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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บ ริ การบริ ษัท โคลอสซอล อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จํากัด (2) เพื่ อ ศึ ก ษากิ จ กรรมหลัก ของโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ความสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารบริ ษ ัท โคลอสซอล อิ นเตอร์ เ นชั่นแนล จํากัด ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด จํานวนทั้งสิ้ น 802 บริ ษทั โดยสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 267 คน การ
วิเ คราะห์ ขอ้ มูล ใช้ส ถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ส ถิ ติเ ชิ ง อนุ มาน ได้แ ก่ (F-test) และ (Pearson Correlation)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั เอกชน จํานวน 167 องค์การ (ร้อยละ 62.50) มีระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ 10 ปี ข้ ึนไป จํานวน 104 องค์การ (ร้อยละ 39.00) มีระยะเวลาในการใช้บริ การ 1-5 ปี จํานวน 147 องค์การ
(ร้อยละ 55.10) และรู้จกั บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดจากการได้รับการติดต่อโดยตรงจากทางบริ ษทั
จํานวน 190 องค์การ (ร้อยละ 71.20) กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงอันดับได้ดงั นี้
ด้านการจัดซื้อจัดหา ด้านการขนส่ ง ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ด้านการ
บริ หารสิ นค้าคงคลัง และด้านการสื่ อสารโลจิสติกส์ ตามลําดับ และผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจได้แก่ ระยะเวลาในการดําเนิ นธุ รกิจ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
และการรับรู้ขอ้ มูลบริ ษทั ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ไม่ต่างกัน (2) กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ ได้แก่ ด้านการจัดซื้ อจัดหา ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า ด้านการ
คาดการณ์ค วามต้อ งการของลูก ค้า ด้านการสื่ อสารโลจิส ติ กส์ ด้านการบริ ห ารสิ นค้าคงคลังและด้านการขนส่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ: ลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจ, กิจกรรมหลักโลจิสติกส์, ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

ABSTRACT

This independent study has objective (1) to study about the general characterize of the business that
affects to the Colossal International Company Ltd.’s customers. (2) To study about main activities of the logistics
that related to the customers of Colossal International Company Ltd.’s satisfaction. For populations to make a study
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are the Colossal International Company Ltd.’s 802 customers by using purposive sampling. Using information
papers for collect the information from 267 people. Data analysis using descriptive statistics that were frequency,
percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics were F-Test, and Pearson Correlation. the result, the
main examples are the 167-individual company (62.50%), has over 10 years for corporate the business about 104
companies (39.00%), has a duration for 1-5 years for a services about 147 companies (55.10%), and knew Colossal
International Company Ltd. from a direct contract for 190 companies (71.20%). Main activity of the logistics are in
the high range by using descendent orders as procurement, transportation, customer services, demand forecasting,
inventory management, and logistics communication and order processing. And the customers gave the highest
score for a satisfaction. The result from hypothesis testing. (1) The differences of duration for business, duration of
service, and company Information Recognition in general business information of Colossal International Company
Ltd. are not affect to the customer’s satisfaction. (2) Main activity of the logistics are procurement, customer
services, demand forecasting, logistics’ communication, inventory management, and transportations has relation to
the Colossal International Company Ltd.’s customers in statistical significance as 0.05%, by having a relationship
in the same direction.
Keywords: characteristics of business, main activities of logistics, customer satisfaction
1. บทนํา

เนื่องจากสังคมปัจจุบนั ธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันอย่างเสรี และมีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นที่จะมีการขยายตัว
ทั้งนี้จึงทําให้บริ ษทั หรื อองค์การต่าง ๆ ในปั จจุบนั มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนรู ปแบบการพัฒนาองค์การให้เป็ นที่
สามารถตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจในปัจจุบนั ได้ จากการศึกษาข้อมูลใน
ทางด้านอุตสาหกรรมการนําเข้าและส่ งออกในปี 2559 มีการนําเข้าเคมีของไทยมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากและมีความ
หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ ปัจจุบนั การนําเคมีหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ถูกนําเข้ามาใช้ในทุกหน่ วยธุ รกิจองค์การ
หรื อบริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของสิ นค้าอันได้แก่ อาหาร ยา เครื่ องสําอาง,สารหรื อวัตถุอนั ตรายที่
นํามาใช้ ทั้งนี้โครงสร้างของสิ นค้าประเภทเคมีหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ต่างมีความซับซ้อนของวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นส่ วนผสม นั้น ๆ
(กระทรวงพาณิ ชย์, 2559) จึงทําให้ประเทศไทยยังไม่ส ามารถที่จะทําการผลิตหรื อคิดค้นเคมีหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
ขึ้นมาเองได้จึงทําให้เกิดการจัดตั้งบริ ษทั ที่มีรูปแบบในการนําเข้าสิ นค้าหรื อการร่ วมทุนจากต่างประเทศสิ นค้า เช่น
อุตสาหกรรมสี เครื่ องสําอาง หรื อรู ปแบบเคมีหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ทําให้ลูกค้าหรื อองค์การต่าง ๆ ที่มีตอ้ งการในการ
ใช้สินค้าในประเภทนี้ ไม่ว่าจะเป็ นในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ทําให้มีบริ ษทั ต่าง ๆ (สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม SMI สภาอุตสาหกรรม, 2554) รวมถึงบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดที่มองแนวทาง
การตลาดของธุรกิจที่มีความต้องการใช้เคมีหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ โดยมีอตั ราการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเคมีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระทัง่ อาจทําให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจในรู ปแบบเดียวกัน จึงทําให้องค์การอยากที่จะทราบ
ความพึงพอใจ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
โดยมุ่งเน้นศึกษาจากตัวแปรกิจกรรมหลักโลจิสติกส์ เพีอ่ ที่จะให้กลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั มีความพึงพอใจเกิด
ความภักดีต่อตัวบริ ษทั ที่ใช้บริ การ บริ ษทั หรื อองค์การจึงได้มีการจัดเตรี ยมรู ปแบบของสิ นค้าที่มีความหลากหลายต่อ
ความต้องการในการใช้เคมีให้มีความพร้อมต่อการให้บริ การลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นและมีประสิ ทธิภาพที่ดี
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
2) เพื่อศึกษากิจกรรมหลักโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
3. สมมติฐานของการวิจัย
1) ลักษณะทัว่ ไปของธุ รกิจ ได้แก่ ลักษณะองค์การหรื อธุ รกิจ, ระยะเวลาในการดําเนิ นธุ รกิจ, ระยะเวลใช้
บริ การของทางบริ ษทั ,และด้านการรับรู้บริ ษทั ข้อมูลของบริ ษทั ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัดที่ต่างกัน
2) กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ได้แก่ การจัดซื้อจัดหา, การให้บริ การแก่ลูกค้า, การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า, การสื่ อสารด้านโลจิสติกส์, การบริ หารสิ นค้าคงคลังและ การขนส่ ง มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
4. ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การของบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จํานวน 802
องค์การ (ฐานข้อมูลลูกค้าบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล, 2560)
2) ด้านเนื้อหา การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด จากตัวแปรลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจ และกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
3) ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ี่สนใจศึกษาในธุ รกิจ สถานบันศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ สามารถ
นําไปเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
2) ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้หรื อนําไปเป็ นกรณี ศึกษาให้แก่ผสู้ นใจศึกษา ค้นคว้าวิจยั
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
3) ผลงานวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ในเชิงธุรกิจแก่ทางบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด สามารถนํา
ผลการวิจยั นี้ไปพัฒนากิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ของทางบริ ษทั ฯ ในส่ วนต่าง ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อสร้างให้เกิด
ประสิ ทธิภาพทั้งในด้านการบริ หารจัดการ และการออกแบบกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์
4) ผลการวิจยั นี้ทาํ ให้เห็นถึงความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีแก่คู่คา้ สามารถนําผลการวิจยั นี้ ไป
ส่ งเสริ มการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ค่คู า้ หรื อการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําธุ รกิจร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความสมดุลในห่ วงโซอุปทาน
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6. กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทัว่ ไปของธุ รกิจ
- ลักษณะองค์การ/ธุ รกิจ
- ระยะเวลาในการดําเนิ นธุรกิจ
- ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั เป็ นระยะเวลา
- เท่าใด
-ท่านรู ้จกั บริ ษทั จากทางสื่ อใด
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
- ด้านการจัดซื้อจัดหา
- ด้านการให้บริ การแก่ลกู ค้า
- ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
- ด้านการสื่ อสารด้านโลจิสติกส์
- ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
- ด้านการขนส่ ง

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั

7. นิยามศัพท์เฉพาะ
กิจกรรมโลจิสติก ส์ หมายถึง ระบบที่มีการจัดการไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของข้อมูลหรื อทรัพยากรที่มีอ ยู่
อย่างหลากหลาย ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดตั้งแต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทางโดยใช้ตน้ ทุนใน
แต่ละด้านให้น้อยที่สุด ที่เป็ นกิจกรรมในการสนับสนุ นขององค์การ โดยจากการศึกษาได้ทาํ การยกข้อมูลกิจกรรม
หลักของโลจิสติกส์จาํ นวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้ อจัดหา, ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า, ด้านการคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า, ด้านการสื่ อสารด้านโลจิสติกส์, ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง, ด้านการขนส่ ง มาใช้ในการระบุขอ้
คําถามในแบบสอบถามการศึกษาวิจยั
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ประสิ ทธิ ภาพจากการดําเนิ นกิ จการทางด้านการนําเข้าส่ งออกโดยใช้กิจกรรมโลจิส ติก ส์เ พื่อเชื่อ มการดําเนิ นงาน
เพื่อให้ส่งผลที่ดีให้แก่องค์การ จนเกิดความประทับใจและตรงกับความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
8. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับกิจกรรมโลจิสติกส์
คํานาย อภิ ป รั ช ญาสกุล (2550) ได้ใ ห้ค วามหมายไว้เ กี่ ย วกับ การจัดการกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ นการ
ดําเนินการในขั้นตอนเริ่ มต้นในขั้นตอนการวางแผนเพื่อการจัดการในการสนับสนุ นให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล เพื่อดําเนินการเช่น การจัดเก็บสิ นค้า การบริ การหรื อขึ้นตอนในกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อให้ตรงต่อความ
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ต้องการของลูกค้าและกมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) ได้ทาํ การยกตัวอย่างจากสิ่ งที่นาํ ไปปรับใช้ก ับ
กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ เป็ นการดําเนินกิจกรรมขององค์การและกลุ่มที่ให้การสนับสนุ นการทํางานขององค์การ
นั้น ๆ ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลที่ดีรวมถึงเป้ าหมายในการจัดส่ งมอบให้กบั ลูกค้าได้อย่างดีอีกด้วย สรุ ป
กิจ กรรมโลจิส ติก ส์เ ป็ นเพียงกิจ กรรมที่ทาํ ให้เ กิดการดําเนิ นงานที่เกิ ดผลประโยชน์ต่อ องค์ก ารหรื อบริ ษ ัทที่มีก าร
ดําเนินกิจกรรมในการเชื่อมโยงกิจกรรมที่หลากหลายให้มีความครบถ้วนทุกกิจกรรมย่อมทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อ
ผลการดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นอย่างดีมีประสิ ทธิ ภาพ ตามลักษณะของธุ รกิจระดับการใช้กิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์น้ นั ในแต่ละอุตสาหกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
จารุ ภี ชินะพงศ์ไพศาล (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรื อความรู้สึกนึ กคิดในทางบวกทั้ง ความชอบ
ความพอใจ และความนิยมที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการที่บุคคลมีหากได้รับการตอบสนองที่บรรลุตาม
ความต้องการแล้วความพึงพอใจก็จะตามมา สรุ ป ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึกหรื อความสุ ขของแต่ละบุคคลในด้าน
ความคิดเพื่อทําให้เกิดความรู้สึก ชอบ เกิดความสบายใจ เกิดความสุ ขใจต่อสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เจออยู่ของแต่ละคน หรื อ
เป็ นเพียงความรู้สึกที่ชอบพอใจต่อความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการของแต่ละคน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วาสนา จรู ญศรี โชติกาจร (2550) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องผลกระทบของประสิ ทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ที่
มีต่ อ ความได้เ ปรี ยบทางการแข่ ง ขัน ของธุ รกิ จ อุ ตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่ า การดําเนิ น งานของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีแนวความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การจัดการประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ โดยรวมทุ ก ด้า น ได้แก่ การบริ หารสิ น ค้าคงคลัง การจัดซื้ อ จัด หา การขนส่ ง เป็ นต้น โดยมี
แนวความคิดเห็ นด้วยกับความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบทางด้านการจัดการ โดยรวมของระบบโลจิสติกส์ ผลที่ได้อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านความแตกต่าง และการมุ่งเน้นบางส่ วนของตลาด ซึ่ งจะมีความคิดเห็ นด้วยเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เกิดความคิดเห็นด้วยในด้านความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน แตกต่างกัน
มานิ ตา เจริ ญ พัฒ นะ (2555) ได้ท าํ การศึ ก ษา เรื่ อ งความพึ ง พอใจของลูก ค้าที่ ใ ช้บ ริ การขนส่ งสิ น ค้า
กรณีศึกษา : ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เอสทีพี ทรานสปอร์ต โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้เพื่อต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ อุปสรรค์ปัญหาและปัจจัยใดเป็ นเหตุให้เลือกใช้บริ การ เพื่อนําผลที่ศึกษาไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาให้เกิด
ผลดีต่อตัวองค์การ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของสิ นค้าและการคํานึงถึงราคา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า ในส่ วนของการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของผูใ้ ช้บริ การที่ต่างกันไม่มีผลต่อการ
ใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมเจตน์ พิมพ์ทอง (2556) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ดา้ นการบริ การลูกค้าของ
ศูนย์บริ การลูก ค้า บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม พบว่า ด้านความน่ าเชื่ อถือ ของบริ ษทั ที่จ ะต้อ งมีการ
ให้บริ การลูกค้าได้อย่างดีมีความถูกต้องในการให้บริ การและมีความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก เป็ นเป้ าหมายที่สําคัญ
เกิดจากการต้องการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้เกิดการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน จึงได้มีการนํา
ระบบของการบริ การหลักโลจิสติกส์เข้ามาปรับปรุ งระบบหรื อวางแผนการพัฒนาธุรกิจในเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
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9. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ องค์การหรื อธุ รกิจที่ใช้บริ การของ
บริ ษ ัท โคลอสซอล อิ นเตอร์ เ นชั่นแนล จํากัด จํานวนทั้งสิ้ น 802 บริ ษ ัท (ฐานข้อ มูล ลูก ค้าบริ ษ ัท โคลอสซอล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล, 2560) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 267 บริ ษทั โดยใช้การเลือกใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
บริ ษทั ผูใ้ ช้บริ การของบริ ษ ทั โคลอสซอล อิ นเตอร์ เ นชัน่ แนล จํากัด และวิธีสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) เพื่อ ความสะดวกของผูว้ ิจ ัยในการเลื อ กตัว อย่าง ในงานวิจ ัยนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ อ งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับของ Likert Rensis (1970)
แบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดให้ค่าความน่ าเชื่อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7
(George and Mallery, 2006) จากการดําเนิ นการทดสอบข้อมูล จากแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดแรก ได้ผลการ
วิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุ ดอยูท่ ี่ 0.716 และสูงสุ ดเท่ากับ 0.845
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการหาจํานวนค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปล
ความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One – Way Analysis of Variance : ANOVA) และ Pearson correlation โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลด้ านลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือบริ ษทั เอกชน จํานวน 167 องค์การ (ร้อยละ 62.50) มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
10 ปี ขึ้นไป จํานวน 104 องค์การ (ร้อยละ 39.00) มีระยะเวลาในการใช้บริ การ 1-5 ปี จํานวน 147 องค์การ (ร้อยละ
55.10) และด้านการรู้จกั บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดจากการได้รับการติดต่อโดยตรงจากทางบริ ษทั
จํานวน 190 องค์การ (ร้อยละ 71.20)
กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ ทมี่ คี วามสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X� = 4.19) โดยพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดซื้อจัดหา มากที่สุด (X� =4.26) รองลงมาด้านการขนส่ ง (X� = 4.24) และน้อยที่สุดด้าน
การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (X� = 4.13) โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1) ด้านการจัดซื้อจัดหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(X� = 4.26) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุ ณภาพของสิ นค้าที่ตรงตามความต้อ งการได้เ ป็ นอย่างดี มากที่สุ ด
(X� =4.38) รองลงมา ความสัมพันธ์อนั ดี เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการบริ การ (X� = 4.30) และน้อยที่สุด สิ นค้ามีความ
พร้อมต่อคําสั่งซื้อเพื่อป้ องกันการขาดตลาด (X� = 4.16)
2) ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X� = 4.21) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีการตอบสนองความต้องการสิ นค้าภายใต้เงื่อนไขช่วงเวลามาก
ที่สุด (X� =4.28) รองลงมาการบริ การทีต่ อบสนองต่อการแก้ปัญหา (X� = 4.27) และน้อยที่สุด บริ การตรงตามเงื่อนไข
การสั่งซื้อ (X� = 4.11)
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3) ด้านการคาดการณ์ความต้อ งการของลูก ค้า พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ดเห็ น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X� = 4.13) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจกับสิ นค้าทําให้ทราบความ
ต้องการได้เป็ นอย่างดีมากที่สุด (X� =4.27) รองลงมาติดตามบริ การหลังการขาย (X� = 4.21) และน้อยที่สุดคือ นําข้อมูล
การสั่งซื้อในอดีตมาพิจารณาวางแผนงานและการตัดสิ นใจ (X� = 3.94)
4) ด้านการสื่ อสารโลจิสติกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X� = 4.15) โดยพิจ ารณาเป็ นรายข้อพบว่าการจัดการคําสั่งซื้ อได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ด (X� =4.32)
รองลงมาติดต่อประสาทงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ (X� = 4.21) และน้อยที่สุดคือนําระบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่ได้มาตรฐาน
มาใช้ (X� = 3.93)
5) ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X� = 4.16) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าระบบการตรวจสอบสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพ วางระบบการ
ตรวจสอบสิ นค้าคงคลังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก (X� =4.20) รองลงมาการจัดเก็บสิ นค้าให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า
(X� = 4.19) และน้อยที่สุดคือการจัดเก็บสิ นค้าที่มีความหลากหลายของสิ นค้า (X� = 4.10)
6) ด้านการขนส่ ง พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ มีค วามคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(X� = 4.24) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การจัดส่ งสิ นค้าตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ วมากที่สุด (X� =4.37)
รองลงมาการตรวจสอบพาหนะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย (X� = 4.28) และน้อยที่สุดคือการจัดสรรพาหนะขนส่ งที่
เหมาะสมกับ (X� = 4.15)
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ บริษัทโคลอสซอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X� = 4.31) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจในการดูแลสิ นค้าและบริ การที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (X� =4.31) รองลงมาความพึงพอใจในการรับบริ การที่ดีและมีการติดตามผลต่อลูกค้า (X� =
4.29) และน้อยที่สุดความพึงพอใจการให้ขอ้ มูลที่สะดวกและรวดเร็ ว (X� = 4.23)

11. ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์
ตารางที่ 1 เนชัน่ แนล จํากัด
สมมติฐาน
สถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจ
F-Test
0.10
ปฏิเสธ
ลักษณะองค์การหรื อธุรกิจ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
F-Test
0.07
ปฏิเสธ
ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
F-Test
0.09
ปฏิเสธ
การรับรู้ขอ้ มูลบริ ษทั
F-Test
0.22
ปฏิเสธ
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจได้แก่ ระยะเวลาในการดําเนิ นธุ รกิจ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และ
การรับรู้ขอ้ มูลบริ ษ ัท ที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ไม่ต่างกัน
ตารางที่ 2 กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ท่มี ีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์
ตารางที่ 2 เนชัน่ แนล จํากัด
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
Pearson
Sig.
ทิศทาง
ระดับความสัมพันธ์
(r)
ด้านการจัดซื้อจัดหา
0.507
0.00*
บวก
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า
0.611
0.00*
บวก
มีความสัมพันธ์สูง
ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
0.679
0.00*
บวก
มีความสัมพันธ์สูง
ด้านการสื่ อสารโลจิสติกส์
0.720
0.00*
บวก
มีความสัมพันธ์สูง
ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
0.603
0.00*
บวก
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
ด้านการขนส่ ง
0.716
0.00*
บวก
มีความสัมพันธ์สูง
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรตามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด ของกิจ กรรมหลัก ของโลจิ ส ติก ส์ โดยเรี ยงลําดับความสัมพันธ์จ ากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการ
สื่ อสารโลจิสติกส์, ด้านการขนส่ ง, ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า, ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า , ด้านการ
บริ หารสิ นค้าคงคลังและด้านการจัดซื้อจัดหา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.720, r = 0.716, r = 0.679, r
= 0611, r = 0.603, r = 0.507)
12. การอภิปรายผล
กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ โดยเรี ยงลําดับความสัมพันธ์ ดังนี้
1) ด้านการสื่ อ สารโลจิสติกส์ มีความสําคัญอย่างมากในการดําเนิ นธุ รกิจโดยจะต้องมีความสะดวกรวดเร็ ว
แม่นยําและเข้าถึงได้ง่าย เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า สามารถจัดการคําสั่งซื้ อ ของลูกค้าได้มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ถูกต้อ ง การสื่ อ สารโลจิส ติกส์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะพัฒนาระบบที่จะทําให้สามารถติ ดต่อ สื่ อสารด้านโลจิ สติก ส์ให้มี
ความรวดเร็ ว ประหยัด สะดวกและสามารถทราบถึงสถานะของสิ นค้าได้เข้ามาช่ วยหรื อ องค์ก ารจําเป็ นต้อ งมีการ
พัฒนาในการสื่ อ สารเพื่อนํามาประยุกต์ใช้จะก่ อ ให้เ กิ ดประประโยชน์สู งสุ ดได้ไม่น้อ ยเลยที่เดี ยวและนอกจากนี้
องค์การควรให้ความสําคัญในการจัดระบบวางรากฐานที่ดีกบั ด้านการสื่ อสารให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการขยายเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย
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2) ด้านการขนส่ ง เป็ นกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่ส่งมอบสิ นค้า และบริ การ โดยการที่มีการขนส่ งที่ดี จะ
ช่วยเสริ มความมัน่ ใจ และความเชื่อมัน่ ของคู่คา้ ที่มีต่อบริ ษทั ฯ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า การจัดส่ งสิ นค้าตาม
ความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วนั้นจะต้องอาศัยรู ปแบบการให้บริ การการขนส่ งที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดส่ งสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ห ลากหลาย เพื่อส่ งผลให้เกิดการขับเคลื่อ น
สิ นค้าหรื อบริ หารให้เป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
3) ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เป็ นการคาดการณ์ความต้องการของสิ นค้าของทางบริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันการขาดวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของแต่ละคู่คา้ เนื่ องจาก ลักษณะปริ มาณในการผลิตของแต่
ละคู่คา้ ที่มีค วามแตกต่ างกัน ดังนั้นถ้ามีการพยากรณ์ที่แม่นยําจะช่ วยทําให้บริ ษ ัท ฯ มีคุ ณภาพความพร้อ มในการ
ตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูก ค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นวิธีที่จะช่ว ยให้อ งค์ก ารหรื อธุ รกิ จมีการวาง
แผนการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อเพื่อที่จะเตรี ยมสิ นค้าสําหรับให้บริ การลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงทราบถึงการ
ปริ มาณความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกับวางแผนเตรี ยมสิ นค้าหรื อบริ การให้ได้อย่าง
ทันเวลา
4) ด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า เป็ นหัวใจสําคัญของกิ จกรรมโลจิสติ กส์ นอกจากแสดงถึ งความพร้ อมของ
รู ปแบบของการติดต่อ ขนส่ งแล้วยังแสดงถึงคุณภาพของการบริ การของบริ ษทั ฯ ที่ส่งมอบแก่ลูกค้าจนเกิดความพึง
พอใจต่อบริ ษทั เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าการดูแลและส่ งเสริ มให้พนักงานมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ามากกว่า
ด้านอื่น เนื่องจากองค์การมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการติดต่อประสานงานติดตามความต้องการของลูกค้ารวมถึง
รับฟังปัญหาจากลูกค้าเพื่อแก้ไข และตอบสนองให้กบั ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
5) ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญของกิจกรรมโลจิสติกส์ในด้านการเก็บรักษาสิ นค้าและการ
จัดเตรี ยม เมื่อ พิจารณาจากค่ าเฉลี่ยพบว่า ระบบการตรวจสอบสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีค่ าเฉลี่ ยมากที่สุ ด
องค์การมีการจัดการหรื อการบริ หารสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิภาพ โดยจัดให้มีพนักงานดูแลสิ นค้าแต่ละชนิ ดเพื่อให้
เกิดการรับรู้ของการเข้าและการออกของสิ นค้าได้ดีเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริ การที่ดี เพื่อที่จะไม่ให้ส่งผล
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและทําให้การผลกระทบต่อผลกําไรจากการประกอบการขององค์การหรื อธุ รกิจต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไปได้ โดยการนําเอาระบบทางเทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลของสิ นค้าคงคลังเพื่อให้ เกิดความถูกต้องแม่นยํา
และทันเวลามากยิง่ ขึ้นทั้งนี้อาจจะทําได้โดยมีการจัดเช็คสิ นค้าคงคลังในรู ปแบบของการเช็ครายเดือนในทุก ๆ เดือน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังมีความให้สอดคล้องกับการจัดซื้อสิ นค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรง
กับความต้อ งการขอลูก ค้าได้อ ย่างสะดวกและรวดเร็ ว เป็ นสิ่ งที่จ าํ เป็ นต้อ งให้ค วามสําคัญ ต่ อ ความพึงพอใจเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามที่ตกลงกันไว้
6) ด้านการจัดซื้อจัดหา เป็ นพันธกิจของทางบริ ษทั ฯ ที่จะต้องมีการสรรหาวัตถุดิบจําพวกสารเคมี มาเสนอ
ขายให้กบั คู่ค ้าทางธุ รกิจ ดังนั้นการจัดซื้ อ จัดหาวัตถุดิบจําพวกสารเคมี ที่ต้องใช้ค วามรู้ค วามสามารถที่เชี่ ยวชาญ
โดยเฉพาะจึงมีความสําคัญอย่างมากทีท่ าํ ให้ค่คู า้ เกิดความพึงพอใจเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าสิ นค้ามีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของลูกค้ามากกว่าด้านอื่นเนื่ องจากการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าเป็ นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่สามารถสร้าง
ความมีอิทธิผลต่อองค์การหรื อธุรกิจที่ส่งผลให้มีประสิ ทธิภาพที่ดีให้กบั องค์การ
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดลองกับงานวิจยั ของ สมเจตน์ พิมพ์ทอง (2556) ทําการศึกษา “เรื่ องความพึงพอใจใน
บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการบริ การลูกค้าของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม” ทั้งนี้ บริ ษทั มี
ช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่หลากหลายในการรองรับการให้บริ การนอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พชรรร
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เศรษฐยานนท์ (2554) ได้ทาํ การศึกษา “เรื่ อ งการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ส่ งผลตอผลประกอบการของร้ านดอกไม้”
เนื่ อ งจากการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ ห ารกิ จ การทํา ให้ร ะบบการจัด การขององค์ก ารหรื อ ธุ รกิ จ มี
ความสําคัญกันในระดับมาก สอดคล้องกับ เบญจพร สุ วรรณแสนทวี (2557) ได้ทาํ การศึกษา “เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งของผูป้ ระกอบการอาหารเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” เนื่ องจากมีการ
ตอบสนองต่อประสิ ทธิ ภาพในสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับ กําพล แก้วสมนึ ก (2552) ทั้งนี้ ได้
กล่าวว่า การจะทราบถึงความพึงพอใจของการบริ การแต่ละอย่างจะต้องเกิดจากการดูขอ้ มูลต่าง ๆ และเอาใจใส่ ต่อ
การคาดการณ์ความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงตามพฤติกรรมการสั่งซื้อ
13. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ด้านการสื่ อสารโลจิสติกส์ ควรมีการพัฒนาระบบสื่ อสารที่เป็ นส่ วนของการติดต่อระหว่างองค์การกับคู่คา้
ซึ่งเป็ นส่ วนที่ทาํ ให้เกิดการรอคอยในการให้บริ การ ให้มีความทันสมัยและครบวงจรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าผูใ้ ห้
บริ การรายอื่น ๆ โดยเฉพาะระบบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชันที่สามารถติดต่อ สั่งซื้ อ และตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ วที่สามารถแสดงผลสถานะของการดําเนินงานในส่ วนต่าง ๆ อย่างครบครั้น
2) ด้านการขนส่ ง ทางบริ ษทั ฯ ควรมีการจัดเตรี ยมการขนส่ งทั้งภายในและพันธมิตรทางด้านการขนส่ ง อย่าง
ครอบคลุ มเพื่อ สามารถขับ เคลื่ อ น และตอบสนองความต้อ งการของคู่ค ้าได้อ ย่า งทันเวลา มีก ารวิเ คราะห์ แ ละ
ประเมิ นผลต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ผลแก่ สิ นค้าที่ ต้อ งจัด ส่ ง เช่ น พาหนะ หรื อ บรรจุ ภัณฑ์ที่ ใช้ ว่า เหมาะสมหรื อ ไม่ ให้
สอดคล้องกับสิ นค้า และปริ มาณที่ลูกค้าต้องการ อย่างเป็ นระบบ เพราะช่วยเสริ มสร้าง ความพึงพอใจของลูกค้า และ
การรักษาความสัมพันธ์อนั ยืนยาวของลูกค้า และคู่คา้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ฯ ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรภายในองค์การที่ทาํ หน้าที่
ประสานงานคําสั่งซื้อกับคู่คา้ ช่วยเหลือแนะนําคู่คา้ ของทางบริ ษทั ในเรื่ องของการออกคําสั่งซื้ อกับทางบริ ษทั ฯ ใน
รู ปแบบบูรณาการร่ วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมของสิ นค้าคงคลังของทางบริ ษทั ฯ และคู่คา้ เพื่อป้ องกัน
การขาดดุลสิ นค้าทีจ่ าํ เป็ นต่อกระบวนการผลิตของคู่คา้ โดยการใช้การพยากรณ์ล่วงหน้าจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา
อย่างเป็ นระบบเพื่อช่วยสร้างให้เกิดห่ วงโซ่อุปทานที่มนั่ คง และแข็งแกร่ งต่อไปในอนาคต
4) ด้านการให้บริ การแก่ ลูกค้า ควรมีการรั กษาพนักงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเอาไว้ หรื อเพิ่ม
โครงการการพัฒนาสนับสนุนเพื่อเพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้ดีเพื่อนําไปใช้กบั การพัฒนาการทํางาน ให้เกิดประโยชน์
แก่องค์การหรื อธุ รกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริ การลูกค้าที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้า บริ ษ ัทมีการ
จัดการฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการให้บริ การลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบของการ
ฝึ กอบรมการพูดการพบปะลูกค้าหรื อรวมไปถึงการสนับสนุ นให้มีการพัฒนาเรี ยนรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็ น
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริ การลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากทีส่ ุ ด
5) ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ควรจัดระบบการบริ หารคลังให้ดีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาจจะลงวันที่รับ
สิ นค้าเข้าคลัง และลงวันที่สิ นค้าออกจากคลังเพื่อ เป็ นระบบให้ก ารตรวจเช็ค สิ นค้าที่อ าจจะหลงเหลื ออยู่ภายใน
คลังสิ นค้า ป้ องกันการสู ญเสี ย สู ญหาย และรวมถึงระยะเวลาให้ก ารจัดเก็บในมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ ให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและมีการจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีจาํ นวนเหมาะหรื อไม่ส่ังสิ นค้าเพิ่มเข้ามาให้เกิด
ต้นทุนและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านราคาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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6) ด้านการจัดซื้ อ จัดหา ควรสร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ สร้ างความหลากหลายในสิ นค้า และมีก ารจัดการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า เพื่อเป็ นมาตรฐานต่อการให้บริ การลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากสิ นค้าที่นาํ เข้ามา
เป็ นสิ นค้าที่มีความเฉพาะทางลักษณะ (เคมีและเคมีภณ
ั ฑ์) จึงจะต้องให้ความสําคัญต่อการสั่งซื้อ โรงงานที่สั่งซื้อจะต้องมี
มาตรฐานอยูใ่ นระดับที่ดีและสามารถตรวจสอบได้
14. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ เช่น คุณภาพการให้บริ การ กิจกรรมการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด เป็ นต้น
2) ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพ ร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โคลอสซอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และคู่คา้
ของทางบริ ษทั เพื่อนําผลการศึกษาเชิงลึกมาพัฒนาและปรับปรุ งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
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