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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) กำรพัฒนำโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขำยและกำรให้บริกำรหลัง

กำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก แก่ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ
(ภาษาอังกฤษ) The Logistics developed to optimize sales and after-sales services and
retail for The convenience store
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงกำรวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัย) .......................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงกำรวิจัยใหม่
โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง
ระยะเวลำ...........ปี...........เดือน ปีนี้เป็นปีที่.......................

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์ -ไม่ต้องระบุกลยุทธ์
-ไม่ต้องระบุ
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 6 : เพิ่มจำนวนและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
1.1 เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนและนักวิจัยผลิตผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจำกงำนวิจัยในรูปแบบสหวิทยำกำรและบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อมุ่งเป้ำสนองตอบต่อ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและภำรกิจของหน่วยงำน
แผนวิจัย
-ไม่ต้องระบุ
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน

4. ยุทธศาสตร์ชาติ
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ระเบียบวำระแห่งชำติ
ไม่สอดคล้อง
โครงกำรท้ำทำยไทย
ไม่สอดคล้อง
นโยบำยรัฐบำล
ไม่สอดคล้อง
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6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
โครงกำรวิจัยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติในประเด็นระบบโลจิสติกส์
การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท
.........................................-..........................................................................................
ที่อยู่
..........................................-.........................................................................................
เบอร์โทรศัพท์
...........................................-........................................................................................
ชื่อผู้ประสำนงำน
.............................................-......................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสำนงำน ..............................................-.....................................................................................
เบอร์โทรสำรผู้ประสำนงำน ................................................-...................................................................................
อีเมลผู้ประสำนงำน
..................................................-.................................................................................
การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ ต่อแหล่งทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น
มี
ไม่มี
หน่วยงำน/สถำบันที่ยื่น
...................................................-................................................................................
ชื่อโครงกำร
...................................................-................................................................................
ระบุควำมแตกต่ำงจำกโครงกำรนี้ ....................................................-...............................................................................
สถำนะกำรพิจำรณำ
ไม่มีกำรพิจำรณำ
โครงกำรได้รับอนุมัติแล้ว
สัดส่วนทุนที่ได้รับ......................... %
โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
มาตรฐานการวิจัย
มีกำรใช้สัตว์ทดลอง
มีกำรวิจัยในมนุษย์
มีกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
มีกำรใช้ห้องปฎิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
คานาหน้า
นำย

ชื่อ-สกุล
สุวัฒน์ นวลขำว

-

-

ตาแหน่งในโครงการ
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ประสำนงำน

สัดส่วนการมี เวลาที่ทาวิจัย
ส่วนร่วม (ชั่วโมง/สัปดาห์)
100%
-

45
-

2. ประเภทการวิจัย
กำรวิจัยพื้นฐำน
สาขาการวิจัยหลัก OECD 5. สังคมศำสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD 2.32 วิศวกรรมและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีกำรบรรจุภัณฑ์
ด้านการวิจัย
สังคม/มนุษยศำสตร์
3. สาขาวิชาการ
สำขำสังคมวิทยำ
4. คาสาคัญ (keyword)
คาสาคัญ (TH)
โลจิสติกส์/ประสิทธิภำพ/บริกำรหลังกำรขำย/ร้ำนสะดวกซื้อ
คาสาคัญ (EN)
Logistics / performance / After Sales Service / convenience store.
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ในปัจจุบันร้ำนสะดวกซื้อถือได้ว่ำมีควำมสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก เพรำะอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ลูกค้ำในเรื่อง “เวลำในกำรให้บริกำร”โดยส่วนใหญ่ร้ำนสะดวกซื้อจะเปิดให้บริกำร 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมี
“ทำเลที่ตั้ง”อยู่ใกล้กลุ่มลูกค้ำ และยังให้ควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสินค้ำ แม้จะมีสินค้ำไม่หลำกหลำยเท่ำ
Supermarket แต่ร้ำนสะดวกซื้อมีวิธีกำร “จัดเรียงสินค้ำ(Display)” ให้หำง่ำย ให้ควำมรวดเร็วในกำรชำระเงิน
จึงทำให้ปัจจุบันกำรขยำยตัวของร้ำนสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมำก จำกควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีมำกขึ้น
จึงทำให้เกิดกำรแข่งขันกันอย่ำงสูงในกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรต่ำงๆ ของลูกค้ำ
สิ่งที่กล่ำวมำถือเป็นปัญหำสำคัญของผู้ประกอบกำรหลำยองค์กรที่ควรมีกำรกำหนดกลยุทธ์หลักเพื่อที่จะ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด ดังนั้นในแต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องมีกำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อทำให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำมำกที่สุด กำรพัฒนำ Logistics จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรดังกล่ำวเพื่อนำมำเป็นกลยุทธ์ในกำรวำงแผนกำรดำเนินกำร
และกำรควบคุมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลขององค์กร
ดังนั้นองค์กรควรมีกำรพัฒนำ Logistics โดยกำรจัดตั้งหน่วยงำนโลจิสติกส์ขึ้นมำ และนำระบบที่
เรียกว่ำ Efficient Consumer Response หรือ ECR (อีซีอำร์) เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อนำมำช่วยใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขำยและกำรให้บริกำรหลังกำรขำยกับธุรกิจค้ำปลีกที่ให้บริกำรแก่ร้ำนสะดวกซื้อ
ดังกล่ำว กำรพัฒนำ Logistics นั้น ก็เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ร้ำนสะดวกซื้อ และเพิ่มกำไรที่ยั่งยืนให้แก่
ธุรกิจผู้ให้บริกำรแก่ร้ำนสะดวกซื้อได้ด้วยเช่นกัน กำรนำระบบ Logistics มำพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
กำรนำระบบ Efficient Consumer Response หรือ ECR (อีซีอำร์) เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรนั้น เนื่องจำก
ระบบECR เป็นแนวคิดด้ำนกำรจัดกำรสมัยใหม่ในธุรกิจค้ำปลีก โดยจะเน้นย้ำควำมสำคัญของกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงสมำชิกในระบบโซ่อุปทำนธุรกิจค้ำปลีก เพื่อที่จะลดต้นทุนในกำรดำเนินงำน และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนต่ำลง แนวควำมคิด ECR นี้ จะต้องอำศัยควำมร่วมมือกัน
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ในกำรทำกิจกรรมทำงกำรค้ำและโลจิสติกส์ ระหว่ำงผู้ที่มีส่วนในกำรจัดส่งสินค้ำและร้ำนค้ำปลีก โดย ECR มี
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนได้แก่
• กำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์ (Demand Management)
• กำรจัดกำรด้ำนอุปทำน (Supply Management)
• กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Enabling Technology)
กำรพัฒนำ Logistics ดังกล่ำว จะส่งผลให้ต้นทุนในเรื่องของกำรเคลื่อนย้ำย กำรขนส่ง กำร
คลังสินค้ำ กำรรักษำสินค้ำลดลง และสำมำรถต่อสู้กับคู่แข่งขันและยืนหยัดอยู่ในตลำดที่มีกำรแข่งขันรุนแรงได้
หรือกล่ำวได้ว่ำ “กำรจัดกำรพัฒนำ Logistics ที่ดีจะเป็นหนึ่งในหนทำงแห่งควำมเป็นเลิศของธุรกิจนั่นเอง”
ผู้วิจัยจึงมีควำมต้องกำรศึกษำค้นคว้ำแนวทำงกำรพัฒนำ Logistics เพือ่ นำผลวิจัยดังกล่ำวมำใช้
เป็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนทำงธุรกิจให้แก่ธุรกิจขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก แก่ร้ำนสะดวก
ซื้อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้วิจัยจึงเลือกบริษัท จำลอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขำยและให้บริกำรอุปกรณ์ค้ำปลีกแก่
ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1 ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ Logistics ให้มีประสิทธิภำพแก่ธุรกิจกำรขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก
6.2 ศึกษำกระบวนกำรในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรโดยศึกษำจำก “บริษัทขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์ค้ำ
ปลีกแก่ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ”
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำกำรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำ Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขำยและกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีกแก่ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ ประชำกรที่จะนำมำใช้ในกำรศึกษำ คือ ผู้บริหำรที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพัฒนำธุรกิจของ บริษัทขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีกแก่ร้ำนค้ำสะดวก
ซื้อ “ บริษัท จำลอง จำกัด ”และใช้เวลำทำกำรศึกษำตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2561
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
กำรพัฒนำ Logistics สำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรขำยและกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ธุรกิจ เพื่อให้ดำรง
อยู่ซึ่งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร ให้มีควำมรำบรื่น ต่อเนื่อง และลดควำมสูญเสียที่เกิดจำก
ปัญหำติดขัดของกิจกรรมต่ำงๆได้ อันจะทำให้เกิดพันธมิตรทำงธุรกิจที่เข้มแข็ง

ปั จจัยในเรื่ องเวลา

ปั จจัยในเรื่ องราคา

ปั จจัยในเรื่ องความ
ปลอดภัยในสินค้ า

การเลือก
ผู้ประกอบการบริ ษัท
ขายและให้ บริ การหลัง
การขายอุปกรณ์ค้า

ไฟล์ Template V1B01082559

4

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

โครงกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกผู้ประกอบกำรฯ ได้แก่เรื่อง เวลำ, รำคำ, ควำม
ปลอดภัยในตัวสินค้ำ
ตัวแปรตาม ได้แก่ กำรเลือกผู้ประกอบกำรบริษัทขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์
ผู้ประกอบกำรที่ขำยอุปกรณ์ เป็นธุรกิจที่ให้บริกำรด้ำน จัดหำ จำหน่ำยและให้บริกำร อุปกรณ์ทุกชนิด
ภำยในร้ ำนค้ำปลี ก รวมถึงกำรพัฒ นำโปรแกรม ส ำหรั บธุรกิจค้ำปลี ก บริษัทฯ มีเครือข่ำย กำรให้ บริก ำร
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีระบบ Call Service 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ให้บริกำร ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
ปัญหำที่พบของบริษัท จำลอง จำกัด ได้แก่ ปัญหำในเรื่องของสินค้ำ คือ กำรขำดสินค้ำพร้อมส่ง เนื่องจำก
สินค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวเร็ว ทำรำยได้ให้แก่บริษัท (Fast Moving )มีกำรขำด Stock บ่อย อีกทั้งปัญหำเรื่อง
สินค้ำ Dead Stock มีมูลค่ำสูง ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ำที่ไม่ได้ทำรำยได้ให้แก่บริษัทฯ เมื่อเกิดปัญหำ Dead Stock
ดังกล่ำว บริษัทฯจึงมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของสินค้ำคงคลังเป็นมูลค่ำสูง ก่อให้เกิดต้นทุนในกำรจัดเก็บสินค้ำคงคลัง
เป็นจำนวนมำก กรณีสินค้ำเข้ำคลังไม่ตรงตำม Lead Time ทำให้เกิดสินค้ำขำด Stock ก็ส่งผลให้สูญเสียโอกำส
ทำงธุรกิจ ปัญหำด้ำนกำรขนส่ง คือ กำรไม่มีสินค้ำพร้อมส่ง ทำให้ส่งมอบสินค้ำค้ำให้ลูกค้ำล่ำช้ำ บริษัทฯจ้ำง
Supplier ในกำรขนส่งสินค้ำ และเป็นกำรติดต่อแบบผูกขำด ไม่มีกำรนำ Supplier มำเปรียบ เทียบรำคำ ทำ
ให้ค่ำใช้จ่ำยในจ้ำง Supplier มีรำคำที่สูงกว่ำท้องตลำดทั่ว ไป ในส่วนของปัญหำคลังสินค้ำ บริษัทฯไม่มีกำร
จัดเก็บสินค้ำตำมหลักกำร ABC Analysis ทำให้ไม่ทรำบว่ำสินค้ำรำยกำรใดบ้ำงที่ควรดูแลเป็นพิเศษ ทำให้เกิด
ปัญหำสินค้ำขำด Stock ในกลุ่มสินค้ำ Class A สินค้ำ 1 ชนิด แยกเก็บหลำย Pallet หลำย Shelf และ ใช้
Serial Number ในกำรกำหนดตำแหน่งของสินค้ำทำให้ต้องมีกำรเรียง Serial Number ก่อนจัดวำงถ้ำมีกำร
สลับ Serial Number จะทำให้กำรจัดเรียงสลับที่กันทำให้หำสินค้ำไม่เจอ ปัญหำกำรปล่อยสินค้ำไม่เป็นไปตำม
หลัก FIFO และพื้นที่กำรจัดเก็บสินค้ำไม่เพียงพอ เนื่องจำกบริษัทมีกลุ่มสินค้ำ Dead Stock เป็นจำนวนมำก ทำ
ให้พื้นที่ในกำรจัดเก็บสินค้ำ Fast Moving ไม่เพียงพอ สุดท้ำยเป็นปัญหำในเรื่องกำรใช้งำน SAP ผู้ดูแลระบบยัง
ไม่มีควำมรู้ด้ำนโปรแกรม SAP อย่ำงดี ทำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนให้แก่ผู้ใช้งำนได้
ผู้วิจัยจึงมีควำมต้องกำรศึกษำค้นคว้ำแนวทำงกำรพัฒนำ Logistics เพื่อนำผลวิจัยดังกล่ำวมำใช้เป็นกลยุทธ์ ใน
กำรขับเคลื่อนทำงธุรกิจให้แก่ธุรกิจขำยและให้ บริกำรหลังกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก แก่ร้ำนสะดวกซื้อได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ผู้วิจัยจึงเลือกบริษัท จำลอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขำยและให้บริกำรอุปกรณ์ค้ำปลี กแก่ร้ ำนค้ำ
สะดวกซื้อ
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
นายธนวัธน์ บุญนายวา (2550) กำรวิเครำะห์ปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม กรณีศึกษำ บริษัท
King of Valve จ ำกัด : บทคัดย่ อ บริ ษัท King of Valve จำกัดดำเนินธุรกิจนำเข้ำสิ นค้ำอุปกรณ์นิว เมติกและ
Solenoid valve จำกต่ำงประเทศ โดยมีสินค้ำที่นำเข้ำจำนวนหลำยชนิดแต่ละชนิดมีปริมำณควำมต้องกำรและ
ช่วงเวลำที่ต้องกำรสินค้ำแตกต่ำงกัน ทำให้ยำกในกำรคำนวณปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม โดยในปัจจุบันบริษัทที่
ทำกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ยังไม่มีวิธีในกำรคำนวณปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม ใช้กำรคำดเดำและประสบกำรณ์ ทำให้
ในปัจจุบันมีค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อและจัดเก็บสูงและยังเสียค่ำใช้จ่ำยในกรณีเกิดกำรขำดแคลนสินค้ำสูงตำมไปด้วย
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหำปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสมเพื่อที่จะลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดเก็บอีกทั้งลดปัญหำสินค้ำขำดแคลนพร้อมๆกัน กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้จะใช้หลักทฤษฎี ABC Classification
System ในกำรวิเครำะห์หำระดับควำมสำคัญของสินค้ำแต่ละชนิด จำกนั้นจะใช้กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำต่อ
ปี โดยเลือกใช้วิธีพยำกรณ์ที่ให้ผลใกล้เคียงปริมำณควำมต้องกำรจริงมำกที่สุด ซึ่งพบว่ำวิธี Regression Analysis
ให้ผลที่ดีกว่ำวิธีอื่น จำกนั้นใช้ทฤษฎี Economic Order Quantity แบบ Basic Model และ (Q,R) Model ในกำร
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คำนวณปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม จำกผลกำรคำนวณพบว่ำแต่ละวิธีให้ผลที่แตกต่ำงกัน ผลที่ได้จำกกำรคำนวณวิธี
เดียวจึงไม่ใช้ค่ำใช้จ่ำยที่น้อยที่สุด จะต้องพิจำรณำสินค้ำแต่ละชนิด และเลือกวิธีที่ให้ค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุดในสินค้ำแต่ละ
ชนิด ซึ่งจะทำให้มีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรสั่งซื้อแบบเก่ำประมำณ 1,440,000 บำท หรือลดลงประมำณ 24% ของ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจำกกำรใช้วิธีกำรแบบเดิม
นายสง่า ธนสงวนวงษ์ (2541) ศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของบริษัท ขนส่ง
จำกัด : บทคัดย่อ : กำรศึกษำเรื่อง “ศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ บริษัท ขนส่ง จำกัด” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ ประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำนของบริษัท ขนส่ง จำกัด
(บขส.) และศึกษำถึงเหตุผ ล ควำมจ ำเป็ น และแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำร
ศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) ด้วยวิธีกำรพรรณำ (descriptive research) ประกอบกำรอธิบำยโดย
ให้ควำมสำคัญกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร (document analysis) และข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
นักวิชำกำร ผู้บริหำรที่มีส่วนในกำรกำหนดนโยบำย และผู้ประกอบกำรจำกภำครัฐและเอกชน ผลกำรศึกษำพบว่ำ : 1. ปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของ บขส. เกิดจำกปัญ หำภำยในองค์กร ซึ่งได้แก่
ปัญหำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ปัญหำด้ำนบุคลำกร สถำนะควำมเป็นรัฐวิสำหกิจของ บขส. ที่ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
และขำดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำน ส่วนปัญหำภำยนอกองค์กร ได้แก่ ปัญหำกำรแทรกแซงจำกกลุ่มผลประโยชน์
และกลุ่มกำรเมือง และปัญหำควำมไม่ชัด เจนและไม่ต่อเนื่องของนโยบำยรัฐบำล 2. แนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไข
ปัญหำของ บขส. คือ กำรแปรรูป บขส. (privatization) แยกส่วนกำรเดินรถที่จะให้บริกำรประชำชนออกจำกส่วน
จัดกำรเดินรถที่มีหน้ำที่กำกับดูแลส่วนกำรเดินรถที่จะแปรรูปเป็นบริษัทมหำชนต่อไป ในขณะที่ 2 ส่วนจัดกำรเดินรถ
จะปรับเปลี่ยนสถำนะเป็นองค์กรอิสระที่มีกฎหมำยรองรับ รับ ผิดชอบ กำกับดูแลรถประจำทำงหมวด 2 ซึ่งโอนงำนมำ
จำกกรมกำรขนส่งทำงบก 3. ปัญหำที่เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำรแปรรูป บขส. ได้แก่ ปัญหำควำม ไม่ต่อเนื่องของ
นโยบำยรัฐบำล พนักงำนและผู้ประกอบกำรรถร่วมไม่เ ข้ำใจถึงเหตุผลและควำมจำเป็นของกำรแปรรูป ทั้งนี้ กำร
ดำเนินกำรแปรรูป บขส. จะประสบผลสำเร็จได้ ต้องสร้ำงควำม เข้ำใจร่วมกันทุกฝ่ำยระหว่ำงรัฐ พนักงำน บขส. และ
ผู้ประกอบกำรรถร่วมภำค เอกชน ตลอดจนประชำชนผู้ใช้บริกำร
โกศาชาญ จริ ย าวิ โ รจน์ (2541) กำรพั ฒ นำระบบควบคุ ม กำรผลิ ต และสิ น ค้ ำ คงคลั ง อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ : บทคัดย่อ : ระบบควบคุมกำรผลิตและสินค้ำคงคลัง เป็นระบบที่มีควำมสำคัญในอุตสำหกรรม กำร
ทำงำนโดยมีระบบที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของอุตสำหกรรมนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ใน
หลำยด้ ำ น เช่ น ลดต้ น ทุ น ในกำรผลิ ต , เพิ่ ม ผลผลิ ต และ ลดเวลำในกำรผลิ ต เป็ น ต้ น ในงำนวิ จั ย ชิ้น นี้ ไ ด้จั ดทำ
กรณีศึกษำในกำรพัฒนำระบบควบคุมกำรผลิตและสินค้ำคงคลังที่มี ประสิทธิภำพและเหมำะสม เป็นกรณีศึกษำใน
อุตสำหกรรมผลิ ตบั ล ลำสต์ โดยมีวัตถุป ระสงค์ให้ โ รงงำนอุตสำหกรรมแห่ ง นี้ส ำมำรถทำงำนได้ เป็น ระบบและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ในงำนวิจัยชิ้นนี้เริ่มตั้งแต่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวแบบที่เหมำะสมกับ
รูปแบบควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวซึ่งอำจจะไม่เหมือนกัน แล้วนำข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้ในวำงแผนกำรผลิต
จำกนั้นหำแผนรำยละเอียดกำรผลิต เพื่อนำไป ใช้ควบคุมกำรผลิตและซื้อวัตถุดิบและผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในกำรผลิต ใน
ส่วนของกำรจัดทำแผนรำยละเอียดกำรผลิตนี้มีกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมำเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้กำร
ทำงำนสะดวกและมีควำมถูกต้องแม่นยำมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นนี้ยังสำมำรถใช้ในกำรควบคุมกำร
ทำงำนประจำวัน เช่น กำรเบิกจ่ำยวัตถุดิบและชิ้นส่วน, กำรสั่งซื้อและสั่งผลิต เป็นต้น
หลังจำกที่ได้นำระบบที่พัฒนำขึ้นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงพบว่ำ ผลที่ได้เป็นที่น่ำพอใจเพรำะสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ไม่จำเป็น เช่น ดอกเบี้ยและค่ำเก็บรั กษำจำกกำรที่สั่งซื้อสินค้ำมำกเกินควำมต้องกำร เป็นต้น และยัง
ทำให้กำรทำงำนมีควำมสะดวก, ถูกต้อง และเป็นระบบมำกขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำรนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่
ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยแล้ว ระบบที่พัฒนำขึ้นนี้จะมีค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำมำก แต่ควำมสำมำรถของโปรแกรมจะครอบคลุม
ไปถึงงำนด้ำนบัญชีด้วย กรณีศึกษำกำรประยุกต์ใช้โซ่อุปทำนโลจิสติกส์
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โลจิสติกส์เป็นศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเคลื่อนย้ำย กำรจัดเก็บ และ
กระจำยสินค้ำ โดยกิจกรรมหลักของกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (Core Logistics Activity) จะเกี่ยวข้องกับกำรจั ดกำร
เพื่อให้เกิดกระบวนกำรที่ไหลลื่นของสินค้ำ – บริกำร และข้อมูลข่ำวสำรตั้งแต่ผู้จัดส่งสินค้ำต้นทำง (Origin Source)
จนถึงผู้รับที่เป็น End User หรือที่เรียกว่ำ ลูกค้ำปลำยน้ำ จะเห็นได้ว่ำกิจกรรมของโลจิสติกส์จะปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ทั้งคู่ค้ำที่เป็น Supplier ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหรือสินค้ำกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Goods) ซึ่งจะมีกำรส่งต่อและ
ส่งมอบจนกระทั่งวัตถุดิบ หรื อสิ น ค้ำมำถึงองค์กร หำกองค์กรเป็นเพียงผู้ ผลิ ตกลำงน้ำ และมีกำรแปรรูป , ผลิต ,
ประกอบ , บรรจุ จนเป็นสินค้ำ และได้มีกำรนำส่งไปสู่ลูกค้ำ ที่เป็น Customer ซึ่งหำกลูกค้ำขององค์กร ไม่ได้เป็น
ผู้บริโภคคนสุดท้ำย สินค้ำที่ส่งมอบนี้ก็จะกลำยเป็นเพียงสินค้ำกลำงน้ำ ซึ่งจะต้องมีกำรผลิตและส่งมอบไปสู่ลูกค้ำของ
ลูกค้ำจนกว่ำสินค้ำนั้นจะได้มีกำรส่งมอบไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้ำยที่เป็น End Customer จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะ
เห็นได้ว่ำ กระบวนกำรจัดกำรโลจิสติกส์เพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุดจึงไม่สำมำรถอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวเฉพำะในองค์กร แต่
จะต้องมีกระบวนกำรต่อเนื่อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภำยนอกทั้งที่เป็นลูกค้ำและคู่ค้ำ ดังนั้น ในกำรที่จะประยุกต์ใช้กำร
จัดกำรโลจิสติกส์จึงจะต้องมีกำรนำระบบโซ่อุปทำนนำมำใช้ในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำของ
คู่ค้ำและลูกค้ำ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรลดต้นทุนโดยกำรใช้เครือข่ำยภำยในโซ่อุปทำนนำมำเพื่อกำรลดต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำคงคลัง (Inventory Cost ) และต้นทุนที่เกี่ยวกับกำรขนส่ง (Transport Cost) กำนำระบบโซ่
อุปทำนโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Best Practice) มำใช้ในองค์กรและตลอดโซ่อุปทำนยังจะเป็นกำรสร้ำงให้เกิด Value
Chain ก่อให้เกิดควำมร่วมมือของทุกองค์กรซึ่งอยู่ในโซ่อุปทำน (Chain Collaborate) ทำให้สินค้ำซึ่งมีกำรส่งต่อในแต่
ละช่ ว ง เป็ น ไปตำม “Demand Needs” ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Right Time , Right Place , Right Quality ,
Right Quantity 5Rs Value
Food Processing Supply Chain Case Study
กรณีศึกษำระบบโลจิสติกส์ในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับอำหำรจะทำให้ เห็นภำพกว้ำงขององค์กรทั้งภำยใน
กิจกำรและองค์กรภำยนอก ซึ่งจะมีกำรปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ และวัตถุดิบในโซ่อุปทำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรเป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่ำจะ
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรประมง , อุตสำหกรรมพืชผัก ผลไม้ ทั้งในรูปแบบบรรจุภำชนะและหรือ
กำรแช่เย็น รวมถึงกำรแปรรูปอื่นๆ อุตสำหกรรมเหล่ำนี้ล้วนนำรำยได้จำกกำรส่งออกเข้ำสู่ประเทศเป็นจำนวนมำก
โดยเฉพำะอุตสำหกรรม หลำยประเภทที่ประเทศไทยมีกำรส่งออกเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของโลก เช่น ข้ำว
ผลไม้สดปลำบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง ซึ่งอุตสำหกรรมไทยเป็นครัวของโลก อย่ำงไรก็ตำม ภำคเกษตร
ของไทยก็ยังมีควำมอ่อนแอ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่สภำวะที่ยำกจน เหตุผลสำคัญก็ต้องมำดูที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ภำคกำรเกษตร ซึ่งสูงถึงร้อยละ 21-25 ของ GDP ขณะที่ต้นทุนโลจิสติกส์โดยเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 1619 ของ GDP ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้ว ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยก็ยังสูงกว่ำมำก โดยควำม
ยำกจนของเกษตรกรไทยซึ่งถือเป็นประชำกรกว่ำร้อยละ 61 ยังอยู่ในสภำวะที่ยำกจนตัวเลขนี้จะมีควำมสัมพันธ์กับ
ต้นทุนโลจิสติกส์และระดับกำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งจำกกำรจัดอันดับของธนำคำรโลก ประเทศไทย
กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของไทยยังอยู่ระดับโลกที่สำม (Third World Logistics Level) ซึ่งก็สัมพันธ์ไปกับกำรจัดลำดับ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งไทยก็ยังอยู่ในลำดับที่ 32
กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ในอุตสำหกรรมอำหำร จะต้องพัฒนำเป็นแบบบูรณำกำรตลอดทั้งโซ่อุปทำน โดย
เริ่ ม ต้ น ที่ ต้ น น้ ำ ก็ คื อ ตั ว เกษตรกร เริ่ ม ตั้ ง แต่ ใ ห้ มี ก ำรไหลลื่ น และกระจำยปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร
(Communication Flow) โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรเพำะปลูกให้สัมพันธ์กับฤดูกำลของควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค (Demand Driven) เนื่องจำกสินค้ำอุตสำหกรรมแปรรูปของไทย ตลำดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต่ำ จึงจะต้อง
เข้ำใจถึงช่วงเวลำที่สินค้ำควรจะส่งมอบ กำรที่ผลผลิตกำรเกษตรออกมำพร้อมกันหรือออกในตลำดในช่วงที่ตลำด
ไฟล์ Template V1B01082559

7

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

โครงกำรวิจัย

ต้องกำรน้อย ย่อมส่งผลต่อรำคำ ประเด็นสำคัญก็เกิดจำกภำคเกสรไม่ได้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่ำวสำร ว่ำควรจะผลิต
เมื่อใดและจะส่งมอบเมื่อใด ซึ่งจะส่งผลทั้งต่อรำคำขำยและต่อต้นทุนในกำรต้องเก็บสินค้ำและต้นทุนที่เกิดจำกน้ำหนัก
ที่สูญเสียไป หรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรเก็บในคลังสินค้ำหรือไซโล ซึ่งทั้งหมดก็ถือเป็นต้นทุนทำงด้ำน
Inventory Cot ซึ่งจัดเป็นต้นทุนประมำณร้อยละ 47 ของต้นทุนรวมโลจิสติกส์
นอกจำกนี้ กำรนำระบบโลจิสติกส์ไปใช้ในกำรลดต้นทนภำคกำรผลิตอำหำรและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิตอำหำรจะต้องให้ควำมสำคัญต่อกระบวนกำรในกำรส่งมอบ ไม่ว่ำกระบวนกำรผลิตจะมีระบบเกี่ยวกับคุณภำพ
ที่ดีประกำรใดก็จะไร้ประสิทธิผล หำกไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพของสินค้ำเกษตรหรือวัตถุดิบต้นน้ำ ในช่วงของกำร
ขนส่ง ยิ่งกำรขนส่งระยะทำงห่ำงไกลเท่ำไรก็จะมีผลต่อคุณภำพของวัตถุดิบ เช่น วัตถุดิบทำงกำรประมง หรือผัก ผลไม้
ซึ่งจะต้องมีระบบตั้งแต่กำรบรรจุ (Packing) ซึ่งจะต้องมีกำรออกแบบให้สอดคล้องเหมำะสมกับลักษณะของสินค้ำบำง
ประเภทที่ต้องกำรควบคุมอุณหภูมิหรือ Paging ซึ่งออกแบบมำเพื่อกำรถนอมคุณภำพของวัตถุดิบหรือออกแบบมำ
ไม่ให้สินค้ำเสียหำยในระหว่ำงกำรส่งมอบ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดบอดหรือเป็น Bottom Neck
ของกำรจั ด กำรโลจิ
สติกส์ในอุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งกำรพัฒนำตรงนี้อยู่ในระดับกำยภำพ (Physical Movement) ซึ่งกำรพัฒนำของไทย
อยู่ในระดับกำรขนส่ง “โลจิสติกส์” เป็นกิจกรรมแยกส่วน ทำให้สินค้ำส่วนหนึ่งเสียหำยไปกับกำรขนส่งทั้งในด้ำน
คุณภำพ ปริมำณ เมื่อสินค้ำไปถึงปลำยทำงก็ได้รับกำรกดรำคำ เนื่องจำก ผู้รับหรือลูกค้ำกลำงน้ำ ก็ต้องเผื่อควำม
เสียหำย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรของไทยไม่สำมำรถขำยสินค้ำได้รำคำ ซึ่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิต
กลำงน้ำ หรือปลำยน้ำ (Down Stream Processing) จะมีปัญหำด้ำนกำรควบคุมคุณภำพและน้ำหนัก (Yield) ให้คงที่
โดยผักผลไม้ของไทยที่ส่งออกไปในต่ำงประเทศ มักอยู่ในตลำดระดับกลำงหรือล่ำง ไม่สำมำรถเข้ำไปในตลำดบน
เหมือนกับประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งจะเห็นชัดเจนได้ว่ำ ผลไม้ไม่ว่ำจะเป็นแอปเปิ้ล เชอรี่ องุ่น ฯลฯ ที่นำเข้ำมำจำก
ประเทศสหรัฐฯ . ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย จะมีคุณภำพทั้งในด้ำนควำมสดและควำมสวยงำม ซึ่งเกิดจำกระบบโลจิ
สติกส์ที่มีคุณภำพทั้งด้ำนบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และระบบกำรขนส่ง ในสินค้ำอำหำรบรรจุกระป๋อง , พำชนะ ของ
ไทยที่ส่งออกไปประเทศตะวันตก ก็มักมีปัญหำที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ สำรตกค้ำง สินค้ำหลำยตัวเช่น กุ้งแช่แข็งไม่
สำมำรถส่งออกได้ กรณีของไก่สดที่เป็นปัญหำไข้หวัดนก ก็เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโซ่อุปทำนที่ไม่มี
ประสิทธิภำพจนส่งผลต่อกำรที่ไม่สำมำรถส่งออกได้ ทั้งนี้ กำรขำดประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ที่
จะต้ อ งมี ก ำรพั ฒ นำให้ เ ชื่ อ มโยงทั้ ง เครื อ ข่ ำ ยโซ่ อุ ป ทำน จะส่ ง ผลต่ อ ทั้ ง ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ กิ ด จำกสิ น ค้ ำ คงคลั ง
(Inventory Cost) ซึ่งเกิดจำกสินค้ำเกษตรส่วนใหญ่เป็นลักษณะของฤดูกำล โดยเฉพำะหำกไม่มีระบบข้อมูลข่ำวสำรที่
เป็น Logistics Information Flow ก็จะทำให้ภำคกำรผลิตจะต้องนำระบบ EOQ : Economic Order Quantity ซึ่ง
จำเป็นจะต้องมี Buffer Stock จำนวนมำก นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรที่ไม่มีระบบกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ยังส่ งผลต่อต้น ทุน กำรขนส่ง โดยเฉพำะปั จ จั ย ที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ ทั้งหมด ล้ ว นแต่เป็นปัญหำของกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ยังไม่สำมำรถลงไปสู่ภำคกำรเกษตร ซึ่งถือเป็นต้นน้ำ ซึ่งหน่วยงำนของรัฐและผู้ที่
เกี่ยวข้องควรจะให้ควำมสนใจและมีมำตรกำร รวมถึง กำรมียุทธศำสตร์ที่เป็นวำระแห่งชำติในกำรที่จะพัฒนำระบบโล
จิสติกส์สู่ภำคกำรผลิตอำหำรตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ จนถึงปลำยน้ำ ในลักษณะที่เป็นบูรณำกำรที่เรียกว่ำ Integration
Supply Chain Management
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (บทความ..คุณธนิต โสรัตน์) เป้ำหมำยของกำรทำแผน
ยุทธศำสตร์พัฒนำองค์กร (Objective & Goal) เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
(Efficiency) และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุ ตสำหกรรม ในกำรตอบรับต่อสภำพอันท้ำทำยที่มำจำก
ภำยนอก แผนยุทธศำสตร์พัฒนำโลจิสติกส์ ไม่อำจอยู่ด้วยตัวเองตำมลำพังหรือเป็นกระบวนกำรแบบโดดๆที่ไม่พึ่ง
กระบวนกำรใดมำเชื่ อ ม แต่ จ ะต้ อ งมำจำกควำมร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของพนั ก งำนทุ ก ระดั บ ซึ่ ง ขั้ น ตอนกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์พัฒนำ จะต้องกำหนดเป้ำหมำย (Goal) ต้องมีกำรกำหนดเป้ำหมำย ซึ่งจะเป็นทิศทำงให้พนักงำนทั้งองค์กร
เข้ำใจถึงเป้ำหมำยและเจตจำนงขององค์กรที่ต้องกำรที่จะพัฒนำระบบโลจิสติกส์เพื่ออะไร , ทำไมต้องทำ , ไม่ทำแล้ว
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จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรและพนักงำน โดยกำรกำหนดเป้ำหมำยจะต้องชัดเจนสื่อสำรกับผู้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เข้ำใจว่ำ
ทำไมถึงต้องสนับสนุนต่อเป้ำหมำยขององค์กร และควรจะสนับสนุนอย่ำงไร ซึ่งเป้ำหมำยควรจะกำหนดมำจำกเงื่อนไข
ภำยนอก ซึ่งได้มีกำรจัดทำกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร (SWOT Analysis) โดยอำจจะผ่ำนกระบวนกำร
จัดทำระบบแข่งดีหรือ Benchmarking
เมื่อกำหนดเป้ ำหมำยอย่ ำงชัดเจนแล้ ว ก็ถึงขั้นตอนของกำรกำหนดแผนปฎิบัติ กำร (Mission Plan) คือ
กิจกรรมซึ่งเป็นภำรกิจของธุรกิจที่ต้องดำเนินกำรไปในทิศทำงที่ได้กำหนดตำมเป้ำหมำยขององค์กร (Goal) โดยเน้น
ระบบกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และมีกำรจัดกำรในกำรจูงใจ (Motivative) พนักงำนให้มีควำมต้องกำรที่
จะทำให้ภำรกิจนั้นบรรลุให้ได้ตำมแผนและเป้ำหมำย (Goal) ซึ่งแผนปฏิบัติกำรจะต้องประสำนกับแผนยุทธศำสตร์ ซึ่ง
จะเป็นกำรสร้ำงและเน้นกำรเปลี่ยนระบบ Logistics ให้กลำยเป็น Just in Time Value ทั้งองค์กร และสนองตอบ
กำรสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำ (Value) ให้กับลูกค้ำ ภำรกิจที่ครอบคลุมองค์กร จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดควำม
ต่อเนื่องในกิจกรรม
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) คือ กำรเลือกเฟ้นกิจกรรมมำสร้ำงเป็นจุดแข็งให้องค์กรมีควำม
เหนือกว่ำ (Strength) โดยนำกำรพัฒนำกำรจัดกำรโลจิสติกส์มำดำเนินในเชิงปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ กำหนดเนื้อหำ
ของแผนยุทธศำสตร์ต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำย สร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiate) และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันอย่ำงชัดเจน ควบคู่ไปกับดัชนีชี้วัด KPI เพื่อให้สำมำรถนำไปพัฒนำองค์กรไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำ (Value) ให้กับ
สินค้ำ-บริกำรได้ดีกว่ำคู่แข่ง ซึ่งควำมสำคัญขึ้นอยู่ที่กำรพัฒนำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategic Map) เป็นกรอบหรือ
แนวทำงตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กร ให้มีกำรสื่อสำรที่ดีไปยังพนักงำนในทุกระดับชั้นขององค์กร เพื่อ
นำไปปฏิบัติ และดำเนินกำรให้สำเร็จจะต้องผ่ำนกระบวนกำรภำยใน ในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเพิ่มทักษะของ
พนักงำน (Skill Building) โดยกำรเรียนรู้และกำรฝึ กอบรม (Learning & Training) รวมถึงกระบวนกำรถ่ำ ยทอด
ควำมรู้ระหว่ำงกันในองค์กร (Knowledge Transfer) และกำรมี Team Work กำรตั้งใจจริงของผู้บริหำรระดับสูง
จนถึง พนักงำนระดับล่ำง ซึ่งจะต้องเข้ำมำอยู่ในห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) เพื่อกำรร่วมกันจัดทำแผนในกำร
แก้ไขและปรับปรุงกำรทำงำน ธำรงจุดแข็งลบจุดอ่อน ด้วยกำรนำระบบกำรจัดกำร มำใช้ในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีขีด
ควำมสำมำรถและมีควำมยั่งยืนตลอดไป
ระบบปฏิ บั ติ ก ำรห่ ว งโซ่ อุ ป ทำน จะต้ อ งเจำะจงควำมต้ อ งกำรและวำงแผนให้ ส อดคล้ อ ง ( Specifying
Requirements & planning Supply.) โดยกำรค้นหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ เพื่อผลิตและให้บริกำรตรง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำหนดควำมต้องกำรและวำงแผนด้ำนอุปทำน เจำะจงจำนวนและกำรส่งมอบ โดยกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยต้องให้ควำมสำคัญก่อนหลัง ทำควำมเข้ำใจตลำดอุปทำน แยกแยะวิธีกำรตั้งรำคำ
สนับสนุนกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์ และนำข้อมูลมำจัดทำเป็นยุทธศำสตร์ , กำหนดรูปแบบของระบบงำน ,
ยุทธศำสตร์งำนประจำ , ยุทธศำสตร์แก้งำนติดขัด และยุทธศำสตร์แก้ปัญหำวิกฤติ
แผนยุทธศำสตร์พัฒนำโลจิสติกส์ในองค์กรก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มในสินค้ำและบริกำร Value Added (Goal of
value added building) โดยจะประกอบด้วยปัจจัยแห่งควำมเป็นเลิศ
1)Real Perfect มุ่งเน้นควำมสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเพื่อให้เกิดกำรสนองตอบที่ดีต่อลูกค้ำ (ECR)
2)Non Defect Systematic ขจัดควำมบกพร่องอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิด Best Practice Organization
3)Value Chain สร้ำงโซ่แห่งคุณค่ำ เพื่อให้เกิด Customer Loyalty
4)Differentiate สร้ำงควำมแตกต่ำงที่ลอกเลียนแบบได้ยำก เพื่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน (Competitiveness)
5)Surplus Utility ทำให้ อรรถประโยชน์ ส่ ว นเกิ น เพื่อให้ องค์กรเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถอย่ ำงยั่ งยืน (Sustainable
Business)
กำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโลจิสติกส์ จะต้องมีกำรจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร ซึ่งจะต้องมี
กำรเชื่อมโยงหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยองค์กร โดยแผนยุทธศำสตร์โลจิสติกส์จะต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำร
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ทำงำนของพนักงำน เพรำะแผนที่ดีเลิศเพียงใด หำกพนักงำนไม่ให้ควำมร่วมมือหรือไม่เต็มใจที่จะนำไปใช้ ก็อย่ำ
คำดหวังเลยว่ำแผนงำนนั้ น ๆจะประสบควำมส ำเร็จ ที่ส ำคั ญที่ สุ ดจะต้ องน ำระบบปฏิบั ติ กำรเป็น เลิ ศ หรือ Best
Practice Management นำมำใช้สนับสนุน โดยกำรกำหนดโครงสร้ำงสถำบัน จัดทำดัชนีชี้วัด โดยทั้งหมดจะต้องมุ่ง
ไปสู่เป้ำหมำยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (Core
Satisfaction) และมุ่งให้เกิดมูลค่ำเพิ่มในสินค้ำและบริกำร (Value Added) ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในกำร
สร้ำงผลกำไรตอบแทนและธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainable) ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์
มัทนา สกุลศรีส่งบุญ พรเทพ อนุสสรนิติสาร และ อนันต์ มุ่งวัฒนา ( 2548)กำรพัฒนำอุปกรณ์วัดระดับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นถั ง เก็ บ เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบ Vendor Managed Inventory : บทคั ด ย่ อ กำรจั ด กำรลอจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ประสิ ทธิภ ำพจะช่ว ยลดต้ น ทุ น ในกำรดำเนิ น ธุร กิ จ แนวคิดหนึ่งที่ ช่ว ยในกำรจั ดกำรด้ ำนลอจิส ติ กส์ คื อ Vendor
Managed Inventory (VMI) ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ผลิตเข้ำมำบริหำรสต็อกในคลังสินค้ำให้กับผู้ซื้อในส่วนของสินค้ำที่ซื้อ
จำกผู้ผลิตนั้น ดังนั้นผู้ผลิตต้องทรำบยอดปริมำณสินค้ำที่เหลือของลูกค้ำและเป็นผู้ ตัดสินใจส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำ ในปัจจุบันระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ได้นำมำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตรวจนับได้
แต่ระบบนี้ยังไม่ถูกนำมำใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือเป็นผง ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงได้พัฒนำอุปกรณ์วัด
ระดับผลิตภัณฑ์ในถังเก็บเพื่อให้สำมำรถวัดระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวได้ และส่งข้อมูลนี้ให้กับผู้ผลิตทรำบ โดย
อุ ป กรณ์ นี้ จ ะใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ใ นกำรประมวลผลกำรอ่ ำ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จำกเซ็ นเซอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำก
ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะทำกำรส่งผ่ำนไปยัง Server เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถทรำบถึงปริมำณผลิตภัณฑ์ที่เหลื ออยู่
โดยในกำรส่ ง ผ่ ำ นข้ อ มู ล นั้ น จะใช้ ร ะบบ General Packet Radio Services (GPRS) ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ส ำมำรถใช้ Base
Transceiver Station (BTS) เดี ย วกั น กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ได้ ในงำนวิ จั ย นี้ จ ะท ำกำรออกแบบอุ ป กรณ์ โ ดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 แบบคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ของบริษัท Atmel ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล PIC ของบริษัท Microchip และไมโครคอนโทรลเลอร์ของบริษัท Motorola จำกนั้นจะทำกำรทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภำพของอุปกรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรอ่ำนสัญญำณจำกเซ็นเซอร์ พลังงำนที่ใช้ และ ควำม
ทนทำนต่อสภำพแวดล้อม
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
ภำณุ ลิมมำนนท์. (2558). กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์. ครั้งที่ 1. บริษัท นิวไวเต็กจำกัด,
กรุงเทพมหำนคร.
บุญดี บุญญำกิจ. (2553). กรณีศึกษำ Best Practices กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม
สัมพันธ์กับลูกค้ำ. ครั้งที่ 1. แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่ำยวิจัยและระบบสำรสนเทศ สถำบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชำติ, กรุงเทพมหำนคร, หน้ำ 59 - 78.
พำนิช เหล่ำศิริรัตน์. (2553). กรณีศึกษำ Best Practices กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม
สัมพันธ์กับลูกค้ำ. ครั้งที่ 1. แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่ำยวิจัยและระบบสำรสนเทศ สถำบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชำติ, กรุงเทพมหำนคร, หน้ำ 17 - 39.
MBA Logistics\MBA Logistics Management\RU Logistics\MBA_Lecture\Economy
ทฤษฏี กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร โดย เจนวิทย์ บุญชูพงศ์ ค้นเมื่อ 27 มกรำคม2551
http://www.luckydragonlogistics.com/images/1142328200/warehousemanagement.doc
Efraim Turban., R. Kelly Rainer, Jr., and Richard E. Potter. (2005). Introduction toinformation
technology. John Wiley & Sons, The United States of America, p. 262 – 267.
Ellen gifford. (1995-2005). customer relationship management [Online].
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Available:http://www.businessballs.com/crmcustomerrelationshipmanagement.htm
Supply Chain Management รู้ลึกกลยุทธ์ อุปสรรค และวิธีแก้ไข . mba ( กันยำยน 2555 ) ฉ.42 .ปีที่ 4 .
น. 76 - 82.
Bullwhip Effect ข้อบกพร่องของ Supply Chain . ” mba ( กันยำยน 2555 ) ฉ.42 .ปีที่ 4 น. 83 –85 , น.
91-98.
Website http://www.geocities.com/scsprogram
http://www.arip.co.th/article.php?id=405089 SCM: Self Confidence Management, Select Cool
Methods
http://doi.eng.cmu.ac.th/~apichat/scm/scm.pdf Supply Chain ManagementTextbook
อรุน บริรักษ์ . Logistics Case Study In Thailand. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพ ฯ : ส.พิจิตรกำรพิมพ์ , 2555.
รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง . Supply Chain Management. กำรจัดกำรโซ่อุปทำนเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ :
บริษัซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่ผู้ประกอบกำรขำยอุปกรณ์ในอันดับที่จะทำให้เข้ำใจถึง
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ ซึ่งสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของ
ตนให้ดียิ่งขึ้นและลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด กำรนำผลกำรศึกษำที่ได้ไปใช้ประโยชน์คือ นำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรขำยอุปกรณ์ ไปใช้เป็นตัวชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อใช้ใน
กำรวัดประเมินผลกำรให้บริกำรของตน วิธีกำรประเมินผลจำกตัวชี้วัดผลงำนโดยเปรียบเทียบค่ำที่ได้กับค่ำมำต รฐำน
หรือควำมคำดหวังของลูกค้ำ หำกพบว่ำค่ำตัวชี้วัดดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร บริษัทจะต้องทำกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้ได้ค่ำตัวชี้วัดดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร บริษัทจะต้องทำกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนเพื่อให้ได้
ค่ำตัวชี้วัดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมทำงแนวทำงที่ต้องกำร
การนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนนโยบำย
ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์/อุตสำหกรรม
ด้ำนสังคมและชุมชน
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………………………
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
กำรถ่ำยทอดโดยกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยทำงกำรนำเสนอและหรือนำลงตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร
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13. วิธีการดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรพัฒนำ Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขำยและกำรให้บริกำรหลัง
กำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีกแก่ร้ำนสะดวกซื้อ (Convenience Store) : กรณีศึกษำบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
กำรศึกษำได้ใช้แบบคำถำมสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือหลักในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตั้งคำถำมแบบ
ปลำยเปิด (Open-Ended Question) สัมภำษณ์ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลแบบปฐมภูมิ(Primary Data) เป็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก(In dept Interview)โดยใช้คำถำมแบบเปิด
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงดังนี้
1.
ผู้บริหำรฝ่ำยขำย
2.
ผู้บริหำรฝ่ำยวิศวกรรม
3.
ผู้บริหำรงำนพัฒนำองค์กร
4.
ผู้บริหำรฝ่ำยจัดซื้อ
5.
ผู้บริหำรแผนกคลังสินค้ำ
เพื่อให้ทรำบถึงขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงละเอียด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จำกกำรรวบรวมเอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง งำนนิพนธ์ วำรสำร
บทควำมต่ำงๆ หนังสือพิมพ์และข้อมูลทำงเว๊ปไซต์ต่ำงๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำกำรทบทวนวรรณกรรม
14. ระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลำโครงกำร 1
ปี
0
เดือน
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2560 วันที่สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561
สถานที่ทาการวิจัย
ในประเทศ/
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

ชื่อประเทศ/
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ไฟล์ Template V1B01082559

พื้นที่ที่ทาวิจัย

ชื่อสถานที่

ห้องปฏิบัติกำร
ภำคสนำม
บริษัทของผู้ประกอบกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก
สำนักงำน
-
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แผนการดาเนินงานวิจัย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ปี
กิจกรรม
2560 กำรพั ฒ นำนั ก วิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว มและกำรลงพื้ น ที่ X X
ศึกษำ สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
2560 กำรพัฒนำแผนปฏิบัติงำนของโครงกำรวิจัย และกำร
X X
พัฒนำแผนงำนวิจัย
2560 กำรลงพื้นที่ศึกษำ สำรวจข้อมูลเชิงลึกและกำรรำยงำน
X X
ควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1
2561 กำรศึกษำเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่ศึกษำและกำรรำยงำน
X X X X
ควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2
2561 กำรพัฒนำกำรเขียนผลงำนวิจัย
X X
2561 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเขียนรำยงำน

ส.ค. ก.ย.

X X

2561 ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์

X

15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม)
ชื่อครุภัณฑ์/
สถานภาพใน
เหตุผลและความ ประมาณการ
ประเภท
รายละเอียด
สิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน
จาเป็น
ราคา
ครุภัณฑ์
ไม่มี
สิ่งก่อสร้ำง
ไม่มี
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
ปี
ประเภทงบประมาณ
2560 งบบุคลำกร
2560 งบดำเนินกำร : ค่ำตอบแทน
2560 งบดำเนินกำร : ค่ำใช้สอย
2561 งบดำเนินกำร : ค่ำธรรมเนียมอุดหนุน
สถำบัน
รวม
2561 งบดำเนินกำร : ค่ำสำธำรณูปโภค
2561 งบดำเนินกำร : ค่ำธรรมเนียมอุดหนุน
สถำบัน
รวม
รวมตลอดโครงการ
ไฟล์ Template V1B01082559

รายละเอียด
ค่ำตอบแทนหัวหน้ำโครงกำร
ค่ำตอบแทนนักวิจัย
ค่ำจ้ำงเก็บแบบประเมิน ค่ำจ้ำงคียข์ ้อมูล ค่ำจ้ำง
พิมพ์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ค่ำจัดทำเล่มรำยงำน
ค่ำเอกสำร

-

จานวน (บาท)
7,000
3,000
10,000
20,000

-

20,000
20,000
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17. ผลสาเร็จ
ปี
ผลสาเร็จที่คาดว่าจะได้รับ
2561 1.ทรำบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก
2. ทรำบถึงกระบวนกำรในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรขำยอุปกรณ์ค้ำปลีก
2562
-

ประเภท
Primary Result
Intermediate Result

18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง (คารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา)
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………
19. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ.................................................
( อำจำรย์สุวัฒน์ นวลขำว )
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
วันที่ 28 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560
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