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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยง
แนวคิดการจัดการโลจิ สติกส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษา
(2) เพื่อศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การเชื่ อมโยงแนวคิดของการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา และ (3) เพื่อ
ศึ กษาแนวคิ ด การจัด การด้านโลจิ สติ กส์ 7R’s ที่ มี ผ ลต่ อ การเชื่ อ มโยงและประยุก ต์ใ ช้ใ นการจ าหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รใน
สถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูซ้ ้ื อหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายทัว่ ไป, ผู ้
จัดจาหน่ายแบบขายส่ งและผูจ้ ดั จาหน่ายแบบขายปลีกในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ที่มีความรู ้และความเข้าใจในการ
จัดซื้ อและจาหน่ ายเนื้ อสุ กรของบริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษา จานวน 424 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ และค่าสถิติไคสแควร์เพียร์
สัน
ผลการศึกษา พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มทัว่ ไป เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. สถานภาพสมรส อาชีพหลักค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและรายได้
เฉลี่ ยต่ อ ครอบครั ว 50,001 บาทขึ้ นไป (2) ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลในด้า นสถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธ์กบั การเชื่ อมโยงแนวคิดทางโลจิ สติกส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของ
บริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษา ในภาพรวมทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรของผูบ้ ริ โภค ในส่วนของปัญหาใดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกซื้อเนื้อสุกร มีความสัมพันธ์กบั
การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ใน
ภาพรวมทุกด้านมากที่ สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.001 และ 4) การเลือกจาหน่ายเนื้ อสุ กรในแหล่งที่ ถูกต้อง
(Right Place) เป็ นแนวคิดทางโลจิ สติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ น
กรณี ศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.765
คาสาคัญ: แนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s, สถานการณ์ COVID-19
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Abstract
The purposes of this research were to: (1) study the different personal factors related to the logistics
management concept (7R's Principle) in the pork distribution in the COVID-19 situation of the company as a case
study (2) study the buying behavior for pork meat related to the logistics management concept (7R's Principle) in the
pork distribution in the COVID-19 situation of the company as the case study and (3) study the logistics management
concept (7R's Principles) affecting the linkage and application in the pork distribution in the COVID-19 situation of
the company as the case study. 424 samples used in the research were general buyers or sellers, wholesalers and
retailers in Bangkok and metropolitan areas, who had knowledge and understanding of the purchasing and distribution
of pork from the company as the case study. The study analyzed the data using descriptive statistics such as
percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics were chi-square and Pearson’s chi-squared test.
Research results: (1) most of the respondents were general people, were female, aged 20 – 35 years, earned
Junior high school / high school / vocational certificate, had marriage status, were merchants or personal business
owners, and had average monthly income and average family income of 50,001 baht or more. (2) As a whole, the
factor of personal characteristics in term of marital status was related to the linkage of logistics concepts in all
dimensions (7R's principle) in the pork distribution in the COVID-19 situation of the company as the case study at the
significance level of 0.001. (3) The buying behavior for pork meat in the area of any problems directly affecting the
purchasing choices, had strong relationship with the linkage of the logistics concept in all dimensions (7R's Principle)
in the pork distribution in the COVID-19 situation of the company as the case study at the significance level of 0.001.
(4) The selection of pork distribution in the right place, which was one of the logistics concept (7R's Principle) in the
pork distribution in the COVID-19 situation of the company as the case study, got the score at the highest level, a
mean of 4.81 and a standard deviation of 0.765.
Keywords: Logistics concept (7R's Principle), The COVID-19 situation.
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1. บทนา
ปั จ จุ บัน โครงสร้ า งของธุ ร กิ จ ในโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต สุ ก รปลายน้ าสามารถจัด กลุ่ ม ตามลัก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการหรื อจาหน่ายชิ้นส่วนสุกรได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกผูป้ ระกอบการแบบดาเนิ นการอย่างครบวงจร ตลอดโซ่
อุปทานการผลิตตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ าและปลายน้ าที่มีฟาร์มเลี้ยงสุ กรพร้อมทั้งโรงฆ่าและชาแหละสุ กรที่ได้มาตรฐาน มี
การบริ หารและจัดการชิ้นส่วนสุกรโดยการตัดแต่งและบรรจุลงในบรรจุภณั ฑ์ที่ทนั สมัยเพื่อนาไปจาหน่ายยังร้านค้าปลีก
ห้างสรรพสิ นค้ารวมถึงการส่ งออก ซึ่ งนับว่าเป็ นธุ รกิจที่มีการบริ หารและจัดการชิ้นส่ วนสุ กร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถกระจายชิ้นส่ วนสุ กรแต่ละประเภทไปยังผูซ้ ้ื อและผูบ้ ริ โภคปลายน้ าที่มีความต้องการใช้แตกต่างกัน ทาให้
เกิดมูลค่าเพิม่ จากกระจายสิ นค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (วนิ ดา และ คณะ, 2556) แต่ผปู ้ ระกอบการใน
กลุ่มนี้มีสดั ส่วนประมาณเพียงร้อยละ 37 เท่านั้น ส่วนกลุ่มที่สองผูป้ ระกอบการจาหน่ายชิ้นส่ วนสุ กรที่มีอยูเ่ ป็ นส่ วนมาก
ของประเทศจานวนร้อยละ 63 เป็ นโซ่อุปทานปลายน้ าที่เป็ นการจาหน่ายชิ้นส่ วนสุ กรอยูท่ ี่ตลาดสดหรื อเขียงหมู โดยมี
ลักษณะของการรับซื้อสุกรจากเกษตรกรแล้วมาว่าจ้างโรงฆ่าทั้งที่เป็ นโรงฆ่าของเทศบาลและโรงฆ่าอื่นๆ ภายในท้องถิ่น
ในการฆ่าและชาแหละเป็ นซากหรื อชิ้นส่ วนใหญ่ จากนั้นจึงจะนาซากดังกล่าวมาตัดแต่งตามความต้องการของผูซ้ ้ื อใน
ตลาดสดหรื อเขียงหมู ซึ่งนิยมบริ โภคเนื้ อแดงเป็ นหลัก สัดส่ วนการบริ โภคดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นการบริ โภคทางตรง
ของ ผูบ้ ริ โภคที่มุ่งเน้นที่การใช้เนื้อไม่ติดมันซึ่งเป็ นผูบ้ ริ โภครายย่อยซึ่งความเชื่อว่าการบริ โภคเนื้อหมูติดมันจะอ้วนหรื อ
กลัวคลอเรสเตอรอล จึงเลือกการบริ โภคหมูเนื้อแดงหรื อหลีกเลี่ยงเนื้อหมูที่มีไขมัน (ธารงค์ และคณะ, 2554)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงต้นปี 2563 ของประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆทัว่ โลก ทาให้มีมาตรการปิ ดเมือง ไม่มีเที่ยวบินและพนักงานในการขนส่งสิ นค้า รวมถึงการปิ ดด่านการค้า
ชายแดน ส่งผลกระทบ ต่อการขนส่ง การค้าและการส่งออกสิ นค้าเกษตร ทาให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัว
ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริ การทางการเกษตร และสาขาป่ าไม้ หดตัวร้อยละ 4.7
2.6 3.6 และ 0.5 ตามลาดับ ส่ วนสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.7 และแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 คาดว่าจะ
ขยายตัวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.3–2.3 โดยสาขาพืช ขยายตัวร้อยละ 1.9–2.9 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.0–2.0 สาขา
ประมง ขยายตัวร้อยละ 0.1–1.1 สาขาบริ การทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.2–1.2 และสาขาป่ าไม้ ขยายตัวร้อยละ 1.0–
2.0 และแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.3–2.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ
สภาพอากาศที่ เอื้ออานวยต่อการทาการเกษตรมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีปริ มาณน้ าเพียงพอสาหรับการเพาะปลูกและไม่
ประสบปั ญหาภัยแล้งที่ รุนแรงเหมือนปี ที่ ผ่านมา การดาเนิ นนโยบายด้านการเกษตรที่ ต่อเนื่ อง ทั้งการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรน้ า การพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer การจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการ
ตัดสิ นใจ การส่งเสริ ม การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสิ นค้าเกษตร การส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม การใช้
หลักการตลาด นาการผลิต ทาให้การบริ หารการผลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการวางแผนการ
ผลิต และการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ซึ่ งช่วยลดต้นทุนการผลิต ทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่มีเสถียรภาพ มากขึ้น
รวมถึงการดาเนิ นแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตามกรอบการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
ปรุ งสุกอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที หรื อ อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
15 นาที ก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจปนเปื้ อนมากับเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งกรมปศุสตั ว์ ได้แนะนาให้ผปู ้ ระกอบการ
มีความเข้มงวดในการป้ องกันโรคโควิดในโรงงาน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรการเกี่ยวข้องกับคนหรื อผูท้ ี่ตอ้ ง
สัมผัสอาหาร จะต้องเฝ้ าระวังสุ ขภาพของตนเอง ปฏิบตั ิตามสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล (Personal hygiene) เช่น การล้างมือ
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การสวมใส่ชุดปฏิบตั ิงานด้านอาหาร การรักษาความสะอาด ดูแลประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน และการวัด
อุณหภูมิร่างกาย หากเจ็บป่ วยต้องไม่เข้าสู่ไลน์การผลิตอาหาร โดยเฉพาะผูป้ ่ วยหรื อต้องสงสัยติดโรคโควิด ให้หยุดงาน
และเข้ากระบวนการรักษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ขโดยทันที นอกจากนี้ สถานประกอบการอาหาร ต้อง
ควบคุมพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมถึงการแบ่งแยกกะและอาคารการผลิตตาม
ความเหมาะสม ทั้งพนักงานในไลน์การผลิตและหน่วยงานสนับสนุนของโรงงาน 2) มาตรการด้านสถานที่ผลิต ให้
รักษาความสะอาดเรี ยบร้อยตามหลักสุ ขลักษณะที่ ดีในการผลิ ต (Good Manufacturing Practice: GMP) ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานสากลที่ประยุกต์ใช้กบั สถานประกอบการอาหาร โดยมีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่
ใช่ในการผลิตด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ในไลน์การผลิต ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้ อไวรัสโควิด ร่ วมกับ
การควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Critical Control Point: CCP) ซึ่ งมีผลต่อการลดหรื อ
กาจัดเชื้อจุลินทรี ย ์ เช่น ขั้นตอนการล้างซากในโรงฆ่าสัตว์ หรื อขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อปรุ งสุ กในโรงงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็ นต้น และกาหนดแผนดาเนิ นการรองรั บในกรณี ที่ตรวจพบผูต้ ิ ดเชื้ อในโรงงาน และ 3) มาตรการ
เกี่ยวกับสิ นค้า ให้ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การ
เตรี ยมวัตถุดิบ การแปรรู ป การเก็บรั กษา และการขนส่ งสิ นค้าเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดในสิ นค้า เพื่อเฝ้ าระวังด้านความปลอดภัยอาหารและสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึงการ
ออกหนังสื อรับรองเนื้ อสัตว์และหนังสื อรับรองสุ ขอนามัย (Health Certificate) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งสามารถอานวย
ความสะดวกทางการค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่พบการนาประเด็นโรค COVID-19 มาเป็ นเงื่อนไขด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยด้านอาหารในการค้าระดับสากล
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรของ
บริ ษทั การโกศล จากัด ในระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ งจะทาการศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิดทางด้านการจัดการโลจิ
สติกส์หรื อที่เรี ยกว่า 7 R's มาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่
เป็ นกรณี ศึกษา เพื่อที่ จะนาผลการศึ กษาไปวิเคราะห์ และหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพหรื อปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กรและเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยงกับแนวคิดการจัดการโลจิ สติกส์
7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
2) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยง
แนวคิดการจัดการด้านโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
3) เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญของแนวคิดการจัดการด้านโลจิ สติกส์ ดว้ ย 7R’s ที่ มีผลต่อการจาหน่ายเนื้ อสุ กรใน
สถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
3. การดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
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3.1 กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผูซ้ ้ือหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายทัว่ ไป, ผูจ้ ดั จาหน่ายแบบขายส่งและผู ้
จัดจาหน่ายแบบขายปลีกในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ที่มีความรู ้และความเข้าใจในการจัดจาหน่ายเนื้อสุกรของบริ ษทั ที่
เป็ นกรณี ศึกษา โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จากการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) (สานัก
นโยบายและวิชาการสถิติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ (น.22)) จานวน 424 ชุด
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) แบบสอบถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
มาก ซึ่งผูว้ จิ ยั มีวธิ ีการดาเนินงาน ดังนี้
1) สร้างเครื่ องมือในการวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในครั้งนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามที่ เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามที่ เกี่ยวกับ กลุ่ม
ตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว และพฤติกรรม
การเลือกซื้อเนื้อสุกรของผูบ้ ริ โภค ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรของบริ ษทั
ที่เป็ นกรณี ศึกษา ประกอบไปด้วยคาถาม 7 ปั จจัย ได้แก่ การเลือกจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง (Right Product), ปริ มาณ
การจาหน่ายเนื้อสุกรที่ถูกต้อง (Right Quantity), เงื่อนไขที่ถูกต้องสาหรับการจาหน่ายเนื้อสุกร (Right Condition), ผูท้ ี่จะ
ได้รับผลประโยชน์ (คู่คา้ ) จากการจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง (Right Customer), การเลือกจาหน่ายเนื้ อสุ กรในแหล่งที่
ถูกต้อง (Right Place), การจาหน่ายเนื้ อสุ กรในช่วงเวลาที่ถูกต้อง (Right Time) และต้นทุนในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่
ถูกต้อง (Right Cost) โดยลักษณะของแบบสอบถามส่วนนี้เป็ นแบบสารวจรายการ (Check list) ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็น มีจานวน 35 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามส่ วนนี้ ผูต้ อบจะต้องเลือกตอบตามประสบการณ์ของตนเอง
เพียงข้อเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาลาดับความสาคัญในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อการเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ใน
การจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ซึ่ งลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ Likert
Scale เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็ นการให้ค่าคะแนนตามระดับความน่าจะเป็ น โดย
กาหนดคะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
ค่าคะแนน 5
หมายถึง ระดับมีผลต่อแนวคิดทางโลจิสติกส์มากที่สุด
ค่าคะแนน 4
หมายถึง ระดับมีผลต่อแนวคิดทางโลจิสติกส์มาก
ค่าคะแนน 3
หมายถึง ระดับมีผลต่อแนวคิดทางโลจิสติกส์ปานกลาง
ค่าคะแนน 2
หมายถึง ระดับมีผลต่อแนวคิดทางโลจิสติกส์นอ้ ย
ค่าคะแนน 1
หมายถึง ระดับมีผลต่อแนวคิดทางโลจิสติกส์นอ้ ยที่สุด
2) ทดสอบคุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ ผูว้ ิ จัย ได้ท าการตรวจสอบแบบสอบถามตามขั้น ตอน คื อ (1) น า
แบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ทางด้านเชิ งเนื้ อหา รวมถึงภาษา และสานวนที่ใช้ใน แบบสอบถาม และ (2) นาแบบสอบถามให้ผูท้ รงคุณวุฒิ ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาของแบบสอบถามเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ แล้วนามาปรับปรุ ง ซึ่ งผูว้ ิจัยได้ทาการ
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้
ให้ ผูท้ รงคุ ณวุฒิทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา จานวน 5 ท่ านโดยนาผลของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านมา
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รวมกัน คานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ (Index of item
Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 249) จากการคานวณหาค่า IOC จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านครั้งนี้ ได้เท่ากับ 0.923
3) การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุ งแล้วไป ทดสอบ (Try –
Out) กับบุคคลที่ มีลกั ษณะเช่นเดี ยวกันกับประชากรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั โดยกลุ่มบุคคลที่ทดลองใช้
แบบสอบถามครั้ งนี้ เป็ นประชากรที่ ไ ม่ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่า งจ านวน 30 คน เพื่ อหาค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการคานวณหาสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้สมั ประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ 0.922
4) นาแบบสอบถามที่ ผ่านการทดสอบแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นครั้ งสุ ดท้ายเพื่อ ตรวจสอบและ
แนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลโดยใช้การเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 424 ชุด ซึ่ งผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติแบบ
ออนไลน์ มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและวิเคราะห์เนื้อหา
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึ กษาค้นคว้า จากเอกสารหนังสื อ ตาราทางวิชาการต่างๆ สถิติ
หรื อทะเบี ยนของหน่ วยงาน แหล่งข้อมูลทาง อินเตอร์ เน็ต โดยทาการศึ กษาจากทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงแนวคิด
ทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ผลจากงานวิจยั และ
สิ่ งตีพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบู รณ์ แล้วมาลงเลขรหัสและนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่า
ร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) สถิติเชิ งอนุมาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล ใช้สถิติ
ไคสแควร์ (Chi-square test) โดยกาหนดที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 % หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โภค ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ เพียร์ สัน (Pearson Chi-Square Test) ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95 % หรื อระดับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3.5 กรอบแนวคิดของการวิจยั
กรอบแนวคิดของการวิจยั ตามรายละเอียดแสดงในรู ปที่ 1 ได้ดงั นี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent)

ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่าง
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ

แนวคิดทางโลจิสติกส์ (หลักการ 7R’s)
การเลือกจาหน่ายเนื้อสุ กรที่ถูกต้อง
ปริ มาณการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง

อาชีพหลัก

เงื่อนไขที่ถูกต้องสาหรับการจาหน่ายเนื้ อสุ กร

รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน

ผูท้ ี่จะได้รับผลประโยชน์ (คู่คา้ ) จากการ
จาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง

รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกซื้ อเนื้อสุ กร
คุณภาพการบริ การ

การเลือกจาหน่ายเนื้อสุ กรในแหล่งที่ถูกต้อง
การจาหน่ายเนื้ อสุ กรในช่วงเวลาที่ถูกต้อง
ต้นทุนในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง

การจัดการในสถานการณ์วิกฤต

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกร
ในระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั การโกศล จากัด
ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผูว้ จิ ยั
3.6 สมมุติฐานการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานงานวิจยั ไว้ ดังนี้
1) สมมุติฐานที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s
ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
2) สมมุติฐานที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั แนวคิด
ทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
4. ผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 424 ชุด มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดปรากฏผลดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้
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1) ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอาชีพหลัก รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละ พบว่า ส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทัว่ ไป คิ ด เป็ นร้อยละ 48.80,เพศหญิง คิ ด เป็ นร้อยละ 63.00, อายุ 20 - 35 ปี คิ ด เป็ นร้อยละ 46.90,
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. คิ ด เป็ นร้อยละ 37.70 สถานภาพสมรส คิ ด เป็ นร้อยละ 67.70 อาชีพ
หลักค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว คิ ด เป็ นร้อยละ 52.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป คิ ด เป็ นร้อยละ 25.00 และรายได้
เฉลี่ยต่อครอบครัว 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ30.70
2) การทดสอบสมมติฐาน (สมมติฐานที่ 1) ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การเชื่ อมโยงแนวคิด
ทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการ
จาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
ลักษณะ
ส่ วน
บุคคล
1.กลุ่ม
ตัวอย่ าง

การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนื้อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19ของบริษัททีเ่ ป็ นกรณีศึกษา
ค่าสถิติ

Sig

2.เพศ
Sig
3.อายุ
Sig
4. ระดับ
การศึกษา
5.
สถานภาพ
สมรส
6.อาชีพ
หลัก
7.รายได้ ต่อ
เดือน
8.รายได้ ต่อ
ครอบครัว

Sig

Sig

Sig

Sig

Sig

Right
Product

Right
Quantity

Right
Condition

Right
Place

Right
Price

Right
Time

Right
Cost

ภาพรวม

42.632

68.285

375.839

42.301

36.259

81.889

41.163

98.338

0.009

0.000***

0.000***

0.002

0.002

0.000***

0.005

0.003

57.68

37.486

51.324

42.262

15.781

22.567

21.852

35.565

0.861

0.317

0.022*

0.186

0.800

0.402

0.686

0.468

463.585

470.503

93.617

171.177

240.059

167.827

453.218

294.284

0.248

0.111

0.386

0.201

0.070

0.307

0.591

0.273

196.486

159.328

233.082

144.022

208.518

156.766

176.11

182.045

0.006**

0.016*

0.000***

0.005**

0.000***

0.000***

0.003**

0.004**

70.364

84.569

85.644

68.056

73.016

57.551

68.338

72.505

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.001***

0.000***

330.120

257.615

603.776

201.805

253.429

204.221

229.765

297.247

0.042*

0.002**

0.000***

0.019*

0.002*

0.000***

0.015*

0.011*

183.384

314.116

511.763

117.335

109.338

218.293

178.554

233.255

0.465

0.011*

0.000***

0.229

0.032*

0.000***

0.336

0.153

365.619

403.291

454.685

212.07

172.423

365.268

361.896

333.607

0.142

0.001**

0.000***

0.045*

0.005**

0.000***

0.038*

0.033*

หมายเหตุ * P < 0.05, ** P < 0.01, Sig *** = 0.001

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์
7R’s ในการจาหน่ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ดังนี้ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนระดับการศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่วนรายได้ต่อครอบครัวและอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรของผูบ้ ริ โภค (ภาพรวม) ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรของผูบ้ ริ โภค (ภาพรวม) ที่มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดทางโลจิสติกส์
7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ได้แก่ ปั ญหาใดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การเลือกซื้อเนื้อสุกร ซื้อเนื้อสุกรเพื่อให้ใครบริ โภค ทาไมถึงเลือกซื้อจากแหล่งดังกล่าว ซื้อเนื้อสุกรเมื่อใด นิยมซื้อเนื้อสุกรจาก
แหล่งใด ราคาเนื้อสุกรที่เหมาะสมและยอมรับได้มีราคาประมาณเท่าใด (ต่อกิโลกรัม) และหากเนื้อสุกรมีราคาแพงจะเปลี่ยนไป
ซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนหรื อไม่ ตามลาดับ และการนิยมซื้อชิ้นส่วนเนื้อสุ กรไม่มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดทางโลจิสติกส์
7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
2) การทดสอบสมมติฐาน (สมมติฐานที่ 2)ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรของผูบ้ ริ โภค (ภาพรวม) มี
ความสัมพันธ์กบั แนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โภค (ภาพรวม) มีความสัมพันธ์กบั แนวคิด
ทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
ข้ อมูล
เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
ซื้อเพือ่ ใคร

ซื้อเมื่อใด

ซื้อจากไหน
ทาไมเลือก
ซื้อ
ผลกระทบ
ต่อการซื้อ
นิยมซื้อ
ชิ้นส่ วนใด
ราคาที่
ยอมรับ

ซื้อทดแทน

หมายเหตุ

แนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนื้อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริษัทที่เป็ นกรณีศึกษา
ค่าสถิติ
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig
Pearson ChiSquare
Sig

Right
Product

Right
Quantity

Right
Condition

Right
Place

Right
Price

Right
Time

Right
Cost

ภาพรวม

479.910

310.691

602.873

243.457

161.217

200.475

120.180

302.686

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

352.582

321.299

409.458

276.673

274.631

125.906

248.416

286.995

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

342.978

286.094

443.819

189.020

207.095

194.672

257.185

274.409

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

500.297

332.525

205.523

281.061

225.897

183.407

308.735

291.064

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

503.663

501.266

327.041

300.661

400.967

268.683

387.244

384.218

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

225.431

283.355

146.441

154.200

70.356

102.786

104.084

155.236

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.334

0.010**

0.269

0.088

446.083

154.639

121.471

161.773

161.522

150.489

156.306

193.183

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

122.323

115.624

177.341

98.400

93.331

82.892

81.222

110.162

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

0.000***

* P < 0.05, **P < 0.01 , Sig *** = 0.001
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โภค (ภาพรวม) มีความสัมพันธ์กบั
การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา เรี ยง
ตามลาดับ ได้แก่ ปั ญหาใดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกซื้อเนื้อสุ กร ซื้ อเนื้ อสุ กรเพื่อให้ใครบริ โภค (Who) ทาไมถึงเลือก
ซื้อจากแหล่งดังกล่าว (Why) ซื้ อเนื้ อสุ กรเมื่อใด (When), นิ ยมซื้ อเนื้ อสุ กรจากแหล่งใด (Where) ราคาเนื้ อสุ กรที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้มีราคาประมาณเท่าใด (ต่อกิโลกรัม) และหากเนื้อสุกรมีราคาแพงจะเปลี่ยนไปซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนหรื อไม่ ที่
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 ส่วนการนิยมซื้อชิ้นส่วนเนื้อสุกรไม่มีความสัมพันธ์กบั การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์
7R’s ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
4.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสาคัญของแนวคิ ดการจัดการด้านโลจิ สติกส์ 7R’s ที่ มีผลต่อการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรใน
สถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปั จจัยสาคัญของแนวคิดการจัดการด้านโลจิ สติ กส์ 7R’s ที่ มีผลต่อการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์
COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
แนวคิดทางโลจิสติกส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนือ้ สุ กรใน
สถานการณ์ COVID-19 ของบริษทั ที่เป็ นกรณีศึกษา
1. การเลื อกจาหน่ ายเนื้ อสุกรที่ถูกต้อง
2. ปริ มาณการจาหน่ายเนื้ อสุกรที่ถูกต้อง
3. เงื่อนไขที่ถูกต้องสาหรับการจาหน่ ายเนื้อสุ กร
4. ผูท้ ี่จะได้รับผลประโยชน์
5. การเลื อกจาหน่ ายเนื้ อสุกรในแหล่งที่ถูกต้อง
6. การจาหน่ายเนื้ อสุกรในช่วงเวลาที่ถูกต้อง
7. ต้นทุนในการจาหน่ายเนื้ อสุกรที่ถูกต้อง
รวม

X

S.D.

4.81
4.68
3.24
4.79
4.81
4.61
4.80

0.770
0.768
1.166
0.795
0.765
0.791
0.741

ระดับที่มีผลต่ อแนวคิด
ทางโลจิสติกส์
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

0. 828

มากที่สุด

ลาดับที่
2
5
7
4
1
6
3

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยสาคัญของแนวคิดการจัดการด้านโลจิสติกส์ 7R’s ที่มีผลต่อการ
จาหน่ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาในภาพรวม มีผลต่อแนวคิดการจัดการด้านโลจิสติ
กส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean= 4.53, S.D. = 0.828 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ผลต่อแนวคิดการจัดการด้านโลจิ สติกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านการเลือกจาหน่ ายเนื้ อสุ กรในแหล่งที่
ถูกต้อง รองลงมาได้แก่ การเลื อกจ าหน่ ายเนื้ อสุ กรที่ ถูกต้อง ต้น ทุ นในการจ าหน่ ายเนื้ อสุ ก รที่ ถูก ต้อง ผูท้ ี่ จะได้รั บ
ผลประโยชน์ ปริ มาณการจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง การจาหน่ายเนื้ อสุ กรในช่วงเวลาที่ถูกต้อง และเงื่อนไขที่ถูกต้องสาหรับ
การจาหน่ายเนื้อสุกร
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั นามาอภิปรายผลตามประเด็นที่น่าสนใจได้ดงั นี้
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1) สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่ วนระดับการศึ กษา และกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนรายได้ต่อครอบครัวและอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญการเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิ
สติกส์ (หลักการ 7R’s ) ในการจาหน่ายเนื้อสุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา สถานภาพสมรส
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะปาลและธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ที่กล่าวว่า วงจร
ชีวติ ครอบครัว (Family life cycle) วิธีการขั้นตอนการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคลส่งผลให้มีพฤติกรรมความต้องการใน
การใช้บริ การแตกต่างกันออกไป โดยการดาเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ รายได้ และฐานะของบุคคลและ
การศึกษาวงจรชีวติ ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูท้ าการสื่ อสารการตลาด จะต้องทาความเข้าใจเพื่อออกแบบการบริ การให้
ตรงกับความต้องการของบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549) ที่ กล่าวว่า บุ คลิกภาพและ
แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Personality and self-concept) ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลจะส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน บุคลิกลักษณะบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง, เป็ นตัวของตัวเอง, คล้อยตามผูอ้ ื่น, มีความเป็ น
ผูน้ า, ชอบต่อต้านหรื อปรับตัวได้ดี ส่วนแนวความคิดของตนเองเป็ นวิธีที่บุคคลคนนั้นจะมองตนเองในแง่มุมที่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิ ศา มีจินดา (2553) ที่ กล่าวว่า ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลต่อรสนิ ยม
ความชอบและพฤติ กรรมการซื้ อต่างๆ โดยผูบ้ ริ โภคที่ มีการศึ กษาสู ง มีแนวโน้มจะบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ๆ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่า
2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โภค (ภาพรวม) พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อเนื้ อสุ กร
ของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญเรี ยงตามลาดับ ดังนี้ คือ (1)ปั ญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เนื้อสุกร สอดคล้องกับแนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler, 2006, น.181) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อนั้น จะประกอบ
ไปด้วย การรั บรู ้ ปัญหาหรื อความต้องการเป็ นลาดับแรก ก่อนจะทาการค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลื อก การ
ตัดสิ นใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อเป็ นลาดับถัดไป (2) การซื้อเนื้อสุกรเพื่อให้ใครบริ โภค สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร (2556) ที่ ก ล่ า วว่า การกระท าของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเลื อ ก (Select) การซื้ อ
(Purchase) การใช้ (Use) และการกาจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของตน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ที่กล่าวว่า สิ นค้าและบริ การที่
ธุรกิ จพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด (4) ทาไมถึงเลือกซื้ อจาก
แหล่งดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al., 1985 p. 47) กล่าวว่า คุณสมบัติในการมีทกั ษะและความรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ โดยเฉพาะพนักงานที่ให้บริ การลูกค้าต้องมีความรู ้ความชานาญและความสามารถในงาน
ที่ให้บริ การ และความตั้งใจ ความพร้อมที่จะให้บริ การและความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริ การของพนักงาน จะต้อง
ให้บริ การและแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ วตามความต้องการของลูกค้า (5) ซื้ อเนื้ อสุ กรเมื่อใด สอดคล้องกับแนวคิด
ของ วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2553) กล่าวว่า การดาเนินการเพื่อให้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ สามารถไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้ภายใต้
เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมมีความสะดวกต่อการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค (6) นิ ยมซื้ อเนื้ อสุ กรจากแหล่งใด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรัณ กัลยาณจารี (2551) ที่พบว่า การให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของร้าน
หมูสวัสดี ตามแนวคิดทฤษฎี ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ในปั จจัยของทาเลที่ต้ งั ที่เน้นร้านคมนาคมสะดวก และการ
บริ การของพนักงาน เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มด้านการตลาดของผูจ้ ดั จาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจ (7)ราคาเนื้ อสุ กรที่เหมาะสม
และยอมรับได้มีราคาประมาณเท่าใด (ต่อกิโลกรัม) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรัณ กัลยาณจารี (2551) ที่พบว่า การให้
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ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของร้านหมูสวัสดี ตามแนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในปั จจัย
ด้านราคา ที่เน้นราคาเนื้ อสุ กรที่เหมาะสมกับปริ มาณและมีป้ายบอกราคาชัดเจน (8)ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะซื้ อเนื้ อสัตว์อื่น
ทดแทน สอดคล้องกับแนวคิดของ Zhang (2008 p. 57) ได้อธิ บาย การจัดการการไหลของข้อมูลจะต้องเป็ น real time
กล่าวคือ มีความถูกต้องทันสมัยและผูท้ ี่อยูใ่ นห่วงโซ่อุปทานทุกหน่วยจะต้องสามารถรู ้ขอ้ มูลได้ต้ งั แต่ตน้ น้ าจนถึงปลาย
น้ า และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ที่กล่าวว่า สิ นค้าและบริ การที่ธุรกิจพัฒนาและผลิตขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
3) ปั จ จัย สาคัญ ของแนวคิ ด การจัด การด้า นโลจิ สติ กส์ ด้ว ย 7R’s ที่ มี ผ ลต่ อ การจ าหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รใน
สถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่ สุด เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ คือ (1) การ
เลือกจาหน่ายเนื้ อสุ กรในแหล่งที่ ถูกต้อง กับการเลือกจาหน่ ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญ กับปั ญหาที่ มีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเนื้ อสุ กรเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิทยา สุ หฤทดารง (2546, น. 9 - 13) กล่าวว่า “ลอจิ สติกส์” และการจัดการโซ่ อุปทาน เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับ
การบูรณาการที่รวบรวมเอากิ จกรรมที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดหา การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดส่ งสถานะทั้งหมด
ของสิ นค้าที่ ทาการผลิ ตโดยมี การบริ การและบริ หารข้อมูลเป็ นปั จจัยสนับสนุ นที่ ช่วยทาให้การดาเนิ นงานต่างๆดังกล่าว
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (2)การเลือกจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman
และคณะ (Parasuraman et al., 1985 p.47) กล่าวว่า ความไว้วางใจได้ (Reliability) เกี่ยวข้องกับความถูกต้องในกระบวนการ
ให้บริ การ ได้แก่ ความสามารถในการให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรกและสามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้ตามที่
สัญญาไว้อย่างครบถ้วน (3) ต้นทุ นในการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรที่ ถูกต้อง แสดงให้เห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรัณ กัลยาณจารี (2551)
ที่พบว่า การให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของร้านหมูสวัสดี ตามแนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
(Marketing mix หรื อ 4P’s) ในส่วนปั จจัยด้านราคา โดยเน้นราคาเนื้ อสุ กรที่เหมาะสมกับปริ มาณและมีป้ายบอกราคาชัดเจน (4)
ผูท้ ี่จะได้รับผลประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการบริ โภคเนื้ อสุ กร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง สอดคล้องกับ USAID DELIVER PROJECT (2009, p. 3) ที่ แสดงให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ของระบบโลจิสติกส์ได้อย่างชัดเจน นัน่ คือ ระบบโลจิสติกส์ จะต้องตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งความพึง
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ซึ่ งการที่ จะตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้น้ นั ในระบบโลจิ สติกส์ มี
แนวคิดหนึ่ งที่จะนามาตอบสนองในจุดนี้ ได้ นัน่ คือ แนวคิด 7R (5) ปริ มาณการจาหน่ายเนื้ อสุ กรที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปริ มาณเนื้ อสุ กรที่ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Qing Zhang (2008, p. 57) อธิ บายว่า การจัดการการไหลของข้อมูลจะต้องเป็ น real time กล่าวคือ มี
ความถูกต้องทันสมัยและผูท้ ี่ อยู่ในห่ วงโซ่ อุปทานทุกหน่ วยจะต้องสามารถรู ้ขอ้ มูลได้ต้ งั แต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า (6) การ
จาหน่ายเนื้อสุกรในช่วงเวลาที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2553) กล่าวว่า การดาเนิ นการเพื่อให้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ สามารถไปสู่ ผูบ้ ริ โภคได้ภายใต้เงื่อนไข
ด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมมีความสะดวกต่อการเลือกซื้อของผูบ้ ริ โภคและที่สาคัญ คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นต้องมี
ความสอดคล้องกับการบริ หารด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่ ได้กาหนดขึ้น เนื่ องจากสถานที่ จัดจาหน่ ายมีผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ (7) เงื่อนไขที่ถูกต้องสาหรับการจาหน่ายเนื้ อสุ กร แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ที่มีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความสม่าเสมอ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ John Magan, Chandra Lalwani and Tim Butchor (2008, p.150) ที่กล่าวว่า ข้อมูลความต้องการในฝั่งลูกค้า
(Demand side information) มีความจาเป็ นที่ผจู ้ ดั จาหน่ายต้องทราบถึงความต้องการสิ นค้าของลูกค้า เพื่อทางผูจ้ ดั จาหน่ายจะได้
สามารถวางแผนงานและการส่งมอบให้ถูกต้องตามหลักการจัดการโลจิสติกส์
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ได้ ค ้ น พบประเด็ น และปั ญหาต่ า งๆ ที่ น่ า สนใจและน ามาสู่ การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า ง
ข้อเสนอแนะตามกรอบแนวคิดของการวิจยั การเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการด้านโลจิสติกส์ 7R’s ที่มีผลต่อการจาหน่ายเนื้ อ
สุกรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ การให้ค วามสาคัญ หรื อ ประเมิ น ผลความสนใจใน
ส่ ว นของลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (เพศทางเลื อ ก) เพื่อ สร้ า งความพึง พอใจหรื อ ตอบสนองความต้อ งการตามกลุ่ม ที่
สนใจมากยิ่ง ขึ้ น ในอนาคต และควรศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในส่ ว นของลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ การ
เชื่ อมโยงแนวคิ ดทางโลจิ สติ กส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรของบริ ษ ทั ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา เพื่อ จะนาผลลัพ ธ์ที่ ไ ด้
ไปกาหนดกลยุท ธ์แ ละสร้ า งศัก ยภาพที่ แ ข่ง ขัน ได้ใ นสถานการณ์ COVID-19 หรื อ สภาวะวิก ฤติ ใ นอนาคตของ
บริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษา
2) ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเนื้ อสุ กรได้แก่ การจาหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รในสถานการณ์
COVID-19 ผูจ้ ัด จาหน่ า ยควรจัด เตรี ย มชิ้ น ส่ ว นเนื้ อ สุ ก รบริ เ วณส่ ว นเนื้ อ สัน และชิ้ น ส่ ว นของเนื้ อ สุ ก รสามชั้น ไว้
ในปริ ม าณที่ ม ากกว่า ชิ้ น ส่ ว นเนื้ อ สุ ก รบริ เ วณอื่ น ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการและความพึง พอใจบริ โ ภคเนื้ อ
สุ ก รของผู บ้ ริ โ ภค รวมทั้ ง การพัฒ นาศัก ยภาพและขี ด ความสามารถด้า นความคุ ม้ ค่า ให้ก ับ คู ่ค า้ หรื อ ผู ม้ ี ส่ ว น
เกี่ ย วข้อ ง เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ทางโลจิ สติ กส์ (หลักการ 7R’s ) ในการจาหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รใน
สถานการณ์ COVID-19 ได้อ ย่า งมี คุ ณ รู ป ที่ ดี ข้ ึ น และผู ป้ ระกอบการในการจาหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รควรมี การพยากรณ์
ความต้อ งการเนื้ อ สุ ก รล่ว งหน้า และสร้ า งเครื อ ข่า ยประสานความร่ ว มมื อ กับ ผู ป้ ระกอบการบริ เ วณท้อ งถิ ่ น
ใกล้เคี ยง เพื่อตอบสนองความต้องการเนื้ อสุ กรของผูบ้ ริ โ ภค เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคไม่เ ปลี่ ย นแปลงที่ จ ะซื้ อ เนื้ อ สัต ว์
อื่ นทดแทน ในช่ วงภาวะเนื้ อสุ กรขาดตลาดหรื อ ในช่ วงสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น
3) ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงแนวคิดทางโลจิ สติ กส์ 7R’s ในการจาหน่ ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์
COVID-19 ของบริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษา ได้แก่ ผู ป้ ระกอบการควรมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่า ยและประสานงานร่ ว มกัน กับ
ผูป้ ระกอบการด้า นอื่ น ๆ บริ เ วณท้อ งถิ่ น ใกล้เ คี ย ง เพื่อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ นวคิ ด ทางโลจิ สติ กส์ 7R’s ใน
การจาหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษ ทั ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา เพื่อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความยัง่ ยืน รองรั บ
การขยายตัว ของหุ ้น ส่ ว นหรื อ เครื อ ข่า ยในอนาคต ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒ นาการเชื่ อ มโยง
แนวคิ ด ทางโลจิ ส ติ กส์ (หลักการ 7R’s ) ในการจาหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รของบริ ษ ทั ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา โดยการกาหนด
เป็ นนโยบายที่ ชัดเจนให้ทุกหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ เอกชน และผูป้ ระกอบการ มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาและเตรี ย ม
ความพร้ อ มในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่อ ที่ จ ะสร้ า งความเข้ม แข็ง และรายได้ท างเศรษฐกิ จ ของการจาหน่ า ยเนื้ อ
สุ กรในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน ต่อไป
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งต่อไป
(1) ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย อื ่ น ๆ ที ่ ค าดว่า จะมี ผ ลต่อ การเชื ่ อ มโยงแนวคิ ด ทางโลจิ ส ติ ก ส์
(หลัก การ 7R’s ) ในการจาหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษ ทั ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา เช่ น การ
วางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ผลลัพธ์การดาเนิ นการ เป็ นต้น
(2) ควรทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงแนวคิ ดทางโลจิ ส ติ ก ส์ (หลัก การ 7R’s ) ใน
การจาหน่ ายเนื้ อสุ กรในสถานการณ์ COVID-19 ของบริ ษ ทั ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษาในหลายภาคส่ ว น แล้ว นาผลลัพ ธ์ที่
ได้มาพัฒนาในเชิ งรู ปธรรมต่อ ไป
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