
 
 

บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในส่วนของบทน้ีกล่าวถึงความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเร่ืองการจัดการโลจิสติกส์
หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด เน่ืองจากด่านศุลกากรแม่สอด เป็นช่องทางด่านเศรษฐกิจท่ี
สาํคญัระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มีมูลค่าการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีสาํคญัทั้ง
อุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะสินคา้เกษตรท่ีมีปริมาณและมูลคา้ในการนาํเขา้สูงดงัแสดงตารางท่ี 
4.3 และจากตารางพบวา่หอมหวัใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัมีปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้สูงเป็น
อนัดบั 3 ของสินคา้การนาํเขา้ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด นอกจากน้ีด่านศุลกากรแม่สอดยงัเป็น
เส้นทางหลกัในการนาํเขา้สินคา้หอมหัวใหญ่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยมีวตัถุประสงค์
ของงานวิจยัน้ีคือ 1) เพื่อทราบถึงขั้นตอนการจดัการโลจิสติกส์การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่าน
ศุลกากรแม่สอด จงัหวดัตาก และ 2) เพื่อทราบคุณภาพของระบบโลจิสติกส์การนาํเขา้หอมหวัใหญ่
ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ หน่วยธุรกิจนําเข้า
หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จาํนวน 3 ราย ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนการคา้เป็นผูป้ระกอบการ
นาํเขา้ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ทาํการอธิบายสภาพ
การดาํเนินกิจกรรมทางการคา้และการจดัระบบโลจิสติกส์ของหน่วยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (qualitative analysis) โดยวิเคราะห์คุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ตามแนวทางของ Stock 
and Lambert (2001) และแนวทางของ Read and Miller (1991) ในส่วนของบทน้ีจะนาํเสนอเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นาํเสนอในส่วนของผลการศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการอภิปรายผลการศึกษา 
และส่วนสุดทา้ย เป็นส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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6.1. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ลกัษณะทัว่ไปของหน่วยธุรกิจ และ
ส่วนท่ี 2 คือ คุณภาพของการจดัการโลจิสติกส์ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ลกัษณะทัว่ไปของหน่วยธุรกจิการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 
 ลกัษณะทัว่ไปของการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจ A B และ C ทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ 
สามารถแบ่งลักษณะการดาํเนินงานการจัดการของหน่วยได้เป็น 2 ลักษณะ โดยลักษณะท่ี 1 
ผูป้ระกอบการจะทาํการรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ แลว้ทาํการรวบรวมสินคา้ให้ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ
แลว้ทาํการแปรรูปและบรรจุสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้เพ่ือส่งให้กบัลูกคา้ซ่ึงการดาํเนินงาน
ลกัษณะน้ีคือ หน่วยธุรกิจ B ส่วนลกัษณะท่ี 2 ผูป้ระกอบการจะทาํการรวบรวมสินคา้ก่อนเม่ือได้
ปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอ กท็าํการเสนอขายใหก้บัลูกคา้ปลายทางเม่ือลูกคา้ตอบตกลงก็จะทาํการแปร
รูปและบรรจุสินคา้ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้แลว้ทาํการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ปลายทาง ซ่ึงลกัษณะการ
ดาํเนินงานลกัษณะท่ี 2 น้ี คือหน่วยธุรกิจ A และ C ซ่ึงหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่มีคลงัสินคา้เป็นของ
ตนเอง เพื่อทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็สินคา้และการแปรรูปและบรรจุสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ นอกจากน้ี
หน่วยธุรกิจผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหัวใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการตั้งแต่ 3 ปี 6 
เดือน จนถึง 7 ปี 7 เดือนและผูป้ระกอบการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอดส่วนใหญ่มี
การใชบ้ริการตวัแทนหรือ ชิปป้ิง เพื่อกระบวนการในการจดัการและเพิ่มความสะดวกในการดาํเนิน
กิจการในการนาํเขา้สินคา้ 

 คุณภาพการจัดการโลจิสติกส์ธุรกจิการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 
 ด้านการจัดการตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือของธุรกิจการนําเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่าน

ศุลกากรแม่สอด หน่วยธุรกิจท่ีใชเ้วลาในการในการตอบรับคาํสั่งซ้ือน้อยท่ีสุด คือหน่วยธุรกิจ A 
และ B ใชเ้วลาในการตอบรับคาํสั่งซ้ือท่ี 2 วนั ส่วนเวลาในการนาํส่งมอบสินคา้ แปรรูปและบรรจุ
จนถึงกระบวนการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด คือ หน่วยธุรกิจ A ใชเ้วลาในการส่ง
มอบรวมโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 20 วนั 19 ชัว่โมง 25 นาที ซ่ึงแบ่งเป็นเวลารับวตัถุดิบโดยเฉล่ีย 15 
วนั และแปรรูปสินคา้ 1 วนั 19 ชัว่โมง และ 25 นาที เวลาการขนส่งมอบสินคา้ 2 วนั 

 ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลา สามารถ
จดัส่งสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ คือ หน่วยธุรกิจ A และ C ซ่ึงสามารถจดัส่งสินคา้ได้
ตรงเวลาและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นความสมํ่าเสมอในรอบระยะเวลาของการส่งมอบ
สินคา้ คือระยะเวลาตั้งแต่รับคาํสั่งซ้ือจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินคา้หน่วยธุรกิจท่ีใชร้ะยะเวลาใน
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การส่งมอบสินคา้นอ้ยท่ีสุด คือ 20 วนั 19 ชัว่โมง 25 นาที คือหน่วยธุรกิจ A ดา้นความสามารถใน
การตอบสนองลูกคา้ตามใบสั่งโดยไม่เกิดขอ้ผดิพลาด คือ หน่วยธุรกิจ A ซ่ึงมีขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด
ท่ีอตัราส่วนต่อความผดิพลาดอยูท่ี่ 0 การบริหารสินคา้คงคลงัไม่ใหสิ้นคา้ขาดมือ คือ หน่วยธุรกิจ A 
อยูท่ี่ 0.18 การดูแลไม่ใหสิ้นคา้เกิดความเสียหายในขณะขนส่งหรือเคล่ือนยา้ย คือเสียหายนอ้ยท่ีสุด 
คือ หน่วยธุรกิจ A B และ C ซ่ึงมีอตัราการเสียหายอยูท่ี่ 0 ดา้นความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัส่งสินวตัถุดิบ 
คือ หน่วยธุรกิจ A อยูท่ี่ร้อยละ 82.35 และความน่าเช่ือถือของซพัพลายเออร์อยูท่ี่ร้อยละ 57.89 ดา้น
ความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้คงคลงั คือหน่วยธุรกิจ B อยูท่ี่ร้อยละ 99.98  

 
6.2. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาขั้นตอนการจดัการโลจิสติกส์และคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ ผลท่ีได้
จากการศึกษาพบว่าลกัษณะการดาํเนินการนาํเขา้หอมหัวใหญ่มีลกัษณะการดาํเนินงานแบ่งได ้2 
ลกัษณะ (แสดงในหัวขอ้ 5.1.2.) ส่วนการศึกษาดา้นคุณภาพในการจดัการโลจิสติกส์ส่วนหน่ึงมา
จากการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ การจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลาและมี
ระยะเวลาสมํ่าเสมอในการส่งมอบสินคา้ จะช่วยใหลู้กคา้สามารถบริหารเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ได้
อยา่งมีแบบแผนการตอบรับคาํสั่งซ้ือท่ีรวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบั
คู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกนัเวลาในการนาํส่งท่ีนอ้ยก็มีส่วนช่วยในการแข่งขนั การ
บริหารการจดัการสินคา้คงคลงัไม่ให้สินคา้ขาดมือ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
ทนัทวงทีและสามารถตอบสนองไดต้รงตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ และช่วงเวลาในการจดัซ้ือและ
ช่วงระยะเวลาในการส่งมอบต่างก็เป็นปัจจยัส่วนหน่ึงให้หน่วยธุรกิจในการเพิ่มกาํไรให้กบัหน่วย
ธุรกิจไดเ้พ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากน้ีจากปัจจยัท่ีกล่าวมายงัตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของการจดัการ
สินคา้ใหมี้คุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และนอกจากน้ีหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่เพื่อเป็นการลดขั้นตอน
ในการจัดการและเพิ่มความสะดวกให้กับหน่วยธุรกิจจะมีการใช้ชิปป้ิงเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึน 
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6.3. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
 

 1. ผูท่ี้สนใจและผูป้ระกอบการณ์การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด
สามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจในดา้นการจดัการณ์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะช่วงเวลาของการ
จดัการการตอบรับคาํสั่งซ้ือของลูกคา้โดยใชเ้วลาในการตอบรับคาํสั่งซ้ือท่ีนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2 วนั คือ
ช่วงเวลาท่ีใชน้้อยท่ีสุดจากการศึกษา ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบการสามารถลดระยะเวลาในการตอบรับคาํ
สัง่ซ้ือลงได ้จะสามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการได ้และการตอบสนอง
ต่อคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 2. การแปรรูปและบรรจุภณัฑส์ามารถช่วยลดเวลาในดา้นการบรรจุใหน้อ้ยลงจะส่งผล
ใหเ้พิ่มขีดความสามารถในดา้นการแข่งขนั และช่วยลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัในการจดัการโลจิสติกส์ 
ได ้นอกจากน้ีการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก เช่น ผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่ง ชิปป้ิง จะช่วย
ใหห้น่วยธุรกิจลดตน้ทุนการจดัการดา้นเวลา และเพิ่มความสะดวกใหก้บัหน่วยธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงแค่ดา้นมิติของเวลาและการจดัการ
คุณภาพของโลจิสติกส์ ยงัขาดการศึกษาในดา้นมิติของตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ตน้ทุน
การขนส่งสินคา้และบริการ ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ ตน้ทุนการถือครองสินคา้ และตน้ทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจดัการ ซ่ึงหากมีการศึกษาส่วนน้ีจะช่วยให้การจดัการโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. อุปสรรคจากการศึกษาอีกอย่างหน่ึงเน่ืองจากการเมืองทางดา้นสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่ายงัไม่มัน่คง ทาํให้มีการปิดด่านการคา้บ่อยคร้ัง ทั้งประกอบกบัมีการสู้รบระหว่างขน
กลุ่มนอ้ยกบัรัฐบาลทหารพม่า ทาํใหก้ารขนส่งหรือการจดัการนาํเขา้สินคา้หอมหวัใหญ่ยากลาํบาก
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ตน้ทุนของการจดัการโลจิสติกส์สูงข้ึน และการจดัการดา้นมิติเวลาชา้ลง
เม่ือเทียบกบัการจดัการในช่วงท่ีมีการเปิดด่านการคา้จึงตอ้งเปรียบตน้ทุนการจดัการการขนส่ง
ในช่วงท่ีมีการเปิดด่านการคา้และปิดด่านการคา้ชายแดนไทยพม่า 
 


