
 
 

บทที ่5 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาเร่ือง การจดัการโลจิสติกส์การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่
สอด จงัหวดัตาก ภายใตว้ตัถุประสงค ์เพื่อทราบถึงการจดัการโลจิสติกส์ และคุณภาพโลจิสติกส์
ของธุรกิจการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
หน่วยธุรกิจการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ และใชข้อ้มูลคาํสั่งซ้ือล่าสุดนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 – 
เดือนมิถุนายน 2554 โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ในการอธิบาย
สภาพในการดาํเนินกิจกรรมทางการคา้และการจดัการระบบโลจิสติกส์ของหน่วยธุรกิจในดา้นการ
จดัการ และคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ตามแนวทางของ Stock and Lambert (2001) ท่ีไดเ้สนอไว้
ในบทท่ี 3 และใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ในการวิเคราะห์คุณภาพโลจิสติกส์
ตามแนวทางของ Read and Miller (1991) ท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 3 ผลการศึกษาน้ีจะนาํเสนอ 2 ส่วน
ดว้ยกนั คือ ส่วนท่ี 1 นาํเสนอในเร่ืองของสภาพการดาํเนินงานและขั้นตอนการทาํธุรกิจในการ
นาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอด และส่วนท่ี 2 จะนาํเสนอในส่วนของคุณภาพของการ
จดัการโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะแสดงในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
5.1. ลักษณะดําเนินการทั่วไป และขั้นตอนการดําเนินงานในการบริหารโลจิสติกส์ของหน่วยธุรกิจ
นําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 
 

ลกัษณะทัว่ไปและสภาพขั้นตอนในการดาํเนินงานในการบริหารการจดัการโลจิส 
ติกส์ ถือเป็นพื้นฐานของความเขา้ใจในการอธิบายถึงสาเหตุของความมีคุณภาพ การจดัการระบบโล
จิสติกส์ และประสิทธิภาพของการจดัการ ของหน่วยธุรกิจการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากร
แม่สอด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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5.1.1. ลกัษณะทั่วไปของหน่วยธุรกจิหอมหัวใหญ่นําเข้าจากสาธารณะรัฐแห่งสหภาพ
พม่าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่
สอด พบว่าหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่จะมีผูจ้ดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบเป็นผูร้วบรวมสินคา้ก่อนท่ีจะทาํการ
ขนส่งสินคา้ให้กับผูป้ระกอบการในฝ่ังไทยโดยขนส่งผ่านทางท่าเรือและด่านศุลกากรซ่ึงเป็น
ช่องทางในการขนส่งสินคา้นาํเขา้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมีคลงัสินคา้เป็นของตวัเองเพื่อทาํ
หนา้ท่ีเกบ็สินคา้ รวบรวมสินคา้ ทาํการแปรรูป และบรรจุสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ก่อนทาํ
การส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ และเพ่ือใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นธุรกิจ 
ในหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่จะทาํการนาํเขา้สินคา้โดยผา่นตวัแทน หรือ ชิปป้ิง โดยมีวตัถุประสงคข์อง
หน่วยธุรกิจคือเพื่อลดความยุ่งยาก และความสะดวกในขั้นตอนการนาํเขา้ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการดาํเนินงานในการนาํเขา้สินคา้ 

5.1.2. ลกัษณะและขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยธุรกจิการนําเข้าหอมหัวใหญ่จาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 

หน่วยธุรกิจท่ีทาํหน้าท่ีในการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด สามารถ
จาํแนกตามลกัษณะขั้นตอนของการดาํเนินกิจการและลาํดบัของกิจกรรมได ้2 ลกัษณะดว้ยกนั ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 5.1.2.1. ลกัษณะหน่วยธุรกจิการนําเข้าหอมหัวใหญ่ลกัษณะที ่1 
 หน่วยธุรกิจท่ีนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอดพบว่ามีลกัษณะการ

ดาํเนินงานดา้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเหมือนกนั คือ การมีคลงัสินคา้ในการดาํเนินงานเพื่อทาํหนา้ท่ี
ในการเก็บรวบรวมสินคา้หลงัจากท่ีไดน้าํเขา้สินคา้ รักษาสินคา้ ทาํความสะอาด แปรรูป และทาํ
หนา้ท่ีในการบรรจุสินคา้ ตามท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือ และยงัพบว่าผูป้ระการนาํเขา้สินคา้ผา่นตวัแทนหรือ
ชิปป้ิง เพื่อลดความยุ่งยาก และสะดวกในการทาํกิจกรรมดา้นธุรกิจ โดยโครงสร้างลกัษณะทาง
กิจกรรมการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอด แสดงไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 5.1) 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ขั้นตอนน้ีผูค้า้ไดเ้สนอคาํสั่งซ้ือมายงั
ผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ในไทยโดยเสนอขนาดคาํสั่งซ้ือท่ีลูกคา้ตอ้งการ ราคาต่อคาํสั่งซ้ือให้กบั
ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทย 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ติดต่อซพัพลายเออร์ผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่า ขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยจะ
ทาํการติดต่อกบัผูส่้งออกในพม่า โดยเสนอคาํสั่งซ้ือท่ีผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยตอ้งการให้กบัผู ้
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ส่งออกจากพม่า ผูน้ําเขา้ในไทยมีขนาดคาํสั่งซ้ือท่ีตอ้การเท่าไหร่ ซ่ึงผูส่้งออกในพม่าสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการต่อคาํสัง่ซ้ือของผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยไดเ้ท่าไหร่ ก่อนท่ีจะทาํการ
ตกลงตอบรับต่อคาํสัง่ซ้ือจากผูป้ระกอบการในไทย 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ตอบรับคาํสั่งซ้ือและกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบ ในขั้นตอนน้ี หลงัจากท่ี
ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยไดต้กลงกบัผูส่้งออกสินคา้ในพม่าต่อขนาดคาํสัง่ซ้ือแลว้ ผูป้ระกอบการ
นาํเขา้ในไทยจะติดต่อกบัลูกคา้เพื่อตอบรับคาํสั่งซ้ือ ขนาดของคาํสั่งซ้ือท่ีสามารถจดัการใหไ้ด ้และ
กาํหนดระยะเวลาเพื่อท่ีจะทาํการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ก่อนท่ีมีการดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นตอนท่ี 4 จดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอนาํเขา้และใชท่้าเรือหรือด่าน ในขั้นตอนน้ี ผูป้ระกอบการ
นาํเขา้สินคา้ในไทยจะทาํการจดัเตรียมเอกสาร หลกัฐานต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการนาํเขา้ หนงัสือในส่วน
ของการขออนุญาตในการใชด่้านหรือท่าเรือและคลงัสินคา้ทณัฑ์บน เช่น หนงัสือนาํเขา้ หนังสือ
รับรองถ่ินกาํเนิดพืช เป็นตน้ซ่ึงจะแสดงรายระเอียดใน (ภาคผนวก ค) 
 
ขั้นตอนท่ี 5 ดาํเนินการนาํเขา้ไทยผา่นทางท่าเรือแม่สอด จงัหวดัตาก ในขั้นตอนน้ี จะตอ้งมีการนาํ
ตวัอย่างของหอมหัวใหญ่เพื่อตรวจโรคและแมลง ณ ด่านกกักนัพืช ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมีการกกั
สินคา้ไว ้ณ คลงัสินคา้ทณัฑ์บนเป็นเวลา 7 วนั เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัดา้นพืช ถา้พบว่า
ปลอดภยัสามารถดาํเนินการนาํเขา้ต่อได ้แต่ถา้หากไม่ผ่านจะไม่สามารถนาํเขา้ได ้สินคา้จะถูกตี
กลบัหรือยกเลิกการนาํเขา้สินคา้ 
 
ขั้นตอนท่ี 6 ดาํเนินการพิธีการทางศุลกากร ในขั้นตอนน้ี ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยดาํเนินการพิธี
การทางศุลกากร ตั้งแต่ขั้นตอนในการขอหนงัสืออนุญาตนาํเขา้สินคา้ จนถึงการขอหนงัสืออนุญาต
สัง่ปล่อยสินคา้ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค 
 
ขั้นตอนท่ี 7 รับวตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนน้ีหลงัจาก
ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทย ดาํเนินการดา้นเอกสารและหนงัสือสาํคญัในการนาํเขา้สินคา้และผา่น
พิธีการทางดา้นการนาํเขา้สินคา้ผา่นด่านศุลกากรแลว้ ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยดาํเนินการในการ
ตรวจรับวตัถุดิบจากผูส่้งออกจากพม่า วา่สินคา้มีคุณภาพตามคาํสัง่ซ้ือท่ีไดต้กลงกนัไวก้บัผูส่้งอออก
จากพม่า ถา้สินคา้มีคุณภาพตามท่ีไดต้กลงกนัไวก้รั็บสินคา้และทาํการขนสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ของ
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ผูป้ระกอบการนาํเขา้เพื่อจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป ในกรณีท่ีสินคา้ไม่ไดต้ามคุณภาพตามท่ีได้
ตกลงกนัไวผู้ป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ในไทยจะทาํการส่งกลบัสินคา้ใหก้บัผูส่้งออกสินคา้ในพม่า 
 
 ขั้นตอนท่ี 8 ขนยา้ยสินคา้หอมหวัใหญ่จากท่าเรือเขา้คลงัทณัฑบ์นและขนยา้ยไปยงัคลงัสินคา้ของ
หน่วยธุรกิจ ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยหลงัจากรับวตัถุดิบหรือสินคา้จากผูส่้งออก
สินคา้จากพม่าแลว้ จะดาํเนินการในการขนยา้ยสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นไปยงัคลงัสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการโดยใชร้ถยนตบ์รรทุกสินคา้ในการขนส่งไปยงัคลงัสินคา้ของผูป้ระกอบการนาํเขา้
สินคา้ในไทย เพื่อท่ีจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นตอนท่ี 9 ชาํระเงินค่าวตัถุดิบให้กบัซัพพลายเออร์ผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนน้ี
ผูป้ระกอบการนําเข้าสินค้าในไทยหลังจากการรับสินค้าและขนสินค้ามายงัคลังสินค้าของ
ผูป้ระกอบการแลว้ จะทาํการชาํระค่าสินคา้ท่ีนาํเขา้ให้กบัผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่า โดยผ่านทาง
ธุรกรรมการเงินผา่นธนาคารพาณิชยข์องไทยและธนาคารพาณิชยข์องพม่า โดยผา่นวิธีการชาํระเงิน
แบบ L/C คือ ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยติดต่อขอเขา้ใชบ้ริการเปิด L/C กบัธนาคารได ้ซ่ึงเม่ือ
ธนาคารเปิด L/C ไปแลว้ ธนาคารจะมีผลผกูพนัในการชาํระ เงินทนัที (L/C at Sight) หรือ ชาํระเงิน
ในอนาคต (L/C at Terms) แก่ธนาคารผูส่้งออกในต่างประเทศ เม่ือไดรั้บเอกสารถูกตอ้งครบถว้น
ตามเง่ือนไขของ L/C ตามมูลค่าของสินคา้ท่ีไดต้กลงกนัไว ้
 
ขั้นตอนท่ี 10 จดัการบรรจุตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ หลงัจาก
ท่ีไดมี้การนรับสินคา้จากผูส่้งออกสินคา้จากพม่าและชาํระค่าสินคา้ให้กบัผูส่้งออกสินคา้จากพม่า
แลว้ ผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้จะดาํเนินการขั้นตอนของ ทาํความสะอาดสินคา้ ทาํสินคา้ให้แห้ง
ไม่ให้สินคา้มีความช้ืนเพื่อป้องกนัการเน่าเสียท่ีจะเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากหอมหัวใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมี
ความช้ืนสูงเส่ียงต่อการเน่าเสียไดง่้ายก่อนท่ีจะทาํการบรรจุสินคา้ และทาํการบรรจุสินคา้ตามคาํสั่ง
ซ้ือของลูกคา้ 
 
ขั้นตอนท่ี 11 ขนยา้ยสินคา้หอมหวัใหญ่โดยรถยนตบ์รรทุก ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้
ในไทยหลงัจากท่ีไดบ้รรจุสินคา้ตามคาํส่งซ้ือสินคา้ท่ีลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือแลว้ ผูป้ระกอบการจะทาํการ
ขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ทางรถยนตบ์รรทุกสินคา้ ในขั้นตอนน้ีผูข้นส่งจะตอ้งมีหนงัสือแจง้การขน
ยา้ยสินคา้ 
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ขั้นตอนท่ี 12 ส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้จะรับสินคา้จากผูป้ระกอบการนาํเขา้
สินคา้ในไทยตามคาํสั่งซ้ือท่ีไดต้กลงไว ้ตรวจเช็คสินคา้ ว่าเกิดความเสียหายต่อสินคา้หลงัจากการ
ขนส่งสินคา้ มีอตัราความเสียหายต่อสินคา้ท่ียอมรับไดห้รือเปล่า ถา้ไดก้็รับสินคา้ แต่ถา้เกิดความ
เสียหายต่อสินคา้มากกจ็ะทาํการคืนสินคา้หรือส่งกลบัสินคา้ท่ีเกิดความเสียหาย  
 
ขั้นตอนท่ี 13 ชาํระเงินค่าสินคา้หอมหัวใหญ่ให้กบัหน่วยธุรกิจนาํเขา้ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้ทาํการ
ชาํระค่าสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ในไทยผา่นธุรกรรมการเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย์
ไทยการชาํระค่าสินคา้ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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ภาพท่ี 5.1 โครงสร้างการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจนาํเขา้หอมหวัใหญ่ลกัษณะท่ี 1 

ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ 
หมายเหตุ :               หมายถึง การเคล่ือนยา้ยของสินคา้หอมหวัใหญ่ 
        หมายถึง การเคล่ือนยา้ยของขอ้มูล 
        หมายถึง การเคล่ือนยา้ยทางการเงิน  

 

ชาํระค่าหอมหวัใหญ่ 

ลูกคา้ 

ด่านศุลกากร 

 

ด่านตรวจพืช 

กิจการนาํเขา้ 

ซพัพลายเออร์ผูส่้งออกในพม่า 

ธนาคารพาณิชย์

ไทย 

คลงัสินคา้

หอมหวัใหญ่ของ

กิจการนาํเขา้ 

เกบ็รักษา 

บรรจุภณัฑ ์

ทาํความสะอาด 

ด่าน หรือ ท่าเรือ 

ธนาคารพาณิชย์

พม่า 

L
/C

 ก
าร
เงิน

ระ
หว

า่ง
ปร

ะเท
ศ 

คาํ
สัง่

ซื้อ
/ต
อบ

รับ
คาํ
สัง่

ซื้อ
 

เกษตรกร/ผูร้วบรวมในพม่า 

ขนส่งโดยรถยนตบ์รรทุก 

พิธีการศุลกากร 
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 5.1.2.2.ลกัษณะหน่วยธุรกจิการนําเข้าหอมหัวใหญ่ลกัษณะที ่2 
 ลกัษณะการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจลกัษณะท่ี 2 การดาํเนินกิจกรรมในการ

ขนส่งนาํเขา้หอมหัวใหญ่ของหน่วยธุรกิจประเภทน้ีจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการดาํเนินกิจการ
ส่งออกในลกัษณะท่ี 1 แต่การดาํเนินธุรกิจในลกัษณะท่ี 2 นั้นผูด้าํเนินกิจการจะทาํการรวบรวม
วตัถุดิบใหไ้ดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ แลว้ทาํการเสนอขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ โดยกลุ่มลกัษณะธุรกิจ
น้ีจะทาํการซ้ือสินคา้มาเก็บรักษาไวใ้นคลงัสินคา้ ก่อนท่ีจะแปรรูป และบรรจุตามคาํสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ ก่อนทาํการขนส่งใหก้บัลูกคา้ โดยหน่วยธุรกิจน้ีมีลกัษณะโครงสร้างของการดาํเนินกิจกรรม
การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ตามลกัษณะดงักล่าว ดงัแสดงในภาพท่ี 5.2 และมีขั้นตอนการดาํเนินงาน
ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 ติดต่อซพัพลายเออร์ผูน้าํเขา้วตัถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ใน
ไทยทาํการติดต่อผูส่้งออกสินคา้ในพม่าเพื่อเสนอคาํสั่งซ้ือ จากนั้นผูป้ระกอบการส่งออกในพม่าทาํ
การรวบรวมสินคา้หอมหัวใหญ่ในพม่าจากเกษตรกรหรือผูร้วบรวมรายย่อย ให้ไดต้ามขนาดการ
สัง่ซ้ือจากผูป้ระกอบการในไทย 
 
ขั้นตอนท่ี 2 จดัเตรียมเอกสารเพื่อขอนําเขา้และใช้ท่าเรือหรือด่าน ในขั้นตอนน้ี ผูป้ระกอบการ
นาํเขา้สินคา้ในไทยจะทาํการจดัเตรียมเอกสาร หลกัฐานต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการนาํเขา้ หนงัสือในส่วน
ของการขออนุญาตในการใชด่้านหรือท่าเรือและคลงัสินคา้ทณัฑ์บน เช่น หนงัสือนาํเขา้ หนังสือ
รับรองถ่ินกาํเนิดพืช เป็นตน้ซ่ึงจะแสดงรายระเอียดในส่วน ภาคผนวก ค 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ดาํเนินการนาํเขา้ไทยผา่นทางท่าเรือแม่สอด จงัหวดัตาก ในขั้นตอนน้ี จะตอ้งมีการนาํ
ตวัอย่างของหอมหัวใหญ่เพื่อตรวจโรคและแมลง ณ ด่านกกักนัพืช ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมีการกกั
สินคา้ไว ้ณ คลงัสินคา้ทณัฑ์บนเป็นเวลา 7 วนั เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัดา้นพืช ถา้พบว่า
ปลอดภยัสามารถดาํเนินการนาํเขา้ต่อได ้แต่ถา้หากไม่ผ่านจะไม่สามารถนาํเขา้ได ้สินคา้จะถูกตี
กลบัหรือยกเลิกการนาํเขา้สินคา้ 
 
ขั้นตอนท่ี 4 ดาํเนินการพิธีการทางศุลกากร ในขั้นตอนน้ี ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยดาํเนินการพิธี
การทางศุลกากร ตั้งแต่ขั้นตอนในการขอหนงัสืออนุญาตนาํเขา้สินคา้ จนถึงการขอหนงัสืออนุญาต
สัง่ปล่อยสินคา้ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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ขั้นตอนท่ี 5 รับวตัถุดิบจากซัพพลายเออร์จากผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่าในขั้นตอนน้ีหลงัจาก
ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทย ดาํเนินการดา้นเอกสารและหนงัสือสาํคญัในการนาํเขา้สินคา้และผา่น
พิธีการทางดา้นการนาํเขา้สินคา้ผา่นด่านศุลกากรแลว้ ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยดาํเนินการในการ
ตรวจรับวตัถุดิบจากผูส่้งออกจากพม่า วา่สินคา้มีคุณภาพตามคาํสัง่ซ้ือท่ีไดต้กลงกนัไวก้บัผูส่้งอออก
จากพม่า ถา้สินคา้มีคุณภาพตามท่ีไดต้กลงกนัไวก้รั็บสินคา้และทาํการขนสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการนาํเขา้เพื่อจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป ในกรณีท่ีสินคา้ไม่ไดต้ามคุณภาพตามท่ีได้
ตกลงกนัไวผู้ป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ในไทยจะทาํการส่งกลบัสินคา้ใหก้บัผูส่้งออกสินคา้ในพม่า 
 
ขั้นตอนท่ี 6 ขนยา้ยสินคา้หอมหวัใหญ่จากท่าเรือเขา้คลงัทณัฑบ์นและขนยา้ยไปยงัคลงัสินคา้ของ
หน่วยธุรกิจ ธุรกิจ ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยหลงัจากรับวตัถุดิบหรือสินคา้จากผู ้
ส่งออกสินค้าจากพม่าแล้ว จะดําเนินการในการขนยา้ยสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนไปยงั
คลังสินค้าของผูป้ระกอบการโดยใช้รถยนต์บรรทุกสินค้าในการขนส่งไปยงัคลังสินค้าของ
ผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ในไทย เพื่อท่ีจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นตอนท่ี 7 ชาํระเงินค่าวตัถุดิบให้กบัซัพพลายเออร์ผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่า ในขั้นตอนน้ี
ผูป้ระกอบการนําเข้าสินค้าในไทยหลังจากการรับสินค้าและขนสินค้ามายงัคลังสินค้าของ
ผูป้ระกอบการแลว้ จะทาํการชาํระค่าสินคา้ท่ีนาํเขา้ให้กบัผูส่้งออกวตัถุดิบจากพม่า โดยผ่านทาง
ธุรกรรมการเงินผา่นธนาคารพาณิชยข์องไทยและธนาคารพาณิชยข์องพม่า โดยผา่นวิธีการชาํระเงิน
แบบ L/C คือ ผูป้ระกอบการนาํเขา้ในไทยติดต่อขอเขา้ใชบ้ริการเปิด L/C กบัธนาคารได ้ซ่ึงเม่ือ
ธนาคารเปิด L/C ไปแลว้ ธนาคารจะมีผลผกูพนัในการชาํระ เงินทนัที (L/C at Sight) หรือ ชาํระเงิน
ในอนาคต (L/C at Terms) แก่ธนาคารผูส่้งออกในต่างประเทศ เม่ือไดรั้บเอกสารถูกตอ้งครบถว้น
ตามเง่ือนไขของ L/C ตามมูลค่าของสินคา้ท่ีไดต้กลงกนัไว ้
 
ขั้นตอนท่ี 8 เสนอขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้หอมหัวใหญ่ใน
ไทย เม่ือมีปริมาณสินคา้ในคลงัมากพอ จาํทาํการเสนอขายใหก้บัลูกคา้ วา่มีสินคา้ในปริมาณเท่าไหร่ 
 
ขั้นตอนท่ี 9 ลูกคา้ตอบรับคาํเสนอขายและกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้จะ
พิจารณาข้อเสนอขายสินค้าจากผูป้ระกอบการนําเขา้สินค้า และทาํการตอบรับคาํสั่งซ้ือหรือ
ขอ้เสนอขาย และกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ 
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ขั้นตอนท่ี 10 บรรจุตามคาํสั่งของลูกคา้ ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้หลงัจากท่ีไดมี้
การนรับสินคา้จากผูส่้งออกสินคา้จากพม่าและชาํระค่าสินคา้ให้กบัผูส่้งออกสินคา้จากพม่าแลว้ 
ผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้จะดาํเนินการขั้นตอนของ ทาํความสะอาดสินคา้ ทาํสินคา้ให้แหง้ไม่ให้
สินคา้มีความช้ืนเพื่อป้องกนัการเน่าเสียท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากหอมหวัใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีความช้ืน
สูงเส่ียงต่อการเน่าเสียไดง่้ายก่อนท่ีจะทาํการบรรจุสินคา้ และทาํการบรรจุสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ 
 
ขั้นตอนท่ี 11 ขนยา้ยสินคา้หอมหวัใหญ่โดยรถยนตบ์รรทุก ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้
ในไทยหลงัจากท่ีไดบ้รรจุสินคา้ตามคาํส่งซ้ือสินคา้ท่ีลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือแลว้ ผูป้ระกอบการจะทาํการ
ขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ทางรถยนตบ์รรทุกสินคา้ ในขั้นตอนน้ีผูข้นส่งจะตอ้งมีหนงัสือแจง้การขน
ยา้ยสินคา้ 
 
ขั้นตอนท่ี 12 ส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้จะรับสินคา้จากผูป้ระกอบการนาํเขา้
สินคา้ในไทยตามคาํสั่งซ้ือท่ีไดต้กลงไว ้ตรวจเช็คสินคา้ ว่าเกิดความเสียหายต่อสินคา้หลงัจากการ
ขนส่งสินคา้ มีอตัราความเสียหายต่อสินคา้ท่ียอมรับไดห้รือเปล่า ถา้ไดก้็รับสินคา้ แต่ถา้เกิดความ
เสียหายต่อสินคา้มากกจ็ะทาํการคืนสินคา้หรือส่งกลบัสินคา้ท่ีเกิดความเสียหาย 
  
ขั้นตอนท่ี 13 ชาํระเงินค่าสินคา้หอมหัวใหญ่ให้กบัหน่วยธุรกิจนาํเขา้ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้ทาํการ
ชาํระค่าสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้ในไทยผา่นธุรกรรมการเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย์
ไทยการชาํระค่าสินคา้ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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ภาพท่ี 5.2 โครงสร้างการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจนาํเขา้หอมหวัใหญ่ลกัษณะท่ี 2 
ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ 
หมายเหตุ :    หมายถึง การเคล่ือนยา้ยของสินคา้หอมหวัใหญ่ 
        หมายถึง การเคล่ือนยา้ยของขอ้มูล 
        หมายถึง การเคล่ือนยา้ยทางการเงิน 
 

ชาํระค่าหอมหวัใหญ่ 

ซพัพลายเออร์ผูส่้งออกในพม่า 

ลูกคา้ 

ด่านศุลกากรแม่สอด 

ธนาคารพาณิชย์

ไทย

ธนาคารพม่า 

คลงัสินคา้ 

บรรจุภณัฑ ์

เกบ็รักษา 

ท่าเรือ/ ด่าน 

ตรวจพืช 

กิจการนาํเขา้ 
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รเส
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ศ 

ทาํความสะอาด 

เกษตรกร/ผูร้วบรวมจากพม่า 

ขนส่งโดยรถยนต ์

พิธีการศุลกากร 
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5.2. คุณภาพโลจิสติกส์นําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 
 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอดจาํนวน 3 
รายโดยกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการทั้ง 3 รายเป็นหน่วยธุรกิจ A B และ C ตามลาํดบั เพื่อศึกษาระดบั
ความมีคุณภาพโลจิสติกส์ เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกถึงระดับการจัดการท่ีมีประสิทธิผลจากการ
บริหารงานโลจิสติกส์ของหน่วยธุรกิจการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด โดยผล
การศึกษาสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากตารางท่ี 5.1 การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของหน่วยธุรกิจนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่าน
ศุลกากรแม่สอด พบว่า ลกัษณะการดาํเนินของกิจการของหน่วยธุรกิจมี 2 ลกัษณะ ในการดาํเนิน
กิจการแสดงรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 5.1.2  พบว่า หน่วยธุรกิจ A และ C มีลกัษณะการดาํเนินการ
ลกัษณะท่ี 2 (ดูรายละเอียดในหัวขอ้ 5.2.1.2) ส่วนหน่วยธุรกิจ B มีลกัษณะการดาํเนินกิจการเป็น
ลกัษณะท่ี 1 (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 5.2.1.1) จาํนวนผูจ้ดัส่งวตัถุดิบหรือผูส่้งออกจากพม่า พบว่ามี 1 
ราย เท่ากนั จาํนวนของลูกคา้ พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีลูกคา้อยู ่3 ราย ส่วนหน่วยธุรกิจ B และ C มี
ลูกคา้ 2 ราย เท่ากนั ในดา้นประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผา่นด่านศุลกากร
แม่สอด พบว่าหน่วยธุรกิจ C มีประสบการณ์ในการนาํเขา้หอมหัวใหญ่มากท่ีสุดคือ 7 ปี 7 เดือน 
ส่วนหน่วยธุรกิจ B และ A มีประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการในการนาํเขา้อยูท่ี่ 6 ปี 10 เดือน และ 
3 ปี 6 เดือน ตามลาํดบั ดา้นคลงัสินคา้หน่วยธุรกิจ A B และ C มีคลงัสินคา้เป็นของตนเอง เพื่อใชใ้น
การเกบ็รักษาสินคา้ และแปรรูป บรรจุสินคา้เอง ส่วนสถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้ของ 3 หน่วยธุรกิจมี
สถานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัคือ อยูใ่นอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ในดา้นของกระบวนการในการ
แปรรูป หน่วยธุรกิจทั้ง 3 หน่วย คือ A B และ C มีการแปรรูปและบรรจุสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือของ
ลูกคา้เอง ในส่วนของ ชิปป้ิง หน่วยธุรกิจทั้ง 3 หน่วย มีการใชบ้ริการของชิปป้ิงทั้ง 3หน่วย เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในดา้นการจดัการธุรกิจไดดี้ข้ึน 
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ตารางท่ี 5.1. ลกัษณะทัว่ไปของหน่วยธุรกิจท่ีนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอด 
กิจการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ A B C 
ลกัษณะการดาํเนินกิจการ1/ 2 1 2 
จาํนวนผูจ้ดัส่งวตัถุดิบหอมหวัใหญ่ (ราย) 1 1 1 
จาํนวนลูกคา้ (ราย) 3 2 2 
ประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการนาํเขา้หอหวัใหญ่ (ปี/เดือน)2/ 3/6 6/10 7/7 
คลงัสินคา้ มี มี มี 
ท่ีตั้งคลงัสินคา้ แม่สอด แม่สอด แม่สอด 
กระบวนการแปรรูป3/ มี มี มี 
การใชต้วัแทนชิปป้ิง มี มี มี 
ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ 2554 
หมายเหตุ : 1/ รูปแบบลกัษณะในการดาํเนินงานของธุรกิจประกอบการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ท่ี
 ต่างกนั (จะแสดงในรายละเอียดท่ี 5.1.2) 

2/ ระยะเวลาของประสบการณ์ในการนาํเขา้ของผูป้ระกอบการ ณ เดือน กรกฎาคม 
 2554 

3/ กระบวนการแปรรูป หมายถึง กระบวนการตั้งทาํความสะอาดสินคา้ ทาํใหแ้หง้ และ
บรรจุสินคา้ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ 
ดา้นการวดัคุณภาพของการจดัการ การวดัระดบัคุณภาพของการจดัการโลจิสติกส์จาก

การจดัการคาํสั่งซ้ือของธุรกิจการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ จากตารางท่ี 5.2 พบว่าหน่วยธุรกิจท่ีมีการ
นําส่งสินคา้เพื่อตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือท่ีดีท่ีสุดหรือใช้เวลาน้อยท่ีสุด ได้แก่หน่วยธุรกิจนําเขา้
หอมหวัใหญ่ A ท่ีมีเวลาในการส่งมอบเฉล่ียทั้งหมดคือ 20 วนั 19 ชัง่โมง 25 นาที สาเหตุท่ีหน่วย
ธุรกิจ A มีเวลาในการนาํส่งท่ีน้อยกว่าหน่วยธุรกิจอ่ืน เพราะเวลาเฉล่ียในการแปรรูปสินคา้และ
สินคา้คงคลงัดว้ยเวลาท่ีนอ้ยกว่า ในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ B ใชเ้วลาในการนาํส่งมากกว่าหน่วยธุรกิจ
อ่ืน เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ B ใชเ้วลาในการแปรรูปและทาํการบรรจุสินคา้ใชเ้วลานานกว่า ในขณะท่ี
หน่วยธุรกิจ C ใชเ้วลาในการตอบรับคาํสัง่ซ้ือนานกวา่หน่วยธุรกิจ A และ B คือใชเ้วลาในการรับคาํ
สัง่ซ้ืออยูท่ี่ 3 วนั เม่ือเทียบกบัอีก 2 หน่วยธุรกิจ คือ A และ B อยูท่ี่ 2 วนั ส่วนเวลาในการรับวตัถุดิบ
ในหน่วยธุรกิจ B สามารถทาํไดดี้กว่าหน่วยธุรกิจ A และ C ถึงแมจ้ะใชเ้วลาเป็น 15 วนัเท่ากนั แต่
หน่วยธุรกิจ B มีปริมาณในการนาํเขา้เฉล่ียท่ีมากกวา่หน่วยธุรกิจ A และ C ซ่ึงทาํไดดี้กว่า ขนาดการ
นาํเขา้สินคา้หอมหวัใหญ่จะเห็นไดว้า่ปริมาณการนาํเขา้โดยเฉล่ีย หน่วยธุรกิจ B มีปริมาณการนาํเขา้
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 441 ตนั ในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ A และ C มีปริมาณนาํเขา้เฉล่ียอยูท่ี่ 310.94 ตนั และ 
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185.33 ตนั ตามลาํดบั ในขณะท่ีการขนส่งสินคา้หอมหัวใหญ่ไปยงัลูกคา้ปลายทางจะใชเ้วลา
ใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ A B และ C คือใชเ้วลา 2 วนั เน่ืองจากท่ีตั้งคลงัสินคา้และลูกคา้
ปลายทางอยูใ่นแหล่งเดียวกนั 

 
ตารางท่ี 5.2. ลกัษณะการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือของธุรกิจการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากร
 แม่สอด 
การตอบสนองต่อกิจกรรม A B C 
เวลาในการตอบรับคาํสัง่ซ้ือ (วนั) 21/ 21/ 3 
เวลาในการรับวตัถุดิบ (วนั) 15 151/ 15 
เวลาเฉล่ียในการแปรรูปและสินคา้คงคลงั (วนั-ชัว่โมง-นาที) 1-19-251/ 3-3-35 1-23-2 
เวลาในการขนส่ง (วนั) 2 2 2 
เวลาในการส่งมอบทั้งหมด (วนั-ชัว่โมง-นาที) 20-19-251/ 22-3-35 21-23-2 
ขนาดการนาํเขา้ สูงสุด (ตนั) 500 500 500 
                       ตํ่าสุด (ตนั) 28 15 561/ 

                       เฉล่ีย (ตนั) 310.94 4411/ 185.33 
                    ช่วงความกวา้ง (ตนั) 472 4851/ 442 
ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ 2554 
หมายเหตุ :  1/  หมายถึงหน่วยธุรกิจท่ีมีการจดัการดงักล่าวดีท่ีสุด 
 

ตวัช้ีวดัพื้นฐานในการดาํเนินงานในกิจการโลจิสติกส์คือตวัช้ีวดัในมิติของเวลา ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการวดัช่วงเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และ ตวัช้ีวดั
ท่ีใชใ้นการวดัความน่าเช่ือถือ ในดา้นตวัช้ีวดัดา้นมิติเวลานั้น ดชันีท่ีใชใ้นการช้ีวดัความสามารถใน
การจดัการโลจิสติกส์ท่ีให้ความสาํคญัอนัดบัแรกคือ ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดต้รงตาม
เวลา และรองลงมา คือ ความสมํ่าเสมอในระยะเวลาของการส่งมอบสินคา้ นอกจากน้ียงัใชด้ชันี
ตวัช้ีวดัตวัอ่ืนๆ ดว้ย สําหรับตวัช้ีวดั ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลา นั้น หมายถึง 
อตัราส่วนร้อยละของจาํนวนการส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ ส่วน ความสมํ่าเสมอใน
รอบระยะเวลาของการส่งมอบสินคา้ นั้น หมายถึง ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่ท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือจนถึง
การส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ
และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ดว้ย จากตารางท่ี 5.3 ความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ของหน่วยธุรกิจการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ จะเห็นไดว้่า หน่วยธุรกิจ A และ C มี
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อตัราส่วนร้อยละในการจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลาไดดี้กวา่ หน่วยธุรกิจ B เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ A 
และ C มีการดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะการเสนอขายสินคา้ให้กบัลูกคา้มากกว่า รอคาํสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้ คือ เม่ือมีสินคา้เพียงพอกบัความตอ้งการก็ทาํการเสนอขายใหก้บัลูกคา้ ในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ 
B เป็นการดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะของการรับคาํสั่งซ้ือ คือตอ้งมีคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้แลว้ค่อยทาํ
การจดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ให้กบัลูกคา้ทาํให้ไม่สามารถท่ีจะจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดต้รงตาม
เวลาเม่ือเปรียบเทียบกบัทั้ง 2 กิจการ ในดา้นความสมํ่าเสมอในรอบระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ 
จะเห็นไดว้่าหน่วยธุรกิจ A มีความสมํ่าเสมอในรอบระยะการส่งมอบสินคา้ไดดี้กว่า หน่วยธุรกิจ B 
และ C เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ A ใชเ้วลาในการตอบรับคาํสัง่ซ้ือและเวลาในการบรรจุสินคา้ตามคาํสั่ง
ซ้ือของลูกคา้ท่ีนอ้ยกว่าคือ 2 วนัและ 20 วนั 19 ชัว่โมง 25 นาที ตามลาํดบัในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ C 
ใชเ้วลาในการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือมากกว่า ซ่ึงใชเ้วลาในการตอบรับคาํสั่งซ้ืออยู่ท่ี 3 วนั ดงันั้น
หน่วยธุรกิจ A และ B จึงมีความสมํ่าเสมอในระยะการส่งมอบสินคา้ดีกวา่ ดา้นในการตอบสนองต่อ
คาํสั่งซ้ือของลูกคา้ไดถู้กตอ้งตามใบสั่งซ้ือ พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีอตัราการตอบสนองท่ีผิดพลาด
นอ้ยกว่าอยูท่ี่ 0 ส่วนหน่วยธุรกิจ B และ C มีอตัราการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือท่ีผดิพลาดมากกว่าอยู่
ท่ี 0.02 และ 0.01 ตามลาํดบั ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงัไม่ใหข้าดมือ พบว่าหน่วยธุรกิจ A มีอตัรา
ความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงัไม่ใหข้าดมือไดดี้กว่า อยูท่ี่ 0.18 ส่วนหน่วยธุรกิจ B และ 
C อยูท่ี่ 0.25 เท่ากนั ดา้นการดูแลสินคา้ไม่ใหเ้กิดความเสียหายในขณะเคล่ือนยา้ยและขนส่ง พบว่า
ทั้ง 3 หน่วยธุรกิจมีอตัราความเสียหายท่ีเกิดจากการเคล่ือนยา้ยและขนส่งอยู่ท่ี 0 คือมีอตัราความ
เสียหายน้อยมาก คือไม่มีการตีกลบัของสินคา้ท่ีเกิดจากความเสียหาย ดา้นความน่าเช่ือถือของผู ้
จดัส่งวตัถุดิบ คือ ผูน้าํเขา้สินคา้ในไทย พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีความน่าเช่ือถือมากกว่าหน่วยธุรกิจ 
B และ C คืออยูท่ี่ ร้อยละ 82.35 , 77.78 และ 75.00 ตามลาํดบั ส่วนความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์หรือผูส่้งออกสินคา้ในพม่า พบว่า หน่วยธุรกิจ A มีความน่าเช่ือถือของ
ส่งออกสินคา้ในพม่าท่ีดีกวา่ คือ อยูท่ี่ร้อยละ 57.89 ส่วนหน่วยธุรกิจ B และ C มีความน่าเช่ือถือของ
ผูส่้งออกสินคา้ในพม่าอยู่ท่ี ร้อยละ 33.33 เท่ากนั ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลคลงัสินคา้ พบว่า 
หน่วยธุรกิจ B มีความสามารถในการจดัการความถูกตอ้งของขอ้มูลคลงัสินคา้ไดดี้กว่าอยูท่ี่ ร้อยละ 
99.98 ส่วนหน่วยธุรกิจ A และ C มีความถูกตอ้งของคลงัสินคา้อยู่ท่ีร้อยละ 99.97 และ 99.91 
ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือของหน่วยธุรกิจนําเขา้ 
พบว่าหน่วยธุรกิจ A มีความสามารถในการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ไดดี้กว่าหน่วยธุรกิจ B 
และ C ซ่ึงใชเ้วลาในการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือใชเ้วลาในการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือ
โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 20 วนั 19 ชัว่โมง 25 นาที ในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ B ใชเ้วลาในการตอบนองต่อคาํ
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สัง่ซ้ือของลูกคา้มากท่ีสุดคือ 23 วนั 3 ชัว่โมง 35 นาที เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ B ใชเ้วลาในการแปรรูป
สินคา้และบรรจุสินคา้โดยเฉล่ียนานกวา่หน่วยธุรกิจ A และ C ดงันั้นหน่วยธุรกิจ B จึงตอ้งปรับปรุง
กระบวนการการดาํเนินงานในขั้นตอนของการแปรรูปและบรรจุสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ให้มี
เวลานอ้ยลง ในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ C ใชเ้วลาในการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือชา้กว่าหน่วยธุรกิจ A 
เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ C ใชเ้วลาในการตอบรับต่อคาํสั่งซ้ือนานกว่าหน่วยธุรกิจ A คือ 3 วนั ซ่ึงใช้
เวลาในการตอบรับคาํสั่งซ้ือนานกว่า ดงันั้นหน่วยธุรกิจ C จึงตอ้งปรับปรุงกระบวนการในการ
ดาํเนินงานในขั้นตอนตอบรับคาํสั่งซ้ือให้เร็วข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการดาํเนิน
กิจการไดดี้ข้ึน ในดา้นความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า หน่วย
ธุรกิจ A ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ท่ีสุดจากปัจจยัดา้นดารจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลา
และปัจจยัดา้นความสมํ่าเสมอในระยะการส่งมอบสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินกิจการ 
แต่หน่วยธุรกิจ A ยงัตอ้งปรับปรุงกิจกรรมการดาํเนินงานดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลคลงัสินคา้ให้
มีความถูกตอ้งยิ่งข้ึน และหน่วยธุรกิจ B และ C การดาํเนินกิจการการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ตอ้งทาํการปรับปรุง โดยหน่วยธุรกิจ B พบว่าตอ้งปรับปรุงกิจกรรมการจดัส่งสินคา้ได้
ตรงเวลาและความสมํ่าเสมอในระยะการส่งมอบสินคา้ พบว่าอยู่ท่ีร้อยละ 88.24 และ 22 วนั 3 
ชั่วโมง 35 นาที ตามลาํดับ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีให้ความสําคญัอันดับแรกและอันดับสองรองลงมา 
ในขณะท่ีหน่วยธุรกิจ C ตอ้งปรับปรุงกิจกรรมดา้นความสมํ่าเสมอในระยะการส่งมอบสินคา้เช่นกนั  
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ตารางท่ี 5.3 ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ของธุรกิจนําเขา้
 หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอด 
การตอบสนองต่อกิจกรรม หน่วยธุรกิจนาํเขา้หอมหวัใหญ่ 

A B C 
การจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลา(%) 1001/ 88.24 1001/ 

การตอบสนองต่อลูกคา้ไดถู้กตอ้งตามใบสัง่ 01/ 0.02 0.01 
การบริหารสินคา้คงคลงัไม่ใหข้าดมือ 0.181/ 0.25 0.25 
การดูแลสินคา้ไม่ใหเ้สียหายขณะขนส่ง 0 0 0 
ความสมํ่าเสมอในระยะการส่งมอบสินคา้(วนั-ชั่วโมง-
นาที) 

20-19-251/ 22-3-35 21-23-2 

ความน่าเช่ือถือของจดัส่งวตัถุดิบ    
-อตัราการจดัส่งสินคา้เตม็จาํนวนและตรงเวลา (%) 82.351/ 77.78 75.00 
-อตัราการส่งสินคา้เตม็จาํนวนและตรงเวลาของผูข้าย(%) 57.891/ 33.33 33.33 
ความถูกตอ้งของขอ้มูลคลงัสินคา้ 99.97 99.981/ 99.91 
ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหวัใหญ่  
หมายเหตุ :  1/ หน่วยธุรกิจท่ีสามารถจดัการกิจกรรมดงักล่าวไดดี้ท่ีสุด 
 

ดังนั้ นหน่วยธุรกิจท่ีใช้เวลาในการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือน้อยท่ีสุด และมีความ
สมํ่าเสมอของระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลาท่ีดีกว่า 
จึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัหน่วยธุรกิจไดอี้กทางหน่ึง 

 


