมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 

0.041 ถึง -0.410 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา

ค่าความเบ้และความโด่งพบว่า ค่าความเบ้และ

ความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์เพียง

เล็กน้อย แต่จดัว่าใกล้ศนูย์จึงถือว่าตวัแปรสงัเกต

ได้ มี ก ารแจ ก แ จ งเป็ น โค้ งป ก ติ  จึ ง มี ค วาม

เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง

โครงสร้างได้ 

 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลสมรรถนะโซอ่ปุทาน 

 

ผลการวิเคราะห์โมเดลได้ค่า  Chi-

Square = 134. 052 df = 131 p = 0.410 

RMSEA = 0.011 GFI =0.935, AGFI = 

0.895 แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะโซ่อุปทาน 

(SCP) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อย

 ผลการวิเคราะห์โมเดลได้ค่า Chi-Square 

= 134.052 df = 131 p = 0.410 RMSEA = 0.011 

GFI =0.935, AGFI = 0.895 แสดงให้เห็นว่า

สมรรถนะโซ่อุปทาน (SCP) มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยของโมเดล พบว่า ตัวแปรมี 

น�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ ทั้งหมด 4 ตัวแปร 

ซึ่งเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย คือ 

ความยืดหยุ่น (SCP3) การร่วมมือ (SCP4) ต้นทุน 

(SCP1) และ ประสทิธิภาพ (SCP2) ตามล�าดบั โดย

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 0.89 0.89 

และ 0.84 ตามล�าดับและมีความผันแปรร่วมของ

ตัวบ่งชี้สมรรถนะโซ่อปุทาน ร้อยละ 97 83 79 และ 

71 ตามล�าดบั ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพที่ 2
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมรรถนะโซ่อุปทาน (ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ  

ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน)

ตัวแปรคู่ความสัมพันธ์ λ SE t-value Sig. R2

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß ต้นทุน 0.89 - - **** 0.79

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß ประสิทธิภาพ 0.84 0.110 8.251 **** 0.71

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß ความยืดหยุ่น 0.97 0.116 9.747 **** 0.97

สมรรถนะโซ่อุปทาน ß การร่วมมือ 0.89 0.103 8.820 **** 0.83

**อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001

* อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 จากตารางที ่4 การตรวจสอบความตรงของ

โมเดลการสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากค่า 

สัมประสิทธิถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนน

มาตรฐาน ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ 

ที่จะบ่งบอกอิทธิพลของตัวแปร อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.01 และอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 น�ามาสรุปผลการทดสอบเป็นรายด้านดังนี้ 

 ด้านต้นทุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

สมรรถนะโซ่อุปทานโดยมีค่าสัมประสิทธิถดถอย

ของตวัแปรอิสระรปูคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 

และ ค่า Sig = 0.000 < 0.01 โดยต้นทุนสามารถ

อธิบายผลสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทยในสมการโครงสร้างปัจจยั

เชิงสาเหตุได้ร้อยละ 79 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที 0.01

 ด้านประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อสมรรถนะโซ่อุปทานโดยมีค่าสัมประสิทธิ

ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.97 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.116  

มีค่า t – value เท่ากับ 8.251 และ ค่า Sig = 0.000 

< 0.01 โดยประสิทธิภาพสามารถอธิบายผล

สมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ประเทศไทย ในสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ

ได้ร้อยละ 71 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที 0.01

 ด้านความยืดหยุ่นมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อสมรรถนะโซ่อุปทานโดยมี ค่าสัมประสิทธิ

ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.90 ค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 0.068 มี

ค่า t – value เท่ากับ 9.747 และ ค่า Sig = 0.000 

< 0.01 โดยความยืดหยุ่นสามารถอธิบายผล

สมรรถนะโซ่อปุทานของผูผ้ลติชิน้ส่วน ยานยนต์ใน

ประเทศไทย ในสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ

ได้ร้อยละ 97 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที 0.01

 ด้านความร่วมมอืมอีทิธิพลทางตรงเชงิบวก

ต่อสมรรถนะโซ่อุปทานโดยมีค่า สัมประสิทธิ
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ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.89 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.103  

มีค่า t – value เท่ากับ 8.820 และ ค่า Sig = 0.000 

< 0.01 โดยความร่วมมือสามารถอธิบายผล

สมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

ในประเทศไทย ในสมการโครงสร้างปัจจัยเชิง

สาเหตุได้ร้อยละ 83 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที 

0.01

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในประเทศไทย อธิบายความส�าคัญของ

การจัดการโซ่อุปทานในการแข่งขันเพื่อชิงความได้

เปรียบทางด้านการค้า ตลอดจนแข่งขันกันในด้าน

ความตอบสนองความรวดเรว็ต่ออปุสงค์ทีป่ลายน�า้ 

ซึ่ งการจัดการโซ ่อุปทานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด�าเนินงานในโซ่อุปทานนั้น 

ต้องมีตัวก�ากับหรือตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกได้ทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือที่จะเป็นมาตรวัดใน

การเปรียบเทียบหรือการแสดงผลที่สามารถเข้าใจ

ได้ทัง้ในส่วนของนามธรรมและรปูธรรม ซึง่สอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Chan 

and Qi (2003) Beamon (1999) และ Toni and 

Tonchia, 2001 เอกสารฉบับจึงได้ท�าสรุปและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรม การ

จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์มาตรวัด

สมรรถนะโซ่อุปทานโดยเครือ่งมอืและกระบวนการ

วิธีวิจัยออกมาได้ 4 มาตรวัด โดยเรียงล�าดับความ

ส�าคัญตามค่าน�้าหนัก คือ 1. ความยืดหยุ่น 2. การ

ร่วมมือ 3. ต้นทุน และ 4. ประสิทธิภาพ 

 โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถน�าไปเป็นตวัชีวั้ด

สมรรถนะโซ่อุปทานขององค์กร เพ่ือประโยชน์เพื่อ

ผลักดันให้พนักงานและองค์กรด�าเนินการไปสู่เป้า

หมายและทิศทางท่ีองค์กรคาดหวัง และสามารถ

เอาชนะการแข่งขันได้เหนือกว่าผู้อื่น

 จากงานวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานของ 

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย การน�าไป

ปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในโซ่อุปทานอื่น ๆ ในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการวางแผนของ 

โซ่อุปทาน ในด้านความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับความ

เปล่ียนแปลงของตลาด อาทิเช่น ระดับของสินค้า

คงคลงั ก�าลงัการผลติ การวางแผนการผลติ เป็นต้น 

การร่วมมือกัน แต่ละโซ่อุปทานควรมีการวางแผน

เพ่ือใช้ทรัพยากรด้านข้อมูลข่าวสาร แลกเปล่ียน

ข้อมลูเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง เพ่ือท�าให้ต้นทุน

ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นทุนต่อหน่วย รวมไปจนถงึต้นทุน

รวมของ โซ่อุปทานเป็นต้นทุน ท่ีสะท้อนการใช้

ทรัพยากรทีเ่กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีเป็นการวัด

ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

ข้อจ�ากัดในการวิจัย

 1.การวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยด�าเนินการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

เพ่ือท�าให้ได้รับความรู ้พ้ืนฐานในการวิจัย และ 

น�ามาใช ้ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  

องค์ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะ 

โซ ่อุปทาน ของผู ้ ผลิตชิ้นส ่วนยานยนต ์ ใน

ประเทศไทยดงันัน้ ผูท่ี้จะน�าผลการวิจยัไปประยุกต์

ใช้ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดดังกล่าว
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 2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กับผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

เน่ืองจากมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการบริหารและ

เป็นบุคคลท่ีรับรู้ถึงรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวกับธุรกิจมากท่ีสุดซึ่งตรงกับสิ่งท่ีผู ้ วิจัย

ต้องการจะศึกษา จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุด 

ในการให้ข้อมูล ดังน้ัน ผู้ที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้

ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดที่เก่ียวกับข้อมูลดังกล่าว 

เพราะเป็นมุมมองของผู้บริหารที่ประเมินธุรกิจของ

ตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้บริหาร 

ซึง่มหีน้าท่ีในการวางแผน และก�าหนดนโยบายของ

ธุรกิจเข ้าใจถึงปัจจัยเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะ  

โซ่อุปทานยานยนต์และสามารถน�าผลการวิจัยไป

ใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาวางแผนพัฒนาปัจจยั

เหตใุห้มคีวามเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการ

พัฒนาโซ่อุปทานของตนเองให้สามารถแข่งขันใน

อุตสาหกรรมได้

 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน�าแบบ

จ�าลองและตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ปท�าการ

วิจยัซ�า้ในโซ่อปุทานอืน่ ๆ  ในบรบิทของประเทศไทย

หรือในประเทศอื่น ๆ เพ่ือท�าการตรวจสอบโมเดล 

ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป
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