บทที่ 5
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง การจัดการโลจิสติกส์การนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่
สอด จังหวัดตาก ภายใต้วตั ถุประสงค์ เพื่อทราบถึงการจัดการโลจิสติกส์ และคุณภาพโลจิสติกส์
ของธุ รกิ จการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด โดยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
หน่ วยธุ รกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่ และใช้ขอ้ มูลคําสั่งซื้ อล่าสุ ดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 –
เดือนมิถุนายน 2554 โดยใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (descriptive analysis) ในการอธิ บาย
สภาพในการดําเนิ นกิจกรรมทางการค้าและการจัดการระบบโลจิสติกส์ของหน่วยธุรกิจในด้านการ
จัดการ และคุณภาพการจัดการโลจิสติกส์ตามแนวทางของ Stock and Lambert (2001) ที่ได้เสนอไว้
ในบทที่ 3 และใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (quantitative analysis) ในการวิเคราะห์คุณภาพโลจิสติกส์
ตามแนวทางของ Read and Miller (1991) ที่เสนอไว้ในบทที่ 3 ผลการศึกษานี้ จะนําเสนอ 2 ส่ วน
ด้วยกัน คือ ส่ วนที่ 1 นําเสนอในเรื่ องของสภาพการดําเนิ นงานและขั้นตอนการทําธุ รกิ จในการ
นําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอด และส่ วนที่ 2 จะนําเสนอในส่ วนของคุณภาพของการ
จัดการโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแสดงในรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1. ลักษณะดําเนินการทั่วไป และขั้นตอนการดําเนินงานในการบริหารโลจิสติกส์ ของหน่ วยธุรกิจ
นําเข้ าหอมหัวใหญ่ ผ่านด่ านศุลกากรแม่ สอด
ลักษณะทัว่ ไปและสภาพขั้นตอนในการดําเนิ นงานในการบริ หารการจัดการโลจิ ส
ติกส์ ถือเป็ นพื้นฐานของความเข้าใจในการอธิบายถึงสาเหตุของความมีคุณภาพ การจัดการระบบโล
จิสติกส์ และประสิ ทธิ ภาพของการจัดการ ของหน่วยธุรกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากร
แม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.1.1. ลักษณะทั่วไปของหน่ วยธุรกิจหอมหัวใหญ่ นําเข้ าจากสาธารณะรัฐแห่ งสหภาพ
พม่ าผ่ านด่ านศุลกากรแม่ สอด
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการที่ดาํ เนินธุรกิจนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่
สอด พบว่าหน่ วยธุ รกิ จส่ วนใหญ่จะมีผูจ้ ดั ซื้ อจัดหาวัตถุดิบเป็ นผูร้ วบรวมสิ นค้าก่อนที่จะทําการ
ขนส่ งสิ น ค้า ให้กับผูป้ ระกอบการในฝั่ งไทยโดยขนส่ งผ่านทางท่ า เรื อและด่ า นศุ ลกากรซึ่ ง เป็ น
ช่ องทางในการขนส่ งสิ นค้านําเข้า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะมีคลังสิ นค้าเป็ นของตัวเองเพื่อทํา
หน้าที่เก็บสิ นค้า รวบรวมสิ นค้า ทําการแปรรู ป และบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้าก่อนทํา
การส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า และเพื่อใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นกิจกรรมทางด้านธุ รกิจ
ในหน่วยธุรกิจส่ วนใหญ่จะทําการนําเข้าสิ นค้าโดยผ่านตัวแทน หรื อ ชิปปิ้ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
หน่ วยธุ รกิ จคือเพื่อลดความยุ่งยาก และความสะดวกในขั้นตอนการนําเข้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการดําเนินงานในการนําเข้าสิ นค้า
5.1.2. ลักษณะและขั้นตอนการดําเนินงานของหน่ วยธุรกิจการนําเข้ าหอมหัวใหญ่ จาก
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ าผ่ านด่ านศุลกากรแม่ สอด
หน่ วยธุ รกิ จที่ทาํ หน้าที่ในการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด สามารถ
จําแนกตามลักษณะขั้นตอนของการดําเนิ นกิจการและลําดับของกิจกรรมได้ 2 ลักษณะด้วยกัน ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.2.1. ลักษณะหน่ วยธุรกิจการนําเข้ าหอมหัวใหญ่ ลกั ษณะที่ 1
หน่ วยธุ รกิจที่นาํ เข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอดพบว่ามีลกั ษณะการ
ดําเนิ นงานด้านกิจกรรมทางธุ รกิจที่เหมือนกัน คือ การมีคลังสิ นค้าในการดําเนิ นงานเพื่อทําหน้าที่
ในการเก็บรวบรวมสิ นค้าหลังจากที่ได้นาํ เข้าสิ นค้า รักษาสิ นค้า ทําความสะอาด แปรรู ป และทํา
หน้าที่ในการบรรจุสินค้า ตามที่ได้รับคําสั่งซื้อ และยังพบว่าผูป้ ระการนําเข้าสิ นค้าผ่านตัวแทนหรื อ
ชิ ปปิ้ ง เพื่อลดความยุ่งยาก และสะดวกในการทํากิ จกรรมด้านธุ รกิ จ โดยโครงสร้างลักษณะทาง
กิจกรรมการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอด แสดงได้ดงั นี้ (ภาพที่ 5.1)
ขั้นตอนที่ 1 ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยรับคําสั่งซื้ อจากลูกค้า ขั้นตอนนี้ผคู ้ า้ ได้เสนอคําสั่งซื้อมายัง
ผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าในไทยโดยเสนอขนาดคําสั่งซื้ อที่ลูกค้าต้องการ ราคาต่อคําสั่งซื้ อให้กบั
ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทย
ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อซัพพลายเออร์ผสู ้ ่ งออกวัตถุดิบจากพม่า ขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการนําเข้าในไทยจะ
ทําการติดต่อกับผูส้ ่ งออกในพม่า โดยเสนอคําสั่งซื้ อที่ผปู ้ ระกอบการนําเข้าในไทยต้องการให้กบั ผู ้
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ส่ งออกจากพม่ า ผูน้ ําเข้าในไทยมี ขนาดคําสั่งซื้ อที่ ตอ้ การเท่าไหร่ ซึ่ งผูส้ ่ งออกในพม่าสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการต่อคําสัง่ ซื้อของผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยได้เท่าไหร่ ก่อนที่จะทําการ
ตกลงตอบรับต่อคําสัง่ ซื้อจากผูป้ ระกอบการในไทย
ขั้นตอนที่ 3 ตอบรั บคําสั่งซื้ อและกําหนดระยะเวลาในการส่ งมอบ ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่
ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยได้ตกลงกับผูส้ ่ งออกสิ นค้าในพม่าต่อขนาดคําสัง่ ซื้อแล้ว ผูป้ ระกอบการ
นําเข้าในไทยจะติดต่อกับลูกค้าเพื่อตอบรับคําสั่งซื้ อ ขนาดของคําสั่งซื้อที่สามารถจัดการให้ได้ และ
กําหนดระยะเวลาเพื่อที่จะทําการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ก่อนที่มีการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอนําเข้าและใช้ท่าเรื อหรื อด่าน ในขั้นตอนนี้ ผูป้ ระกอบการ
นําเข้าสิ นค้าในไทยจะทําการจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานต่างๆที่จาํ เป็ นต่อการนําเข้า หนังสื อในส่ วน
ของการขออนุ ญาตในการใช้ด่านหรื อท่าเรื อและคลังสิ นค้าทัณฑ์บน เช่น หนังสื อนําเข้า หนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดพืช เป็ นต้นซึ่งจะแสดงรายระเอียดใน (ภาคผนวก ค)
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการนําเข้าไทยผ่านทางท่าเรื อแม่สอด จังหวัดตาก ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีการนํา
ตัวอย่างของหอมหัวใหญ่เพื่อตรวจโรคและแมลง ณ ด่ านกักกันพืช ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จะมีการกัก
สิ นค้าไว้ ณ คลังสิ นค้าทัณฑ์บนเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยด้านพืช ถ้าพบว่า
ปลอดภัยสามารถดําเนิ นการนําเข้าต่อได้ แต่ถา้ หากไม่ผ่านจะไม่สามารถนําเข้าได้ สิ นค้าจะถูกตี
กลับหรื อยกเลิกการนําเข้าสิ นค้า
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการพิธีการทางศุลกากร ในขั้นตอนนี้ ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยดําเนินการพิธี
การทางศุลกากร ตั้งแต่ข้ นั ตอนในการขอหนังสื ออนุญาตนําเข้าสิ นค้า จนถึงการขอหนังสื ออนุญาต
สัง่ ปล่อยสิ นค้า ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค
ขั้น ตอนที่ 7 รั บวัตถุ ดิ บจากซัพพลายเออร์ ผูส้ ่ งออกวัตถุ ดิบจากพม่ า ในขั้นตอนนี้ หลัง จาก
ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทย ดําเนินการด้านเอกสารและหนังสื อสําคัญในการนําเข้าสิ นค้าและผ่าน
พิธีการทางด้านการนําเข้าสิ นค้าผ่านด่านศุลกากรแล้ว ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยดําเนินการในการ
ตรวจรับวัตถุดิบจากผูส้ ่ งออกจากพม่า ว่าสิ นค้ามีคุณภาพตามคําสัง่ ซื้อที่ได้ตกลงกันไว้กบั ผูส้ ่ งอออก
จากพม่า ถ้าสิ นค้ามีคุณภาพตามที่ได้ตกลงกันไว้กร็ ับสิ นค้าและทําการขนสิ นค้าไปยังคลังสิ นค้าของ
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ผูป้ ระกอบการนําเข้าเพื่อจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ในกรณี ที่สินค้าไม่ได้ตามคุณภาพตามที่ได้
ตกลงกันไว้ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าในไทยจะทําการส่ งกลับสิ นค้าให้กบั ผูส้ ่ งออกสิ นค้าในพม่า
ขั้นตอนที่ 8 ขนย้ายสิ นค้าหอมหัวใหญ่จากท่าเรื อเข้าคลังทัณฑ์บนและขนย้ายไปยังคลังสิ นค้าของ
หน่ วยธุ รกิจ ในขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการนําเข้าในไทยหลังจากรับวัตถุดิบหรื อสิ นค้าจากผูส้ ่ งออก
สิ นค้าจากพม่าแล้ว จะดําเนิ นการในการขนย้ายสิ นค้าจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บนไปยังคลังสิ นค้าของ
ผูป้ ระกอบการโดยใช้รถยนต์บรรทุกสิ นค้าในการขนส่ งไปยังคลังสิ นค้าของผูป้ ระกอบการนําเข้า
สิ นค้าในไทย เพื่อที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 9 ชําระเงินค่าวัตถุดิบให้กบั ซัพพลายเออร์ ผสู ้ ่ งออกวัตถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนนี้
ผูป้ ระกอบการนํา เข้า สิ น ค้า ในไทยหลัง จากการรั บ สิ น ค้า และขนสิ น ค้า มายัง คลัง สิ น ค้า ของ
ผูป้ ระกอบการแล้ว จะทําการชําระค่าสิ นค้าที่นาํ เข้าให้กบั ผูส้ ่ งออกวัตถุดิบจากพม่า โดยผ่านทาง
ธุรกรรมการเงินผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของไทยและธนาคารพาณิ ชย์ของพม่า โดยผ่านวิธีการชําระเงิน
แบบ L/C คือ ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยติดต่อขอเข้าใช้บริ การเปิ ด L/C กับธนาคารได้ ซึ่ งเมื่อ
ธนาคารเปิ ด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีผลผูกพันในการชําระ เงินทันที (L/C at Sight) หรื อ ชําระเงิน
ในอนาคต (L/C at Terms) แก่ธนาคารผูส้ ่ งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ตามเงื่อนไขของ L/C ตามมูลค่าของสิ นค้าที่ได้ตกลงกันไว้
ขั้นตอนที่ 10 จัดการบรรจุตามคําสั่งซื้อของลูกค้า ในขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้า หลังจาก
ที่ได้มีการนรับสิ นค้าจากผูส้ ่ งออกสิ นค้าจากพม่าและชําระค่าสิ นค้าให้กบั ผูส้ ่ งออกสิ นค้าจากพม่า
แล้ว ผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าจะดําเนิ นการขั้นตอนของ ทําความสะอาดสิ นค้า ทําสิ นค้าให้แห้ง
ไม่ให้สินค้ามีความชื้ นเพื่อป้ องกันการเน่ าเสี ยที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่ องจากหอมหัวใหญ่เป็ นสิ นค้าที่มี
ความชื้นสู งเสี่ ยงต่อการเน่าเสี ยได้ง่ายก่อนที่จะทําการบรรจุสินค้า และทําการบรรจุสินค้าตามคําสั่ง
ซื้อของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 11 ขนย้ายสิ นค้าหอมหัวใหญ่โดยรถยนต์บรรทุก ในขั้นตอนนี้ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้า
ในไทยหลังจากที่ได้บรรจุสินค้าตามคําส่ งซื้ อสิ นค้าที่ลูกค้าได้ส่ังซื้ อแล้ว ผูป้ ระกอบการจะทําการ
ขนส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทางรถยนต์บรรทุกสิ นค้า ในขั้นตอนนี้ผขู ้ นส่ งจะต้องมีหนังสื อแจ้งการขน
ย้ายสิ นค้า
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ขั้นตอนที่ 12 ส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะรับสิ นค้าจากผูป้ ระกอบการนําเข้า
สิ นค้าในไทยตามคําสั่งซื้ อที่ได้ตกลงไว้ ตรวจเช็คสิ นค้า ว่าเกิดความเสี ยหายต่อสิ นค้าหลังจากการ
ขนส่ งสิ นค้า มีอตั ราความเสี ยหายต่อสิ นค้าที่ยอมรับได้หรื อเปล่า ถ้าได้ก็รับสิ นค้า แต่ถา้ เกิดความ
เสี ยหายต่อสิ นค้ามากก็จะทําการคืนสิ นค้าหรื อส่ งกลับสิ นค้าที่เกิดความเสี ยหาย
ขั้นตอนที่ 13 ชําระเงิ นค่าสิ นค้าหอมหัวใหญ่ให้กบั หน่ วยธุ รกิ จนําเข้า ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าทําการ
ชําระค่าสิ นค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าในไทยผ่านธุรกรรมการเงินผ่านทางธนาคารพาณิ ชย์
ไทยการชําระค่าสิ นค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้
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เกษตรกร/ผูร้ วบรวมในพม่า
ชําระค่าหอมหัวใหญ่

ซัพพลายเออร์ผสู ้ ่ งออกในพม่า
ด่าน หรื อ ท่าเรื อ

ธนาคารพาณิ ชย์

กิจการนําเข้า

พม่า
ด่านตรวจพืช

คลังสิ นค้า

คําสัง่ ซื้อ/ตอบรับคําสัง่ ซื้อ

L/C การเงินระหว่างประเทศ

หอมหัวใหญ่ของ
กิจการนําเข้า
ด่านศุลกากร
พิธีการศุลกากร

ธนาคารพาณิ ชย์

ทําความสะอาด
บรรจุภณ
ั ฑ์
เก็บรักษา

ไทย
ลูกค้า

ขนส่ งโดยรถยนต์บรรทุก
ภาพที่ 5.1 โครงสร้างการดําเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจนําเข้าหอมหัวใหญ่ลกั ษณะที่ 1
ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ :
หมายถึง การเคลื่อนย้ายของสิ นค้าหอมหัวใหญ่
หมายถึง การเคลื่อนย้ายของข้อมูล
หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางการเงิน

44

5.1.2.2.ลักษณะหน่ วยธุรกิจการนําเข้ าหอมหัวใหญ่ ลกั ษณะที่ 2
ลักษณะการดําเนิ นงานของหน่วยธุรกิจลักษณะที่ 2 การดําเนิ นกิจกรรมในการ
ขนส่ งนําเข้าหอมหัวใหญ่ของหน่ วยธุ รกิจประเภทนี้ จะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับการดําเนิ นกิจการ
ส่ งออกในลักษณะที่ 1 แต่การดําเนิ นธุ รกิ จในลักษณะที่ 2 นั้นผูด้ าํ เนิ นกิ จการจะทําการรวบรวม
วัตถุดิบให้ได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ แล้วทําการเสนอขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า โดยกลุ่มลักษณะธุรกิจ
นี้ จะทําการซื้ อสิ นค้ามาเก็บรั กษาไว้ในคลังสิ นค้า ก่ อนที่จะแปรรู ป และบรรจุ ตามคําสั่งซื้ อของ
ลูกค้า ก่อนทําการขนส่ งให้กบั ลูกค้า โดยหน่วยธุรกิจนี้ มีลกั ษณะโครงสร้างของการดําเนิ นกิจกรรม
การนําเข้าหอมหัวใหญ่ตามลักษณะดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 5.2 และมีข้ นั ตอนการดําเนิ นงาน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อซัพพลายเออร์ผนู ้ าํ เข้าวัตถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนนี้ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าใน
ไทยทําการติดต่อผูส้ ่ งออกสิ นค้าในพม่าเพื่อเสนอคําสั่งซื้อ จากนั้นผูป้ ระกอบการส่ งออกในพม่าทํา
การรวบรวมสิ นค้าหอมหัวใหญ่ในพม่าจากเกษตรกรหรื อผูร้ วบรวมรายย่อย ให้ได้ตามขนาดการ
สัง่ ซื้อจากผูป้ ระกอบการในไทย
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอนําเข้าและใช้ท่าเรื อหรื อด่ าน ในขั้นตอนนี้ ผูป้ ระกอบการ
นําเข้าสิ นค้าในไทยจะทําการจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานต่างๆที่จาํ เป็ นต่อการนําเข้า หนังสื อในส่ วน
ของการขออนุ ญาตในการใช้ด่านหรื อท่าเรื อและคลังสิ นค้าทัณฑ์บน เช่น หนังสื อนําเข้า หนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดพืช เป็ นต้นซึ่งจะแสดงรายระเอียดในส่ วน ภาคผนวก ค
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการนําเข้าไทยผ่านทางท่าเรื อแม่สอด จังหวัดตาก ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีการนํา
ตัวอย่างของหอมหัวใหญ่เพื่อตรวจโรคและแมลง ณ ด่ านกักกันพืช ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จะมีการกัก
สิ นค้าไว้ ณ คลังสิ นค้าทัณฑ์บนเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยด้านพืช ถ้าพบว่า
ปลอดภัยสามารถดําเนิ นการนําเข้าต่อได้ แต่ถา้ หากไม่ผ่านจะไม่สามารถนําเข้าได้ สิ นค้าจะถูกตี
กลับหรื อยกเลิกการนําเข้าสิ นค้า
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการพิธีการทางศุลกากร ในขั้นตอนนี้ ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยดําเนินการพิธี
การทางศุลกากร ตั้งแต่ข้ นั ตอนในการขอหนังสื ออนุญาตนําเข้าสิ นค้า จนถึงการขอหนังสื ออนุญาต
สัง่ ปล่อยสิ นค้า ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค

45

ขั้นตอนที่ 5 รั บวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ จากผูส้ ่ งออกวัตถุดิบจากพม่าในขั้นตอนนี้ หลังจาก
ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทย ดําเนินการด้านเอกสารและหนังสื อสําคัญในการนําเข้าสิ นค้าและผ่าน
พิธีการทางด้านการนําเข้าสิ นค้าผ่านด่านศุลกากรแล้ว ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยดําเนินการในการ
ตรวจรับวัตถุดิบจากผูส้ ่ งออกจากพม่า ว่าสิ นค้ามีคุณภาพตามคําสัง่ ซื้อที่ได้ตกลงกันไว้กบั ผูส้ ่ งอออก
จากพม่า ถ้าสิ นค้ามีคุณภาพตามที่ได้ตกลงกันไว้กร็ ับสิ นค้าและทําการขนสิ นค้าไปยังคลังสิ นค้าของ
ผูป้ ระกอบการนําเข้าเพื่อจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ในกรณี ที่สินค้าไม่ได้ตามคุณภาพตามที่ได้
ตกลงกันไว้ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าในไทยจะทําการส่ งกลับสิ นค้าให้กบั ผูส้ ่ งออกสิ นค้าในพม่า
ขั้นตอนที่ 6 ขนย้ายสิ นค้าหอมหัวใหญ่จากท่าเรื อเข้าคลังทัณฑ์บนและขนย้ายไปยังคลังสิ นค้าของ
หน่ วยธุ รกิจ ธุ รกิจ ในขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการนําเข้าในไทยหลังจากรับวัตถุดิบหรื อสิ นค้าจากผู ้
ส่ ง ออกสิ น ค้า จากพม่ า แล้ว จะดํา เนิ น การในการขนย้า ยสิ น ค้า จากคลัง สิ น ค้า ทัณ ฑ์บ นไปยัง
คลัง สิ น ค้า ของผูป้ ระกอบการโดยใช้ร ถยนต์บ รรทุ ก สิ น ค้า ในการขนส่ ง ไปยัง คลัง สิ น ค้า ของ
ผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าในไทย เพื่อที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 ชําระเงิ นค่าวัตถุดิบให้กบั ซัพพลายเออร์ ผูส้ ่ งออกวัตถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนนี้
ผูป้ ระกอบการนํา เข้า สิ น ค้า ในไทยหลัง จากการรั บ สิ น ค้า และขนสิ น ค้า มายัง คลัง สิ น ค้า ของ
ผูป้ ระกอบการแล้ว จะทําการชําระค่าสิ นค้าที่นาํ เข้าให้กบั ผูส้ ่ งออกวัตถุดิบจากพม่า โดยผ่านทาง
ธุรกรรมการเงินผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของไทยและธนาคารพาณิ ชย์ของพม่า โดยผ่านวิธีการชําระเงิน
แบบ L/C คือ ผูป้ ระกอบการนําเข้าในไทยติดต่อขอเข้าใช้บริ การเปิ ด L/C กับธนาคารได้ ซึ่ งเมื่อ
ธนาคารเปิ ด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีผลผูกพันในการชําระ เงินทันที (L/C at Sight) หรื อ ชําระเงิน
ในอนาคต (L/C at Terms) แก่ธนาคารผูส้ ่ งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ตามเงื่อนไขของ L/C ตามมูลค่าของสิ นค้าที่ได้ตกลงกันไว้
ขั้นตอนที่ 8 เสนอขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ในขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าหอมหัวใหญ่ใน
ไทย เมื่อมีปริ มาณสิ นค้าในคลังมากพอ จําทําการเสนอขายให้กบั ลูกค้า ว่ามีสินค้าในปริ มาณเท่าไหร่
ขั้นตอนที่ 9 ลูกค้าตอบรับคําเสนอขายและกําหนดระยะเวลาในการส่ งมอบ ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะ
พิ จ ารณาข้อ เสนอขายสิ น ค้า จากผูป้ ระกอบการนํา เข้า สิ น ค้า และทํา การตอบรั บ คํา สั่ ง ซื้ อ หรื อ
ข้อเสนอขาย และกําหนดระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า
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ขั้นตอนที่ 10 บรรจุตามคําสั่งของลูกค้า ในขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าหลังจากที่ได้มี
การนรั บสิ นค้าจากผูส้ ่ งออกสิ นค้าจากพม่าและชําระค่าสิ นค้าให้กบั ผูส้ ่ งออกสิ นค้าจากพม่าแล้ว
ผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าจะดําเนิ นการขั้นตอนของ ทําความสะอาดสิ นค้า ทําสิ นค้าให้แห้งไม่ให้
สิ นค้ามีความชื้นเพื่อป้ องกันการเน่ าเสี ยที่จะเกิดขึ้นได้เนื่ องจากหอมหัวใหญ่เป็ นสิ นค้าที่มีความชื้น
สู งเสี่ ยงต่อการเน่ าเสี ยได้ง่ายก่อนที่จะทําการบรรจุสินค้า และทําการบรรจุสินค้าตามคําสั่งซื้ อของ
ลูกค้า
ขั้นตอนที่ 11 ขนย้ายสิ นค้าหอมหัวใหญ่โดยรถยนต์บรรทุก ในขั้นตอนนี้ผปู ้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้า
ในไทยหลังจากที่ได้บรรจุสินค้าตามคําส่ งซื้ อสิ นค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้ อแล้ว ผูป้ ระกอบการจะทําการ
ขนส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทางรถยนต์บรรทุกสิ นค้า ในขั้นตอนนี้ผขู ้ นส่ งจะต้องมีหนังสื อแจ้งการขน
ย้ายสิ นค้า
ขั้นตอนที่ 12 ส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะรั บสิ นค้าจากผูป้ ระกอบการนําเข้า
สิ นค้าในไทยตามคําสั่งซื้ อที่ได้ตกลงไว้ ตรวจเช็คสิ นค้า ว่าเกิดความเสี ยหายต่อสิ นค้าหลังจากการ
ขนส่ งสิ นค้า มีอตั ราความเสี ยหายต่อสิ นค้าที่ยอมรับได้หรื อเปล่า ถ้าได้ก็รับสิ นค้า แต่ถา้ เกิดความ
เสี ยหายต่อสิ นค้ามากก็จะทําการคืนสิ นค้าหรื อส่ งกลับสิ นค้าที่เกิดความเสี ยหาย
ขั้นตอนที่ 13 ชําระเงิ นค่าสิ นค้าหอมหัวใหญ่ให้กบั หน่ วยธุ รกิ จนําเข้า ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าทําการ
ชําระค่าสิ นค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าในไทยผ่านธุรกรรมการเงินผ่านทางธนาคารพาณิ ชย์
ไทยการชําระค่าสิ นค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้
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กิจการนําเข้า

ชําระค่าหอมหัวใหญ่
ซัพพลายเออร์ผสู ้ ่ งออกในพม่า

ท่าเรื อ/ ด่าน

ธนาคารพม่า
เกษตรกร/ผูร้ วบรวมจากพม่า

L/C การเงินระหว่างประเทศ

การเสนอขาย/ตอบรับคําเสนอขาย

ตรวจพืช

ด่านศุลกากรแม่สอด
พิธีการศุลกากร

คลังสิ นค้า
เก็บรักษา
บรรจุภณ
ั ฑ์
ทําความสะอาด

ธนาคารพาณิ ชย์
ไทย

ลูกค้า
ขนส่ งโดยรถยนต์

ภาพที่ 5.2 โครงสร้างการดําเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจนําเข้าหอมหัวใหญ่ลกั ษณะที่ 2
ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ :
หมายถึง การเคลื่อนย้ายของสิ นค้าหอมหัวใหญ่
หมายถึง การเคลื่อนย้ายของข้อมูล
หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางการเงิน
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5.2. คุณภาพโลจิสติกส์ นําเข้ าหอมหัวใหญ่ ผ่านด่ านศุลกากรแม่ สอด
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอดจํานวน 3
รายโดยกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการทั้ง 3 รายเป็ นหน่วยธุรกิจ A B และ C ตามลําดับ เพื่อศึกษาระดับ
ความมี คุ ณภาพโลจิ สติ ก ส์ เป็ นเครื่ องมื อที่ บ่ งบอกถึ ง ระดับการจัด การที่ มีป ระสิ ทธิ ผลจากการ
บริ หารงานโลจิ สติกส์ ของหน่ วยธุ รกิ จการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่ านศุลกากรแม่สอด โดยผล
การศึกษาสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จากตารางที่ 5.1 การศึกษาลักษณะทัว่ ไปของหน่วยธุรกิจนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่าน
ศุลกากรแม่สอด พบว่า ลักษณะการดําเนิ นของกิจการของหน่วยธุ รกิจมี 2 ลักษณะ ในการดําเนิ น
กิจการแสดงรายละเอียดในหัวข้อที่ 5.1.2 พบว่า หน่ วยธุรกิจ A และ C มีลกั ษณะการดําเนินการ
ลักษณะที่ 2 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.2.1.2) ส่ วนหน่วยธุรกิจ B มีลกั ษณะการดําเนินกิจการเป็ น
ลักษณะที่ 1 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.2.1.1) จํานวนผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบหรื อผูส้ ่ งออกจากพม่า พบว่ามี 1
ราย เท่ากัน จํานวนของลูกค้า พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีลูกค้าอยู่ 3 ราย ส่ วนหน่วยธุรกิจ B และ C มี
ลูกค้า 2 ราย เท่ากัน ในด้านประสบการณ์ในการดําเนิ นกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากร
แม่สอด พบว่าหน่วยธุรกิจ C มีประสบการณ์ในการนําเข้าหอมหัวใหญ่มากที่สุดคือ 7 ปี 7 เดือน
ส่ วนหน่วยธุรกิจ B และ A มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการในการนําเข้าอยูท่ ี่ 6 ปี 10 เดือน และ
3 ปี 6 เดือน ตามลําดับ ด้านคลังสิ นค้าหน่วยธุรกิจ A B และ C มีคลังสิ นค้าเป็ นของตนเอง เพื่อใช้ใน
การเก็บรักษาสิ นค้า และแปรรู ป บรรจุสินค้าเอง ส่ วนสถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าของ 3 หน่วยธุรกิจมี
สถานที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่เดียวกันคือ อยูใ่ นอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในด้านของกระบวนการในการ
แปรรู ป หน่วยธุ รกิจทั้ง 3 หน่วย คือ A B และ C มีการแปรรู ปและบรรจุสินค้าตามคําสั่งซื้ อของ
ลูกค้าเอง ในส่ วนของ ชิปปิ้ ง หน่วยธุรกิจทั้ง 3 หน่วย มีการใช้บริ การของชิปปิ้ งทั้ง 3หน่วย เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในด้านการจัดการธุรกิจได้ดีข้ ึน
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ตารางที่ 5.1. ลักษณะทัว่ ไปของหน่วยธุรกิจที่นาํ เข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอด
กิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่
A
B
C
ลักษณะการดําเนินกิจการ1/
2
1
2
จํานวนผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบหอมหัวใหญ่ (ราย)
1
1
1
จํานวนลูกค้า (ราย)
3
2
2
ประสบการณ์ในการดําเนินกิจการนําเข้าหอหัวใหญ่ (ปี /เดือน)2/
3/6
6/10
7/7
คลังสิ นค้า
มี
มี
มี
ที่ต้ งั คลังสิ นค้า
แม่สอด แม่สอด แม่สอด
กระบวนการแปรรู ป3/
มี
มี
มี
การใช้ตวั แทนชิปปิ้ ง
มี
มี
มี
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการนําเข้าหอมหัวใหญ่ 2554
หมายเหตุ : 1/ รู ปแบบลักษณะในการดําเนิ นงานของธุ รกิจประกอบการนําเข้าหอมหัวใหญ่ที่
ต่างกัน (จะแสดงในรายละเอียดที่ 5.1.2)
2/
ระยะเวลาของประสบการณ์ในการนําเข้าของผูป้ ระกอบการ ณ เดื อน กรกฎาคม
2554
3/
กระบวนการแปรรู ป หมายถึง กระบวนการตั้งทําความสะอาดสิ นค้า ทําให้แห้ง และ
บรรจุสินค้าตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
ด้านการวัดคุณภาพของการจัดการ การวัดระดับคุณภาพของการจัดการโลจิสติกส์จาก
การจัดการคําสั่งซื้ อของธุ รกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่ จากตารางที่ 5.2 พบว่าหน่ วยธุ รกิ จที่มีการ
นําส่ งสิ น ค้าเพื่อตอบสนองต่ อคําสั่งซื้ อที่ ดี ที่สุดหรื อ ใช้เวลาน้อยที่ สุด ได้แก่ หน่ วยธุ รกิ จนําเข้า
หอมหัวใหญ่ A ที่มีเวลาในการส่ งมอบเฉลี่ยทั้งหมดคือ 20 วัน 19 ชัง่ โมง 25 นาที สาเหตุที่หน่วย
ธุ รกิจ A มีเวลาในการนําส่ งที่น้อยกว่าหน่ วยธุ รกิจอื่น เพราะเวลาเฉลี่ยในการแปรรู ปสิ นค้าและ
สิ นค้าคงคลังด้วยเวลาที่นอ้ ยกว่า ในขณะที่หน่วยธุรกิจ B ใช้เวลาในการนําส่ งมากกว่าหน่วยธุรกิจ
อื่น เนื่องจากหน่วยธุรกิจ B ใช้เวลาในการแปรรู ปและทําการบรรจุสินค้าใช้เวลานานกว่า ในขณะที่
หน่วยธุรกิจ C ใช้เวลาในการตอบรับคําสัง่ ซื้อนานกว่าหน่วยธุรกิจ A และ B คือใช้เวลาในการรับคํา
สัง่ ซื้ออยูท่ ี่ 3 วัน เมื่อเทียบกับอีก 2 หน่วยธุรกิจ คือ A และ B อยูท่ ี่ 2 วัน ส่ วนเวลาในการรับวัตถุดิบ
ในหน่วยธุรกิจ B สามารถทําได้ดีกว่าหน่วยธุรกิจ A และ C ถึงแม้จะใช้เวลาเป็ น 15 วันเท่ากัน แต่
หน่วยธุรกิจ B มีปริ มาณในการนําเข้าเฉลี่ยที่มากกว่าหน่วยธุรกิจ A และ C ซึ่งทําได้ดีกว่า ขนาดการ
นําเข้าสิ นค้าหอมหัวใหญ่จะเห็นได้วา่ ปริ มาณการนําเข้าโดยเฉลี่ย หน่วยธุรกิจ B มีปริ มาณการนําเข้า
โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 441 ตัน ในขณะที่หน่วยธุรกิจ A และ C มีปริ มาณนําเข้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 310.94 ตัน และ
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185.33 ตัน ตามลําดับ ในขณะที่การขนส่ งสิ นค้าหอมหัวใหญ่ไปยังลูกค้าปลายทางจะใช้เวลา
ใกล้เคียงกันทั้ง 3 หน่ วยธุรกิจ A B และ C คือใช้เวลา 2 วัน เนื่ องจากที่ต้ งั คลังสิ นค้าและลูกค้า
ปลายทางอยูใ่ นแหล่งเดียวกัน
ตารางที่ 5.2. ลักษณะการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อของธุรกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากร
แม่สอด
การตอบสนองต่อกิจกรรม
A
B
C
เวลาในการตอบรับคําสัง่ ซื้อ (วัน)
21/
21/
3
เวลาในการรับวัตถุดิบ (วัน)
15
151/
15
เวลาเฉลี่ยในการแปรรู ปและสิ นค้าคงคลัง (วัน-ชัว่ โมง-นาที)
1-19-251/ 3-3-35 1-23-2
เวลาในการขนส่ ง (วัน)
2
2
2
1/
เวลาในการส่ งมอบทั้งหมด (วัน-ชัว่ โมง-นาที)
20-19-25 22-3-35 21-23-2
ขนาดการนําเข้า สู งสุ ด (ตัน)
500
500
500
ตํ่าสุ ด (ตัน)
28
15
561/
เฉลี่ย (ตัน)
310.94
4411/
185.33
ช่วงความกว้าง (ตัน)
472
4851/
442
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการนําเข้าหอมหัวใหญ่ 2554
หมายเหตุ : 1/ หมายถึงหน่วยธุรกิจที่มีการจัดการดังกล่าวดีที่สุด
ตัวชี้ วดั พื้นฐานในการดําเนิ นงานในกิจการโลจิสติกส์คือตัวชี้ วดั ในมิติของเวลา ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ตัวชี้วดั ที่ใช้ในการวัดช่วงเวลาที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และ ตัวชี้วดั
ที่ใช้ในการวัดความน่าเชื่อถือ ในด้านตัวชี้วดั ด้านมิติเวลานั้น ดัชนีที่ใช้ในการชี้วดั ความสามารถใน
การจัดการโลจิสติกส์ที่ให้ความสําคัญอันดับแรกคือ ความสามารถในการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงตาม
เวลา และรองลงมา คือ ความสมํ่าเสมอในระยะเวลาของการส่ งมอบสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั ใช้ดชั นี
ตัวชี้ วดั ตัวอื่นๆ ด้วย สําหรั บตัวชี้ วดั ความสามารถในการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลา นั้น หมายถึง
อัตราส่ วนร้อยละของจํานวนการส่ งสิ นค้าตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้า ส่ วน ความสมํ่าเสมอใน
รอบระยะเวลาของการส่ งมอบสิ นค้า นั้น หมายถึง ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่ที่ได้รับคําสั่งซื้ อจนถึง
การส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางด้านธุรกิจ
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าด้วย จากตารางที่ 5.3 ความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าของหน่ วยธุรกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่ จะเห็นได้ว่า หน่ วยธุรกิจ A และ C มี
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อัตราส่ วนร้อยละในการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงตามเวลาได้ดีกว่า หน่วยธุรกิจ B เนื่ องจากหน่วยธุรกิจ A
และ C มีการดําเนิ นกิจกรรมในลักษณะการเสนอขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้ามากกว่า รอคําสั่งซื้ อจาก
ลูกค้า คือ เมื่อมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการก็ทาํ การเสนอขายให้กบั ลูกค้า ในขณะที่หน่วยธุรกิจ
B เป็ นการดําเนิ นกิจกรรมในลักษณะของการรับคําสั่งซื้ อ คือต้องมีคาํ สั่งซื้ อจากลูกค้าแล้วค่อยทํา
การจัดหาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทําให้ไม่สามารถที่จะจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ตรงตาม
เวลาเมื่อเปรี ยบเทียบกับทั้ง 2 กิจการ ในด้านความสมํ่าเสมอในรอบระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า
จะเห็นได้ว่าหน่วยธุรกิจ A มีความสมํ่าเสมอในรอบระยะการส่ งมอบสิ นค้าได้ดีกว่า หน่วยธุรกิจ B
และ C เนื่องจากหน่วยธุรกิจ A ใช้เวลาในการตอบรับคําสัง่ ซื้อและเวลาในการบรรจุสินค้าตามคําสั่ง
ซื้อของลูกค้าที่นอ้ ยกว่าคือ 2 วันและ 20 วัน 19 ชัว่ โมง 25 นาที ตามลําดับในขณะที่หน่วยธุรกิจ C
ใช้เวลาในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อมากกว่า ซึ่ งใช้เวลาในการตอบรับคําสั่งซื้ ออยู่ที่ 3 วัน ดังนั้น
หน่วยธุรกิจ A และ B จึงมีความสมํ่าเสมอในระยะการส่ งมอบสิ นค้าดีกว่า ด้านในการตอบสนองต่อ
คําสั่งซื้ อของลูกค้าได้ถูกต้องตามใบสั่งซื้ อ พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีอตั ราการตอบสนองที่ผิดพลาด
น้อยกว่าอยูท่ ี่ 0 ส่ วนหน่วยธุรกิจ B และ C มีอตั ราการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อที่ผดิ พลาดมากกว่าอยู่
ที่ 0.02 และ 0.01 ตามลําดับ ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลังไม่ให้ขาดมือ พบว่าหน่วยธุรกิจ A มีอตั รา
ความสามารถในการบริ หารสิ นค้าคงคลังไม่ให้ขาดมือได้ดีกว่า อยูท่ ี่ 0.18 ส่ วนหน่วยธุ รกิจ B และ
C อยูท่ ี่ 0.25 เท่ากัน ด้านการดูแลสิ นค้าไม่ให้เกิดความเสี ยหายในขณะเคลื่อนย้ายและขนส่ ง พบว่า
ทั้ง 3 หน่ วยธุ รกิ จมีอตั ราความเสี ยหายที่เกิ ดจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ งอยู่ที่ 0 คือมีอตั ราความ
เสี ยหายน้อยมาก คือไม่มีการตี กลับของสิ นค้าที่เกิ ดจากความเสี ยหาย ด้านความน่ าเชื่ อถือของผู ้
จัดส่ งวัตถุดิบ คือ ผูน้ าํ เข้าสิ นค้าในไทย พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหน่วยธุรกิจ
B และ C คืออยูท่ ี่ ร้อยละ 82.35 , 77.78 และ 75.00 ตามลําดับ ส่ วนความน่าเชื่อถือของผูจ้ ดั ส่ ง
วัตถุดิบหรื อซัพพลายเออร์หรื อผูส้ ่ งออกสิ นค้าในพม่า พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีความน่าเชื่อถือของ
ส่ งออกสิ นค้าในพม่าที่ดีกว่า คือ อยูท่ ี่ร้อยละ 57.89 ส่ วนหน่วยธุรกิจ B และ C มีความน่าเชื่อถือของ
ผูส้ ่ งออกสิ นค้าในพม่าอยู่ที่ ร้อยละ 33.33 เท่ากัน ด้านความถูกต้องของข้อมูลคลังสิ นค้า พบว่า
หน่วยธุรกิจ B มีความสามารถในการจัดการความถูกต้องของข้อมูลคลังสิ นค้าได้ดีกว่าอยูท่ ี่ ร้อยละ
99.98 ส่ วนหน่ วยธุ รกิจ A และ C มีความถูกต้องของคลังสิ นค้าอยู่ที่ร้อยละ 99.97 และ 99.91
ตามลําดับ
จากผลการศึ กษาพบว่า ลักษณะการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อของหน่ วยธุ รกิ จนําเข้า
พบว่าหน่วยธุรกิจ A มีความสามารถในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อของลูกค้าได้ดีกว่าหน่วยธุรกิจ B
และ C ซึ่ งใช้เวลาในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อน้อยที่สุด คือใช้เวลาในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 วัน 19 ชัว่ โมง 25 นาที ในขณะที่หน่ วยธุ รกิจ B ใช้เวลาในการตอบนองต่อคํา
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สัง่ ซื้อของลูกค้ามากที่สุดคือ 23 วัน 3 ชัว่ โมง 35 นาที เนื่องจากหน่วยธุรกิจ B ใช้เวลาในการแปรรู ป
สิ นค้าและบรรจุสินค้าโดยเฉลี่ยนานกว่าหน่วยธุรกิจ A และ C ดังนั้นหน่วยธุรกิจ B จึงต้องปรับปรุ ง
กระบวนการการดําเนินงานในขั้นตอนของการแปรรู ปและบรรจุสินค้าตามคําสั่งซื้ อของลูกค้าให้มี
เวลาน้อยลง ในขณะที่หน่ วยธุ รกิจ C ใช้เวลาในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้ อช้ากว่าหน่ วยธุ รกิจ A
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ C ใช้เวลาในการตอบรับต่อคําสั่งซื้อนานกว่าหน่วยธุรกิจ A คือ 3 วัน ซึ่งใช้
เวลาในการตอบรั บคําสั่งซื้ อนานกว่า ดังนั้นหน่ วยธุ รกิ จ C จึ งต้องปรั บปรุ งกระบวนการในการ
ดําเนิ นงานในขั้นตอนตอบรับคําสั่งซื้อให้เร็ วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความสามารถในการดําเนิ น
กิ จการได้ดีข้ ึน ในด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พบว่า หน่ วย
ธุรกิจ A ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดจากปั จจัยด้านดารจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลา
และปั จจัยด้านความสมํ่าเสมอในระยะการส่ งมอบสิ นค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นกิจการ
แต่หน่วยธุรกิจ A ยังต้องปรับปรุ งกิจกรรมการดําเนินงานด้านความถูกต้องของข้อมูลคลังสิ นค้าให้
มีความถูกต้องยิ่งขึ้น และหน่ วยธุรกิจ B และ C การดําเนิ นกิจการการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าต้องทําการปรับปรุ ง โดยหน่ วยธุ รกิจ B พบว่าต้องปรับปรุ งกิจกรรมการจัดส่ งสิ นค้าได้
ตรงเวลาและความสมํ่าเสมอในระยะการส่ งมอบสิ นค้า พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 88.24 และ 22 วัน 3
ชั่ว โมง 35 นาที ตามลํา ดับ ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ใ ห้ค วามสํา คัญ อัน ดับ แรกและอัน ดับ สองรองลงมา
ในขณะที่หน่วยธุรกิจ C ต้องปรับปรุ งกิจกรรมด้านความสมํ่าเสมอในระยะการส่ งมอบสิ นค้าเช่นกัน
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ตารางที่ 5.3

ความสามารถในการตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า ของธุ ร กิ จ นํา เข้า
หอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอด
การตอบสนองต่อกิจกรรม
หน่วยธุรกิจนําเข้าหอมหัวใหญ่
A
B
C
การจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลา(%)
1001/
88.24
1001/
การตอบสนองต่อลูกค้าได้ถูกต้องตามใบสัง่
01/
0.02
0.01
1/
การบริ หารสิ นค้าคงคลังไม่ให้ขาดมือ
0.18
0.25
0.25
การดูแลสิ นค้าไม่ให้เสี ยหายขณะขนส่ ง
0
0
0
ความสมํ่าเสมอในระยะการส่ งมอบสิ น ค้า(วัน-ชั่ว โมง- 20-19-251/ 22-3-35 21-23-2
นาที)
ความน่าเชื่อถือของจัดส่ งวัตถุดิบ
77.78
75.00
-อัตราการจัดส่ งสิ นค้าเต็มจํานวนและตรงเวลา (%)
82.351/
-อัตราการส่ งสิ นค้าเต็มจํานวนและตรงเวลาของผูข้ าย(%)
57.891/
33.33
33.33
ความถูกต้องของข้อมูลคลังสิ นค้า
99.97
99.981/
99.91
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการนําเข้าหอมหัวใหญ่
หมายเหตุ : 1/ หน่วยธุรกิจที่สามารถจัดการกิจกรรมดังกล่าวได้ดีที่สุด
ดัง นั้น หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้เ วลาในการตอบสนองต่ อ คํา สั่ ง ซื้ อ น้อ ยที่ สุ ด และมี ค วาม
สมํ่าเสมอของระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า ความสามารถในการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลาที่ดีกว่า
จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั หน่วยธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

