
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา 
ระดับโลก : หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

โดย 
 นางสาวโสภีย�  คําเหลา 

วิทยานิพนธ�นี้เป-นส.วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ป6การศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ความสัมพันธ
เชิงสาเหตุและผลลัพธ
ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ
การจัดหา 
ระดับโลก : หลักฐานเชิงประจักษ
ของอุตสาหกรรมรถยนต
ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นางสาวโสภีย
  คําเหลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ
นี้เป-นส.วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ป6การศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



THE CAUSAL RELATIONSHIP AND EFFECT OF MANAGEABLE CAPABILITY FOR GLOBAL 

SOURCING STRATEGY : AN EMPIRICAL EVIDENCE OF AUTOMOBILE INDUSTRY  

IN THAILAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Sopee  Khamlao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Doctor of Philosophy Program in Management 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให�วิทยานิพนธ�เรื่อง  “ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
และผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก : หลักฐานเชิงประจักษ�ของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ”  เสนอโดย นางสาวโสภีย�  คําเหลา เป3นส4วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 
 

……........................................................... 
                                         (รองศาสตราจารย� ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ�) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                            วันท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
 1. ผู�ช4วยศาสตราจารย� ดร.วโิรจน�  เจษฎาลักษณ� 
 2. ผู�ช4วยศาสตราจารย� ดร.จันทนา  แสนสุข 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ� 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย� ดร.ศากุน  บุญอิต) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ          .................................................... กรรมการ 
(อาจารย� ดร.ป@ยะ  ปานผู�มีทรัพย�)                       (รองศาสตราจารย� ดร.พิทักษ�  ศิริวงศ�) 
............/......................../..............              ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ             .................................................... กรรมการ 
(ผู�ช4วยศาสตราจารย� ดร.วิโรจน�  เจษฎาลักษณ�)        (ผู�ช4วยศาสตราจารย� ดร.จันทนา  แสนสุข) 
............/......................../..............              ............/......................../.............. 



 ง 

56604802 : สาขาวิชาการจัดการ 
คําสําคัญ : ความสามารถในการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลก/ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา/ความแตกต+างใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ!/การจัดการต1นทุนอย+างมีประสิทธิผล/ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ/ทัศนคติของการแข+งขัน
ทางธุรกิจโลกาภิวัตน!/ความไว1วางใจระหว+างองค!กร/ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า/
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ 

 โสภีย!  คําเหลา: ความสัมพันธ!เชิงสาเหตุและผลลัพธ!ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลก: 
หลักฐานเชิงประจักษ!ของอุตสาหกรรมรถยนต!ในประเทศไทย. อาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ!: ผศ.ดร.วิโรจน!  เจษฎาลักษณ! และ 
ผศ.ดร.จันทนา  แสนสุข. 262 หน1า. 
 
   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค! เพ่ือทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลกที่มีต+อ
ป?จจัยผลลัพธ! ได1แก+ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต+างในคุณภาพของผลิตภัณฑ! การจัดการต1นทุนอย+างมี
ประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยมี ป?จจัยแทรก คือ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ และทดสอบ
อิทธิพลของป?จจัยเชิงสาเหตุ ได1แก+ ทัศนคติของการแข+งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน! ความไว1วางใจระหว+างองค!กร และความตระหนัก
ถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1าที่มีต+อความสามารถในการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลก งานวิจัยนี้เป@น การวิจัยแบบ
ผสมผสาน โดยใช1วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความสัมพันธ!เชิงสาเหตุและผลลัพธ! และวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีปรากฏการณ!วิทยา 
ใช1เคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณด1วยแบบสอบถามกับผู1บริหารและผู1จัดการในหน+วยงานจัดซื้อจัดหาในอุตสาหกรรมรถยนต!ที่จํานวน 
264 แห+ง และสัมภาษณ!เชิงลึกกับผู1ให1ข1อมูลหลักคือ ผู1บริหารและผู1จัดการในหน+วยงานจัดซื้อจัดหาของบริษัทในอุตสาหกรรม
รถยนต! จํานวน 7 ราย โดยมีการใช1สถิติที่ใช1ในการทดสอบสมมติฐาน ได1แก+ การวิเคราะห!การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว+า ป?จจัยเชิ งสาเหตุ  1 )  ทัศนคติของการแข+ง ขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน! มีอิทธิพลเชิงบวกต+อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลกทั้ง 4 ด1าน 2) ความไว1วางใจระหว+างองค!กร มีอิทธิพลเชิงบวกต+อการ
เสริมสร1างความสัมพันธ!ระหว+างองค!กรอย+างย่ังยืน ความร+วมมือในการแบ+งป?นข1อมูลระหว+างองค!กร และการบูรณาการการเข1าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว+างองค!กร 3) ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1ามีอิทธิพลเชิงบวก
ต+อการเสริมสร1างความสัมพันธ!ระหว+างองค!กรอย+างย่ังยืน และ การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว+างองค!กร โดยพบว+าป?จจัยเชิงผลลัพธ! 1) การเสริมสร1างความสัมพันธ!ระหว+างองค!กรอย+างย่ังยืน และ การบูรณาการการเข1าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว+างองค!กร มีอิทธิพลเชิงบวกต+อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 2) ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลก 4 ด1าน มีอิทธิพลเชิงบวกต+อความแตกต+างในคุณภาพของผลิตภัณฑ! 3) การเสริมสร1าง
ความสัมพันธ!ระหว+างองค!กรอย+างย่ังยืนและ การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว+างองค!กรมีอิทธิพล
เชิงบวกต+อการควบคุมการจัดการต1นทุนอย+างมีประสิทธิผล 4) ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต+างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ! การควบคุมการจัดการต1นทุนอย+างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ มีอิทธิพลต+อผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลต+อความสัมพันธ!ระหว+าง ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา
กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ และความแตกต+างในคุณภาพของผลิตภัณฑ!กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  
 งานวิจัยสามารถอธิบายเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการจัดการจัดการกลยุทธ!การจัดหาระดับโลก 
เพ่ือนําไปสู+ผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่ดี และผลการวิจัยคร้ังนี้ ก+อให1เกิดประโยชน!ทั้งในเชิงทฤษฎี ในการสร1างองค!ความรู1และ
นําผลการวิจัยไปพัฒนาต+อยอดเป@นองค!ความรู1ใหม+ ตลอดจนประโยชน!เชิงการจัดการ ที่ผู1บริหารและผู1จัดการฝJายจัดซื้อจัดหา
ทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต! หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกต!ใช1ในการบริหารจัดการได1  
 

 
สาขาวิชาการจัดการ                                                                               บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                                               ปLการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ!   1. ...........................................  2. ........................................... 



 จ 

56604802: MAJOR: MANAGEMENT 

KEY WORDS: MANAGEABLE CAPABILITY FOR GLOBAL SOURCING STRATEGY /IMMEDIATE RESPONSE ABILITY/DIFFERENT 

PRODUCT QUALITIES /EFFECTIVE COST MANAGEMENT/BUSINESS PERFORMANCE/ COMPETITIVE GLOBALIZATION 

BUSINESS MINDSET/ INTER-ORGANIZATIONAL TRUST/ CUSTOMER EXPECTATION RESPONSIVE AWARENESS/ 

BUSINESS ENVIRONMENT DYNAMIC  

 SOPEE  KHAMLAO: THE CAUSAL RELATIONSHIP AND EFFECT OF MANAGEABLE CAPABILITY FOR GLOBAL 

SOURCING STRATEGY: AN EMPIRICAL EVIDENCE OF AUTOMOBILE INDUSTRY IN THAILAND. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. 

VIROJ JADESADALUG, Ph.D. AND ASST. PROF. JANTANA SANSOOK, Ph.D. 262 pp. 

 

 The purpose of this research is to investigate the Manageable Capability for Global Sourcing Strategy 

effect to the Immediate Response Ability, the Different Product Qualities, the Effective Cost Management and the 

Business Performance while the Business Environment Dynamic was the moderator. And investigate antecedent 

factors which are the Competitive Globalization Business Mindset, the Inter-Organizational Trust and the Customer 

Expectation Responsive Awareness effect to the Manageable Capability for Global Sourcing Strategy. This is a mixed 

method researches. The quantitative research is casual relationship and effect and used questionnaire as    

an instrument with 264 Automobile’s executives and purchasing managers, and follow by the qualitative method, 

the phenomenological research by in-depth interview technique with seven executives and purchasing managers 

of Automobile industry in Thailand. The statistics to test hypothesis was multiple regression analysis. 

 The result of causal factors revealed that: 1) the Competitive Globalization Business Mindset had a positive 

influence on the four different aspects of Manageable Capability for Global Sourcing Strategy; 2) the Inter-Organizational 

Trust had a positive influence on the Sustainable Inter-Organizational Relationship Reinforcement, the Inter-Organizational 

Collaborative Information Sharing and the Inter-Organizational Information Technology and; 3) the Customer Expectation 

Responsive awareness positively affected the Sustainable Inter-Organizational Relationship Reinforcement and the 

Inter-Organizational Information Technology Multi-Access Integration. Correspondingly, the result of consequence factors 

showed that: 1) the Sustainable Inter-Organizational Relationship Reinforcement and the Inter-Organizational Information 

Technology Multi-Access Integration positively affected the Immediate Response Ability; 2) the four different aspects of 

Manageable Capability for Global Sourcing Strategy had a positive influence on the different product qualities;          

3) the Sustainable Inter-Organizational Relationship Reinforcement and the Inter-Organizational Information Technology 

Multi-Access Integration positively affected the Effective Cost Management; 4) the Immediate Response Ability, the Different 

Product Qualities and the Effective Cost Management had influence on the Business performance and; 5) the Business 

Environment Dynamic had an influence on the relationship among the Immediate Response ability and the Business 

Performance, also the Different Product Qualities and the Business Performance. 

 Evidently, this research study explicates the concept of development in the Manageable Capability for Global 

Sourcing Strategy. In addition, it could benefit the industries as a whole in terms of theoretical approach, knowledge 

development as well as new idea improvement. The executives and the purchasing managers of the automobile industry as 

well as other different types of industry in Thailand can take advantage from using this research study to apply to their 

business management for a more promising business performance in the future. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 การจัดซ้ือจัดหาเป�นกิจกรรมหนึ่งในระบบโซ�อุปทานขององค การท่ีจะขับเคลื่อนองค การ
ให#บรรลุเป$าหมายของการทํางานทางธุรกิจ ทั้งในด#านการสร#างความยืดหยุ�นของโครงสร#างราคา
ต#นทุน การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีนํามาใช#ในองค การ การสนับสนุนหน�วยงานด#าน
การผลิตจากการนําวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเข#ามาในสายการผลิต เพ่ือสร#างความพึงพอใจให#กับผู#บริโภค      
ท่ีได#รับสินค#าหรือผลิตภัณฑ ขององค การ กลยุทธ การจัดหาเป�นกลยุทธ ระดับหน#าที่ซึ่งต#องมีความ
สอดคล#องกับกลยุทธ หลักขององค กร เพื่อสร#างความสําเร็จให#เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค หลักของ
หน�วยงานจัดซ้ือ ท่ีจะสร#างความได#เปรียบทางการแข�งขันให#กับองค การ และขับเคลื่อนเป$าหมายของ
องค การด#วยเช�นกัน กลยุทธ การจัดหานี้เป�นกลยุทธ ระดับแผนงานท่ีมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการตามลักษณะของความหลากหลายของผลิตภัณฑ  และยังเป�นพ้ืนฐานสําคัญท่ีเก่ียวข#องกับ
การคาดการณ เพ่ือการตัดสินใจ การกําหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานขององค การ   
 อย�างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจในป<จจุบันอยู�ในสภาวะการแข�งขันท่ีรุนแรงมาก ท้ังนี้เพ่ือ
ตอบสนองความต#องการท่ีหลากหลายของผู#บริโภค หลายองค การไม�ได#มีเพียงการขยายตัวทางด#าน
การตลาดแต�ต#องขยายกิจการการลงทุนในส�วนการผลิตไปยังภูมิภาคต�างๆ ท่ัวโลก ส�งผลให#เกิดสภาวะ
ธุรกิจท่ีไร#พรมแดนท่ีผลักดันให#ธุรกิจเข#าสู�สภาวะการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน มากยิ่งข้ึน  การจัดซ้ือ
ระหว�างประเทศจึงเป�นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจในป<จจุบัน เพราะองค การสามารถท่ี
จะดําเนินการซ้ือได#โดยตรงกับผู#ผลิต มีการบริหารจัดการต#นทุนวัตถุดิบให#กับองค การ การลดข#อจํากัด
ของผู#ขายภายในประเทศด#านศักยภาพ ด#านเทคโนโลยีของการผลิต ตลอดจนนวัตกรรมและคุณภาพ
ของสินค#า เพ่ือท่ีจะหาผู#ขายท่ีสามารถสนับสนุนความต#องการขององค การได#อย�างเหมาะสม กลยุทธ 
การจัดหาระดับโลกจึงเป�นกิจกรรมสําคัญท่ีจะทําให#การจัดซ้ือระหว�างประเทศนั้นประสบความสําเร็จ
ตามเป$าหมาย และมีความท#าทาย ท้ังด#านวิธีการและข้ันตอนของการค#นหาผู#ขายท่ีดี ท่ีเหมาะสมท้ัง
ด#านราคา คุณภาพ ความน�าเชื่อถือ และการตอบสนองทันเวลา แม#ว�าจะมีความซับซ#อนของกิจกรรม
ท่ีจะดําเนินการปฏิบัติการสั่งซ้ือระหว�างประเทศ ท่ีองค การต�างๆ ต#องคํานึงถึง ป<จจัยสําคัญท่ีจะทําให#
องค การสามารถบริหารจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกนี้ให#ประสบความสําเร็จ เพราะความ
แตกต�างของแต�ละองค การในประเทศท่ีแตกต�างกันนั้น มีวิธีการดําเนินธุรกิจท่ีแตกต�างกัน ท้ังด#าน
การใช#ภาษา ด#านวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต�างกัน อันส�งผลต�อการสื่อสารระหว�างองค การและการสร#าง



2 

ความสัมพันธ ท่ีดีระหว�างองค การผ�านเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีช�วยให#เกิดความเข#าใจในการทํางาน
ร�วมกันมากยิ่งข้ึน และการสร#างความน�าเชื่อถือระหว�างองค การเมื่อมีการเผชิญหน#ากันท้ังสองฝ@าย 
การให#ข#อมูลความต#องการขององค การต�อคู�ค#าเพ่ือให#ได#มาซ่ึงวัตถุประสงค ขององค การอย�างแท#จริง
ด#วยการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค การเพ่ือการดําเนินงานในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ท่ี
ตอบสนององค การได#ตามความต#องการต�อไป    
 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก จึงเป�นป<จจัยสําคัญสําหรับ
องค การธุรกิจอุตสาหกรรมต�างๆ ท่ีมีการดําเนินกิจกรรมระหว�างประเทศต#องคํานึงถึงมากท่ีสุด เพราะ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกนั้นต#องอาศัยความรู# ทักษะและการบริหารงาน 
ท่ีแตกต�างและซับซ#อนกว�าจากกลยุทธ อื่นๆ  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในอุตสาหกรรมรถยนต  ซ่ึงเป�น
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต�อประเทศเป�นอย�างมาก เพราะเป�นอุตสาหกรรมท่ีมีความต�อเนื่องกัน 
ท้ังการผลิตชิ้นส�วน อะไหล�รถยนต  และการประกอบรถยนต  ท่ีมีการเติบโตอย�างต�อเนื่อง ท้ังรถยนต 
นั่งส�วนบุคคลและรถยนต ท่ีใช#เชิงพาณิชย  (สวทช., 2559)  โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมท่ีมุ�งเน#นตลาดทั้งในประเทศ และตลาดต�างประเทศ เน#นการเป�นผู#ผลิตที่สามารถ
ตอบสนองความต#องการให#กับลูกค#าในประเทศต�างๆ ทั่วโลก จากข#อมูล ปH 2559 ประเทศไทย
เป�นผู#จําหน�ายรถยนต นั่งส�วนบุคคลอันดับท่ี 26 ของโลก และประเภทรถยนต เชิงพาณิชย  อันดับท่ี 7 
ของโลก (สวทช, 2559, จากข#อมูล Organisation Internationale des Constructeurs d’ Automobiles: 
OICA) ใน ปH พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเป�นผู#ผลิตรถยนต ได#เป�นอันดับท่ี 12 ของโลก ท่ีสามารถผลิตรถ
ได#ประมาณ 1.9 ล#านคัน และยังเป�นอุตสาหกรรมที่มีการส�งออกมากเป�นอันดับสองของประเทศ
รองจากการส�งออกสินค#าอิเลคทรอนิกส  
 อุตสากรรมรถยนต ในประเทศไทยนั้นมีผู#ประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีต�อเนื่องกันท้ัง
ระบบต้ังแต�การผลิตชิ้นส�วนขนาดเล็กจนกระท่ังชิ้นส�วนใหญ�ท่ีใช#ประกอบเป�นรถยนต  อุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส ท่ีสนับสนุนระบบเทคโนโลยีของรถยนต  และยังรวมถึงส�วนประกอบขนาดใหญ�ท่ี
สนับสนุนการผลิตเป�นรถยนต ท่ีสมบูรณ แบบได# โดยกลุ�มผู#ผลิตท้ังในประเทศและต�างประเทศท่ีเข#ามา
ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือจําหน�ายในประเทศต�างๆ ท่ัวโลก ทําให#เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ต�อผู#ประกอบการท่ีมาลงทุนในประเทศไทย (กระทรวงพาณิชย , 2559) ผู#ประกอบการในประเทศไทย
ท่ีได#รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ปH พ.ศ.2552 TSIC2009 ซ่ึงเทียบได#กับ ISIC Rev.4 ในหมวดการผลิต
ประเภทการผลิตยานยนต  รถพ�วง และรถกึ่งพ�วง ที่มีการดําเนินกิจการย�อย คือ ผลิตยานยนต  
ผลิตตัวถัง สําหรับผลิตยานยนต  452 โรงงาน และส�วนประกอบรวมถึงชิ้นส�วนอุปกรณ เสริมสําหรับ
ยานยนต  1,533 โรงงาน รวมท้ังสิ้น 1,985 ราย (ทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559)  

 การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศได#รับการสนับสนุนท้ังในภาครัฐท่ีกําหนด
เป�นนโยบายทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทยได#รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยการ
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กําหนดยุทธวิธีตามแผนแม�บทอุตสาหกรรมยานยนต  ต้ังแต�ปH พ.ศ. 2545-2549 การรวมตัวกันของ
ผู#ประกอบการที่ทําให#เกิดความเข#มแข็งทางธุรกิจอุตสาหกรรม และ การเพิ่มการร�วมมือของ
ภาคเอกชนมากข้ึนในแผนแม�บทอุตสาหกรรมรถยนต ปH พ.ศ. 2550-2554 นอกจากนี้ยังถูกจัดเข#ากลุ�ม
อุตสาหกรรมแผนแม�บทอุตสาหกรรมยานยนต  พ.ศ. 2555 – 2559 เพ่ือสนับสนุนให#ประเทศไทยมี
การเติบโตทางอุตสาหกรรมดังกล�าวอย�างยั่งยืน โดยระบุความสําคัญ 4 ป<จจัยหลักคือ คือ นโยบาย
ของภาครัฐท่ีเหมาะสมในการเอ้ืออํานวยให#มีการขยายการลงทุนและตลาดในประเทศท่ีมีการบูรณาการ 
อย�างเป�นระบบ การเตรียมการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ รักษ โลก การสร#างมูลค�าในประเทศให#มากขึ้นด#วยการเพ่ิมผลิตภาพให#กับ
ผู#ผลิตชิ้นส�วนยานยนต  และการเตรียมความพร#อมด#านบุคลากรทั้งด#านปริมาณและคุณภาพ 
นอกจากนี้การท่ีประเทศไทยอยู�ในจุดยุทธศาสตร ทางการค#าท่ีเหมาะสมในภูมิภาคอาเซียน ทําให#นัก
ลงทุนท่ัวโลกสนใจเข#ามาลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส�งออกไปยังประเทศต�างๆ และยังมี
จําหน�ายในประเทศด#วย  
 ทิศทางของป<ญหาท่ีผู#ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทยจะต#องเผชิญ 
คือ ป<ญหาด#านบริหารจัดการการจัดซ้ือวัตถุดิบให#กับองค การท่ีต#องแข�งขันกับผู#ผลิตจากประเทศต�างๆ 
ท่ัวโลก การแข�งขันด#านต#นทุนวัตถุดิบเพื่อการผลิต การแสวงหาผู#ผลิตที่มีศักยภาพด#านเทคโนโลยี
นวัตกรรมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ ท่ีเหมาะสมกับองค การ ดังนั้นการท่ีองค การจะดําเนินการสําเร็จ
ตามเป$าหมายได#จะต#องอาศัยกลยุทธ การจัดซ้ือจัดหาหลายรูปแบบตามสภาวะของโซ�อุปทานท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการแข�งขันทางธุรกิจในป<จจุบัน โดยฉพาะอย�างยิ่งป<ญหาด#านการจัดการ
กลยุทธ ทางการจัดซ้ือการจัดหาท่ีมีความซับซ#อนอย�างกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ท่ีต#องการความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ ท่ีแตกต�างจากกลยุทธ อื่นๆ เพราะต#องใช#ทั้งทักษะการสื่อสารด#านภาษาและ
ความเข#าใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายจากผู#ขายประเทศต�างๆ ท่ีมีความแตกต�างกัน การลดข#อจํากัด
ของการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค การของแต�ละประเทศโดยการพยายามท่ีจะเข#าถึงผู#ขาย
ด#วยความรวดเร็วและมีความเชื่อม่ันต�อข#อมูลท่ีได#รับมาเพ่ือนํามาใช#ในการพิจารณาตัดสินใจสั่งซ้ือ
ผลิตภัณฑ ท่ีเหมาะสมตามความต#องการขององค การ รวมถึงการแสดงออกกับผู#ขายท่ีมีการคํานึงถึง
ความพยายามในการเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างองค การท่ีดีอันจะส�งผลต�อเนื่องถึงการดําเนินงาน
ทางธุรกิจร�วมกันอย�างยั่งยืน ตลอดจนการมองผลประโยชน ร�วมในเชิงพันธมิตรทางธุรกิจท่ีต#องอาศัย
ท้ังทักษะทางธุรกิจระดับสากลร�วมกับพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานและความเข#าใจในข#อ
ละเอียดอ�อนของการดําเนินงานท่ีแตกต�างกันในแต�ละประเทศ นอกจากนี้ยังเก่ียวข#องกับการให#ข#อมูล
ความต#องการระหว�างองค การท้ังด#านเทคนิคหรือนวัตกรรมของผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ ร�วมกัน 
ดังนั้นจึงมีความละเอียดอ�อนต�อการแบ�งป<นข#อมูลขององค การท่ีมีความแตกต�างกันท้ังด#านพ้ืนท่ี เวลา
และความเข#าใจผลิตภัณฑ ท่ีหลากหลาย ทําให#ต#องใช#ความสามารถในการคิดวางแผน กลั่นกรองข#อมูล
และเสนอข#อมูลท่ีมีความเป�นสากลเพ่ือความเข#าใจท่ีตรงกันได# 
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 ด#วยป<จจัยเหล�านี้จะเห็นได#ว�า การคํานึงถึงความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหา
ระดับโลกจึงมีความจําเป�นต�อองค การในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต ท่ีเข#าสู�สภาวะการค#าไร#พรมแดน  
การแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน จึงมีความจําเป�นและมีความสําคัญอย�างยิ่งในการเตรียมความพร#อม
เพ่ือการบริหารจัดการกลยุทธ ให#ประสบความสําเร็จต�อไป 
 ด#วยเหตุนี้ ผู#วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
ท่ีมีต�อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  การจัดการ
ต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
โดยมุ�งเน#นป<จจัยสาเหตุ ได#แก� ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว#วางใจระหว�าง
องค การ และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า ซ่ึงความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ การจัดหาระดับโลกนั้น ผู#วิจัยมุ�งศึกษาองค ประกอบ 4 ด#าน ได#แก� การเสริมสร#างความสัมพันธ 
ระหว�างระหว�างองค การ ความร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค การ  ศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การบูรณาการเข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�าง
องค การ รวมท้ังศึกษาบทบาทของตัวแปรแทรก ได#แก� การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ ซ่ึง
ผลของการศึกษาจะเป�นประโยชน อย�างยิ่งสําหรับองค การต�างๆ ในการเตรียมความพร#อมเพ่ือรองรับ
การจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกในอุตสาหกรรมรถยนต ของประเทศไทย ท่ีมุ�งสู�ความเป�นฐาน
การผลิตในระดับสากล ทําให#ต#องมีความพร#อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดีในอนาคต  
นอกจากนี้ยังเป�นฐานข#อมูลสําหรับผู#วิจัยท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก
ในมิติอ่ืนๆ ต�อไป  
 
2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก มีผล
ต�อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  การจัดการต#นทุน
อย�างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

2.2 เพ่ือทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ  และการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล มีผลต�อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

2.3 เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ มีผลต�อความสัมพันธ 
ระหว�างความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  และการจัดการ 
ต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

2.4 เพ่ือทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว#วางใจ
ระหว�างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า มีผลต�อความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก  



5 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

  สมมติฐานท่ี 1 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจดัหาระดับโลก มีอิทธิพลเชิงบวก
ต�อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
 สมมติฐานท่ี 1 ก ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการเสริมสร#าง
ความสัมพันธ ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
 สมมติฐานท่ี 1 ข ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก  ด#านความร�วมมือ
ในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
 สมมติฐานท่ี 1 ค ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านศักยภาพ
ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา 
 สมมติฐานท่ี 1 ง ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการบูรณา
การเข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค การอย�างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ
ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
 สมมติฐานท่ี 2 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก มีอิทธิพลเชิงบวก
ต�อความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  
 สมมติฐานท่ี 2 ก ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการ
เสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความแตกต�างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ  
 สมมติฐานท่ี 2 ข ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านความร�วมมือ
ในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการความแตกต�างใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ  
 สมมติฐานท่ี 2 ค ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านศักยภาพ
ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความแตกต�างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ  
 สมมติฐานท่ี 2 ง ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการบูรณาการ
เข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร มีผลกระทบเชิงบวกต�อความแตกต�างใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ  
 สมมติฐานท่ี 3 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับ มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ
การจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 
      สมมติฐานท่ี 3 ก ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการเสริมสร#าง
ความสัมพันธ ระหว�างระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต�อการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 
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      สมมติฐานท่ี 3 ข ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านความ
ร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 
          สมมติฐานท่ี 3 ค ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านศักยภาพ
ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต�อการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 
 สมมติฐานท่ี 3 ง ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการบูรณาการ
เข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร มีผลกระทบเชิงบวกต�อการจัดการต#นทุน
อย�างมีประสิทธิผล 
 สมมติฐานท่ี 4 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีอิทธิพลเชิงบวกต�อผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 5 ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  มีอิทธิพลเชิงบวกต�อผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 6 การจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล มีอิทธิพลเชิงบวกต�อผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ ความสัมพันธ 
ของความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ ความสัมพันธ 
ของความสามารถในการตอบสนองทันเวลากับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 9 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ ความสัมพันธ 
ของการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 10 ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ 
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก  
 สมมติฐานท่ี 10 ก ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�าง
ระหว�างองค กร 
 สมมติฐานท่ี 10 ข ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร 
 สมมติฐานท่ี 10 ค ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
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 สมมติฐานท่ี 10 ง ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  มีอิทธิพลเชิงบวกต�อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว�างองค การอย�างยั่งยืน 
 สมมติฐานท่ี 11 ความไว#วางใจระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
 สมมติฐานท่ี 11 ก ความไว#วางใจระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชงิบวกต�อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ การจัดหาท่ัวโลก ด#านการเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน 
 สมมติฐานท่ี 11 ข ความไว#วางใจระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ การจัดหาท่ัวโลก ด#านความร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร 
 สมมติฐานท่ี 11 ค ความไว#วางใจระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ การจัดหาท่ัวโลก ด#านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 สมมติฐานท่ี 11 ง ความไว#วางใจระหว�างองค กร มีอิทธิพลเชิงบวกต�อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ การจัดหาท่ัวโลก ด#านการบูรณาการการเข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว�างองค กร 
 สมมติฐานท่ี 12 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า มีอิทธิพลเชิงบวก
ต�อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
 สมมติฐานท่ี 12 ก ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า มีอิทธิพลเชิงบวก
ต�อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�าง
ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน 
 สมมติฐานท่ี 12 ข ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า มีอิทธิพล
เชิงบวกต�อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านความร�วมมือในการแบ�งป<น
ข#อมูลระหว�างองค กร 
 สมมติฐานท่ี 12 ค ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#ามีอิทธิพล
เชิงบวกต�อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 สมมติฐานท่ี 12 ง ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า มีอิทธิพล
เชิงบวกต�อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด#านการบูรณาการการเข#าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร 
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5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตด#านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
5.1.1 ประชากร (Population) ท่ีใช#ในการวิจัยได#แก� ผู#ประกอบการในอุตสาหกรรม

รถยนต  ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู#ผลิตรถยนต ผู #ประกอบรถยนต และชิ้นส�วนอะไหล�รถยนต  จาก
ฐานข#อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1,985 ราย (ทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559)  

5.1.2 กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู#ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต  
ท่ีมีรายชื่อในทะเบียนผู#ผลิตรถยนต ผู#ประกอบรถยนต และชิ้นส�วนอะไหล�รถยนต  จากฐานข#อมูลกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1,985 ราย (ทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ข#อมูลวันท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559) การวิเคราะห จําแนก (Discriminant analysis) ได#จํานวนกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยจาก
การคํานวณขนาดของกลุ�มตัวอย�างในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรด#วยจํานวนท่ีมีค�าความคลาดเคลื่อน 
5% ของประชากร ควรมีขนาดกลุ�มตัวอย�างรวมอย�างน#อย 333 ราย 

5.1.3 ผู#ให#ข#อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป�นการกําหนดกลุ�มผู#ให#ข#อมูลหลักโดยไม�ใช#
หลักทฤษฎีความน�าจะเป�น (Non probability sampling) ด#วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวมข#อมูลจาก ผู#ให#ข#อมูลหลักคือผู#บริหารหรือผู#จัดการในหน�วยงาน
จัดซ้ือจัดหา จํานวน 7 คน เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหา
ระดับโลก 

5.2 ขอบเขตด#านพ้ืนท่ีท่ีใช#ในการวิจัย ได#แก� สถานประกอบการในผลิตรถยนต  ประกอบ
รถยนต และชิ้นส�วนอะไหล�รถยนต  ในประเทศไทย 

5.3 ขอบเขตด#านระยะเวลา โดยเก็บรวมรวมข#อมูล ต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 
30 เมษายน พ.ศ. 2560 

5.4 ขอบเขตด#านเนื้อหา   
       การศึกษาความสัมพันธ เชิงสาเหตุระหว�างตัวแปรสาเหตุ (Antecedent variable) 
และตัวแปรผลลัพธ  (Consequence variable) สามารถอธิบายได#ดังนี้ 
       กลุ�มท่ี 1 การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
กับ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  และการจัดการ
ต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล  
       ตัวแปรอิสระ ได#แก� ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
ประกอบด#วย การเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน ความร�วมมือในการแบ�งป<น
ข#อมูลระหว�างองค กร ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการ
เข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร 
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       ตัวแปรตาม ได#แก� ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ  การจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล  
            กลุ�มท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความ
แตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  และการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ 
       ตัวแปรอิสระ ได#แก� ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ  และการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 

       ตัวแปรตาม ได#แก� ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
  กลุ�มท่ี 3 การทดสอบอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ ท่ีมีต�อ
ความสัมพันธ ระหว�าง ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  
และการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
       ตัวแปรอิสระ ได#แก� ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ  และการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 
       ตัวแปรตาม ได#แก� ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
       ตัวแปรแทรก ได#แก� การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ 
       กลุ�มท่ี 4 การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  
ความไว#วางใจระหว�างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า กับ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
       ตัวแปรอิสระ ได#แก� ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว#วางใจ
ระหว�างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า 
      ตัวแปรตาม ได#แก� ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ประกอบด#วย 
การเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน ความร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร 
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข#าถึงหลายทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร 
 
6.นิยามศัพท!เฉพาะ  
 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก (Manageable capability for 
global sourcing strategy)  หมายถึง ความชํานาญการในการปฏิบัติหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องกับกิจกรรม
กลยุทธ ของหน�วยงานจัดซ้ือด#วยการจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ  จากผู#ขายในประเทศต�างๆ ท่ีอยู�ท่ัวโลก 
เพ่ือเปรียบเทียบและคัดเลือกผู#ขายท่ีเหมาะสม ท่ีจะตอบสนองความต#องการขององค กรด#านสินค#า
หรือผลิตภัณฑ ท่ีมี คุณภาพตามความต#องการ โดยคํานึงถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาท่ี
ซับซ#อน รวมถึงการตอบสนองต#นทุนท่ีเหมาะสมกับองค กรต�อไป 
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 การเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน (Sustainable Inter-Organizational 
Relationship Reinforcement) หมายถึง การท่ีองค กรมุ�งเน#นการแสดงออกซ่ึงคําพูด ถ#อยคํา หรือ
พฤติกรรม ต�อผู#ขาย โดยคํานึงถึงผลทางด#านพฤติกรรมท่ีจะตามมาในเชิงบวกเพ่ือ ความต#องการ
ในการประสบความสําเร็จ ด#านการให#ความร�วมมือเขิงกลยุทธ ในการพัฒนาสินค#าร�วมกัน มีสัญญาซ้ือขาย 
ท่ีเป�นธรรมและมีผลประโยชน ร�วมกัน เพ่ือความสัมพันธ อย�างยั่งยืน 

 ความร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร (Inter-Organizational Collaborative 

Information Sharing ) หมายถึง การท่ีองค กรมีการให#ข#อมูล หรือมีการประยุกต ใช#ฐานข#อมูลสินค#า

ร�วมกันกับผู#ขาย เพื่อผลประโยชน ระหว�างองค กรท้ังในเรื่องของรายละเอียดของสินค#า การขนส�ง

สินค#า และความมุ�งม่ันท่ีจะลดความซับซ#อนของการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุผลการทํางานร�วมกันเชิง

สร#างสรรค    
 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  Managing 
Competency) หมายถึง องค กรมีความรู#ความเข#าใจ มีความชํานาญ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกต�อ
ผู#ขาย ในการสื่อสารทางด#านภาษา ความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาท่ีส�งผลต�อพฤติกรรม มารยาทหรือ
ประเพณีในการปฏิบัติ  และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางด#านการค#า ที่มีความแตกต�างกันในแต�ละ
ประเทศ 
 การบูรณาการการเข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร (Inter-
Organizational Information Technology Multi-Access Integration) หมายถึง การท่ีองค กรมี
ความร�วมมือกันในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#ในการสร#างมูลค�าเพ่ิมได#อย�างมีประโยชน  
ทางด#านการติดต�อสื่อสารระหว�างองค กร การเข#าถึงข#อมูลแหล�งทรัพยากร สภาวะทางการตลาด และ
การบริหารความเสี่ยงของสินค#าได#อย�างรวดเร็ว โดยเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ ได#แก� เครื่อง
คอมพิวเตอร  ซอฟแวร  เครือข�ายออนไลน  หรือโทรศัพท  เป�นต#น เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
หน�วยงานจัดซ้ือจัดหาได#อย�างเท�าทัน 
 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Immediate Response Ability) หมายถึง 
องค กรมีความรู# มีทักษะและมีการกระทํา ท่ีส�งผลต�อการได#มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ในเวลาท่ีกําหนด 
ท้ังด#านความสามารถในการผลักดันผลิตภัณฑ ใหม�ออกสู�ตลาดได#รวดเร็ว ความสามารถในการตอบสนอง
กระบวนการผลิตตามเวลา และเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวตามความต#องการของลูกค#าได#ดี  
 ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  (Different Product Qualities) หมายถึง องค กร
สามารถท่ีจะได#มาซ่ึงผลิตภัณฑ  ท่ีมีความแตกต�างจากคู�แข�ง มีความโดดเด�นหรือมีลักษณะเฉพาะพิเศษ 
ท่ีสะท#อนถึงความต#องการขององค กรได#เป�นอย�างดี โดยการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ท่ีมีคุณภาพ
ตามลักษณะท่ีต#องการ มีคุณสมบัติตามกําหนด รวมถึงการมีคุณภาพท่ีส�งผลต�อผลิตภัณฑ หน�วยสุดท#าย 
ให#เป�นไปตามเป$าหมายขององค กรได#ดี  
 



11 

 การควบคุมการจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล (Effective Cost Manageable 

Controlling) หมายถึง องค กรสามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค ในการควบคุมต#นทุนวัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ ให#อยู�ในกรอบวงเงินที่กําหนด จากการวิเคราะห ต#นทุนของราคาวัตถุดิบใช# ต#นทุน

กิจกรรมในการจัดซ้ือจากแหล�งท่ีมาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ จนกระท่ังถึงผู#บริโภคหน�วยสุดท#าย โดย

วิเคราะห ผ�านต#นทุนรวมของการครอบครองสินค#า (Total cost of Ownership) อันส�งผลต�อหน�วย

ราคาสินค#า ได#ตามเป$าหมายท่ีตั้งไว#ได#อย�างประสบความสําเร็จ 
 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) หมายถึง ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ ท่ีประสบความสําเร็จตามเป$าหมายและสร#างความพึงพอใจให#กับองค กร จากการท่ี
องค กรสามารถได#รับผลตอบแทนทางการเงินเพิ่มขึ้น การที่องค กรได#รับความน�าเชื่อถือมากข้ึน 
ตลอดจนชื่อเสียงท่ีดีขององค กร 
 ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  (Competitive Globalization Business 
Mindset) หมายถึง แนวโน#มของการตอบสนองขององค กร ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงต�อ
ความต#องการภายในองค กรและภายนอกองค กรเพ่ือในการเข#าสู�ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแข�งขัน
ตลอดเวลา ทําให#องค กรต#องปรับตัวให#เท�าทันเพ่ือความอยู�รอด ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจต�อไป 
 ความไว#วางใจระหว�างองค กร (Inter-organizational Trust)  หมายถึง การท่ีองค กรมี
ความไว#วางใจผู#ขายท่ีจะดําเนินการทางธุรกิจร�วมกัน จากองค ประกอบแห�งความน�าเชื่อถือ ได#แก� 
ป<จจัยด#านความซ่ือตรง ความเชื่อม่ัน และการมีลักษณะถึงความจริงใจ  
 ความตระหนักถึงการตอบสนองคาดหวังของลูกค#า (Customer Expectation Responsive 
Awareness) หมายถึง การท่ีองค กรคํานึงถึงการตอบสนองความต#องการของลูกค#าท่ีมีต�อความคาดหวัง
ในสินค#า ได#รับความพึงพอใจจากคุณภาพสินค#าตามที่ต#องการ เพื่อความสัมพันธ ต�อเนื่องระหว�าง
องค กรในระยะยาว 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล#อมทางธุรกิจ (Business Environmental Dynamic) 
หมายถึง ป<จจัยด#านสภาวะแวดล#อมท่ีมีผลต�อการดําเนินการกลยุทธ ทางธุรกิจขององค กร ได#แก� ความ
ไม�แน�นอนท่ีเกิดจากการแข�งขัน ป<จจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต�างประเทศ การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบทางการค#า ป<ญหาทางการเมือง ท่ีมีต�อผลการการดําเนินงานทางธุรกิจ 
      
7. ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได3รับ 

      การวิจัยครั้งนี้จะเป�นประโยชน อย�างยิ่งท้ังในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพ ซ่ึงประโยชน 
ในเชิงวิชาการ ได#แก� ประโยชน ในเชิงทฤษฎี และประโยชน ในการเป�นฐานความรู#เพ่ือการวิจัยใน
อนาคต ส�วนประโยชน ในเชิงวิชาชีพ ได#แก� การนําผลการวิจัยไปประยุกต ใช#ในการวางแผนเพ่ือการ
จัดการความสามารถการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก หรือเพ่ือใช#ในการวางแผนกลยุทธ ในด#านอ่ืนๆ
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ให#กับองค กรธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย หรือธุรกิจอ่ืนๆได#ในลําดับต�อไป ซ่ึงผู#วิจัย
สามารถนําเสนอได# ดังนี้ 

7.1 ประโยชน ในวิชาการหรือประโยชน ในเชิงทฤษฎีและเพ่ือการวิจัยในอนาคต (Theoretical 
contributions and future direction) โดยท่ีงานวิจัยครั้งนี้จะก�อให#เกิดประโยชน ในเชิงทฤษฎี
สองประการ จากลักษณะของกรอบแนวคิดในการวิจัยจะทําให#เกิดการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข#องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ซ่ึงจะชี้ให#เห็นป<จจัยท่ีเก่ียวข#อง
และมีผลต�อการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกท่ีมีต�อความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  การจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 
และผลการดําเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย โดยมุ�งเน#นป<จจัยสาเหตุ 
ได#แก� ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว#วางใจระหว�างองค กร และความตระหนัก
ถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า และตัวแปรผลได#แก�ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  การจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ โดยผ�านตัวแปรกลางความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ประกอบด#วย 
1) การเสริมสร#างความสัมพันธ ระหว�างระหว�างองค กร 2) ความร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�าง
องค กร 3) ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4) การบูรณาการเข#าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างองค กร และมีตัวแปรแทรกคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล#อม
ทางธุรกิจ 

7.2 ประโยชน ในเชิงวิชาชีพหรือประโยชน ในเชิงการจัดการ (Managerial contribution) 
การศึกษาความสัมพันธ ของป<จจัยสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
ได#แก�ทัศนคติของการแข�งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว#วางใจระหว�างองค กร และความตระหนัก
ถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค#า และป<จจัยท่ีเป�นผลคือ  ความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  การจัดการต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล และผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ ก�อให#เกิดประโยชน ดังนี้ 

7.2.1 ผลการวิจัยจะทําให#องค กรเกิดความตระหนักและให#ความสําคัญกับความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก เพ่ือลดข#อจํากัดด#านการจัดหาสินค#าหรือวัตถุดิบ ด#วยการ
แสวงหาเพ่ือให#ได#มาจากแหล�งกําเนิดในประเทศต�างๆ ท่ัวโลก เพ่ือนําไปสู�ความได#เปรียบทางการแข�งขัน
ให#กับองค กร 

7.2.2 ผลการวิจัยจะสามารถนําไปใช#เพ่ือเป�นข#อมูลสําหรับผู#บริหารในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ได#แก� การเสริมสร#าง
ความสัมพันธ ระหว�างองค กรอย�างยั่งยืน ความร�วมมือในการแบ�งป<นข#อมูลระหว�างองค กร ศักยภาพใน
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข#าถึงหลายทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว�างองค กร เพ่ือให#องค กรมีผลการดําเนินงานท่ีดี 
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7.2.3 ผลการวิจัยสามารถใช#เพ่ือเป�นแนวทางต�อผู#บริหารคํานึงถึงป<จจัยท่ีส�งผลต�อ
ความต#องการวัตถุดิบและสินค#าท่ีสามารถตอบสนององค กรได# และมีการการเตรียมความพร#อมท่ี
ส�งผลต�อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต�างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  การจัดการ
ต#นทุนอย�างมีประสิทธิผล 

7.2.4 ผลการวิจัยสามารถใช#เพ่ือเป�นแนวทางต�อผู#บริหารคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล#อมทางธุรกิจ ท่ีจะส�งผลต�อผลการดําเนินงานทางธุรกิจได# 

7.2.5 ผลการวิจัยสามารถใช#เป�นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมหรือวางแผนด#าน
การจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกให#กับองค กรต�อไป 
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บทท่ี 2 

การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
              การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ผู.วิจัยได.ศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือนําไปสู4การกําหนดรูปแบบการวิจัย โดยมีรายละเอียด เนื้อหา 
ในบทนี้ ประกอบด.วย 4 ตอน ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช.ในการวิจัย 
2. การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข.องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  

4. ความสัมพันธ�ระหว4างตัวแปรท่ีศึกษาและการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 

 
ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ ผู.วิจัยได.ศึกษาทฤษฎีท่ีสามารถใช.เป:นกรอบในการอธิบายความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ�การจัดหาท่ัวโลกของผู.บริหารหรือผู.จัดการหน4วยงานจัดซ้ือจัดหาในอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทย ประกอบด.วยสามทฤษฎี ได.แก4 1) ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร 
(Resource-based view) ท่ีมุ4งอธิบายความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา ท่ีมีต4อผลลัพธ�
ด.านความสามารถในการตอบสนองทรัพยากรให.กับองค�กร ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
2) ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ� (Contingency theory) อธิบายความสัมพันธ�ของปUจจัยสาเหตุ 
ได.แก4 ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว.วางใจระหว4างองค�กร และความตระหนัก
ถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า ผลลัพธ�ได.แก4 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ และ 3) ทฤษฎีต.นทุนธุรกรรม (Transaction Cost theory) 
เป:นต.นทุนท่ีเกิดจากการผลิต การแลกเปลี่ยนสินค.าหรือบริการ ท่ีเป:นกิจกรรมทางธุรกรรมท่ีเกิด โดย
มีวัตถุประสงค�ต4อการจัดการต.นทุนให.มีค4าตํ่าสุด การควบคุมการจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล และ
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  

จากทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช.ในการวิจัยท้ัง 3 ทฤษฎีดังกล4าว ผู.วิจัยได.สังเคราะห�เพ่ือใช.เป:น 
กรอบในการอธิบายผลการวิจัย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ทฤษฎีเก่ียวกับมุมมองฐานทรัพยากร (Resource-based view theory) 
                 ทฤษฎีเก่ียวกับมุมมองฐานทรัพยากรเป:นทฤษฎีท่ีเน.นเรื่องของการร4วมกันขององค�กร
ในการสร.างทางด.านทรัพยากรและความสามารถขององค�การอย4างยั่งยืน ซ่ึงมีพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ 
4 ประการ ได.แก4 1) การมีทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง (Unique) 2) การมีทรัพยากรท่ีหาได.ยาก 
(Rare) 3) การมีทรัพยากรที่มีคุณค4า (Valuable) และ 4) การมีข.อจํากัด (Limitation) หรือ
การทดแทน (Substitution) ของทรัพยากร ซึ่งการกําหนดทรัพยากรพ้ืนฐานดังท่ีกล4าวมานั้นมี
วัตถุประสงค�เพ่ือสร.างมูลค4าของทรัพยากรขององค�กรและการได.เปรียบทางการแข4งขัน 

 การเก่ียวข.องของทฤษฎีกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
เกิดจากการท่ีองค�กรในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยนั้นต.องเผชิญปUญหาในการดําเนิน
ธุรกิจท่ีสูงข้ึนจากคู4แข4งในประเทศต4างๆ ท่ัวโลก ทําให.ผู.ประกอบการต.องเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
แข4งขันท่ีมากข้ึนเพ่ือให.ได.มาซ่ึงทรัพยากร ทฤษฎีนี้ได.สนับสนุนให.เกิด 1) ด.านทรัพยากรทางกายภาพ 
ได.แก4 วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีใช.ในการผลิตท่ีเพียงพอต4อความต.องการขององค�กร มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงตามความต.องการ และลดความเสี่ยงหรือข.อจํากัดต4างๆ เพ่ือให.ได.ทรัพยากรท่ีมีคุณค4าท่ีช4วยให.
ได.มาซ่ึงมีความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� เพ่ือท่ีจะได.มาซ่ึงตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการ
ตอบสนองผลการดําเนินงานทางธุรกิจได.ดียิ่งข้ึน 2) ทรัพยากรมนุษย�ได.แก4การท่ีบุคลากรปฏิบัติงานมี
ความรู.ความสามารถและมีประสบการณ�ในการสื่อสารและเข.าใจต4อการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร
ท่ีดีความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร และมีการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร
อย4างยั่งยืน จะช4วยให.องค�กรสามารถบรรลุเปcาหมายการทํางานด.านการจัดหาระดับโลกกับผู.ขายใน
ประเทศต4างๆ ได.และ 3) ทรัพยากรองค�กร ได.แก4 กระบวนการปฏิบัติงานและการวางแผนบริหาร
การจัดการสั่งซ้ือจัดหา ด.วยการเข.าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กรได.อย4างมีประสิทธิภาพ
ด.วยการการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กร และการมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการรวมถึงความเข.าใจในความแตกต4างของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของ
องค�กรคือการมีศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อมันไว.วางใจ
ต4อชื่อเสียงและคุณภาพท่ีดีของผู.ขาย คือความไว.วางใจระหว4างองค�กร จะช4วยสนับสนุนความสําเร็จให.
เกิดกับองค�กรได. ด.วยการมีผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่ดีทั้งด.านรายได.ท่ีเพ่ิมข้ึนและด.านชื่อเสียง
ความน4าเชื่อถือ 
  มีผู.ศึกษาถึงความสําคัญและหลักการของทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร ปรารถนา หลีกภัย 
(2556) ศึกษาปUจจัยภายในองค�กร ได.แก4 ทรัพยากรภายในองค�กรและความสามารถขององค�กร เป:น
ปUจจัยสําคัญด.านทรัพยากรมนุษย�และทรัพยากรองค�กร ได.แก4 ปUจจัยการมุ4งเน.นตลาด (Market 
Orientation) ปUจจัยการมุ4งเน.นความเป:นผู.ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และปUจจัย
การมุ4งเน.นการเรียนรู. (Learning Orientation) มีพื้นฐานของทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร 
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ท่ีให.ความสําคัญต4อการสร.างความได.เปรียบทางการการแข4งขัน แล.วก็ให.เกิดประโยชน� ประกอบด.วย 
1) ทรัพยากรทางกายภาพ ได.แก4 โรงงาน เครื่องจักร ทําเลที่ตั้ง เทคโนโลยีวัตถุดิบและสินทรัพย� 
2) ทรัยากรมนุษย� ได.แก4 พนักงาน ความรู.ความสามารถ ความชาญฉลาด การทํางานเป:นทีม การ
ฝlกอบรม ประสบการณ�และ 3) ทรัพยากรองค�กร ได.แก4 โครงสร.างขององค�กร กระบวนการวางแผน 
วัฒนธรรมองค�กร ฐานข.อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องหมายการค.า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความมี
ชื่อเสียง คือทรัพยากรองค�กร (Organizational Resource) การประยุกต�ใช.ทฤษฎีมุมมองฐาน
ทรัพยากร Nisakorn Somsuk, Tritos Laosirihongthong (2014: 198-210) พบว4าทฤษฎีมุมมอง
ฐานทรัพยากรในการวิเคราะห�ปUจจัยผลสําเร็จของการบ4มเพาะธุรกิจแบบ (University Business 
Incubaton:UBI) ท่ีจะตอบสนองต4อแหล4งสินค.าภายนอกและการวิเคราะห�ปUจจัยสําคัญต4อความสําเร็จ
ของการรวมตลาด โดย ศึกษาความสัมพันธ�ของผลกระทบต4อผลการปฏิบัติงาน พบปUจจัยสําคัญ 4 
ประการคือ 1) ทรัพยากรมนุษย� 2) เทคโนโลยี 3) การเงิน และ 4) แหล4งสินค.าขององค�กร 
  นอกจากนี้งานวิจัยท่ีนําทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรถูกนําไปใช.เป:นพ้ืนของการจัดการ
กลยุทธ� และองค�ความรู.อื่นๆไป ในลักษณะของทรัพยากรที่จับต.องไม4ได. มีงานวิจัยของ Paul D. 
Cousins Benn Lawson Brian Squire (2008: 238 – 258) และ Barney (1991) ทฤษฎีมุมมอง
ฐานทรัพยากรเป:นการแสวงหาประโยชน�สูงสุดจากแหล4งทรัพยากรท่ีควบคุมได. และยังเห็นว4าการสร.าง
ความสัมพันธ�ด.วยเง่ือนไขและการพัฒนาความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขายท้ังท่ีเป:นทางการและ          
ไม4เป:นทางการจะส4งผลต4อการได.มาของทรัพยากร และธนาวัฒน� ธีระพัฒน�สกุล (2554) การเลือกกลยุทธ�
ทางการแข4งขันเพ่ือให.องค�กรประสบความสําเร็จมีพ้ืนฐานทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรเพราะเป:น
สาเหตุท่ีทําเกิดการได.เปรียบทาง และการสร.างความสามารถในการแข4งขัน ของการดําเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรมก4อสร.าง เพราะฐานทรัพยากรเป:นแนวทางในการสร.างประสิทธิภาพและกลยุทธ�การ
แข4งขัน Philip Bromileya, Devaki Rau (2016: 95–106) มุมมองทรัพยากร (RBV) ในด.านการ
จัดการการดําเนินงาน คือความสามารถในการแข4งขันท่ียั่งยืน และแหล4งข.อมูลท่ีต.องมีความหายากมี
คุณค4าและยากหรือไม4สามารถเลียนแบบได.การวัดทรัพยากรหรือปUจจัยท่ีมีค4า 

 งานวิจัยของ Alexander J. Kulla, JeannetteA. Menab, Daniel Korschun 
(2016: 5553-5560) การสร.างความสัมพันธ�กับการมีส4วนร4วมของผู.มีส4วนได.ส4วนเสียโดยการบูรณาการ
ทฤษฎีของผู.มีส4วนได.ส4วนเสียกับมุมมองของทรัพยากร (RBV) ของบริษัท เป:นสิ่งสําคัญทรัพยากร
เชิงกลยุทธ�ท่ีมีอยู4จริง ศักยภาพในการมีส4วนร4วมมีอิทธิพลต4อความสามารถในการแข4งขันของ บริษัท 
และประสิทธิภาพท่ีเหนือกว4า เพราะมีการได.เปรียบทางการแข4งขัน ในด.วยการมุ4งเน.นเปcาหมายของ 
RBV นอกจากนี้ Gaye Özçelik. Meryem Aybas. Cavide Uyargil (2016: 332-341) พบว4าค4านิยม      
ในองค�กรท่ีเป:นทรัพยากรท่ีจับต.องไม4ได.เป:นการสะท.อนวัฒนธรรมขององค�กรมีอิทธิพลต4อการจัดการ
เชิงกลยุทธ� Matteo Mario Jonathan A. Jensena, Joe B. Cobbsb, Brian A. Turner (2016: 
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163–173) มุมมองด.านทรัพยากร (RBV) เป:นทฤษฎีการจัดการท่ีโดดเด4น ท่ีใช.เพ่ือวิเคราะห�ทรัพยากร
เป:นแหล4งศักยภาพในการแข4งขัน งานวิจัยมีการสํารวจการให.การสนับสนุนเฉพาะเจาะจงในการบรรลุ
ข.อได.เปรียบท่ียั่งยืนของบริษัทเหนือคู4แข4งอย4างยั่งยืน และผู.จัดการฝ�ายการตลาดในการระบุและ
ประเมินคุณสมบัติการให.การสนับสนุนเปcาหมายด.านทรัพยากรให.เกิดข้ึนกับองค�กรได. Frank J. van 
Rijnsoevera, Sander N. (2017) พบว4าโครงการนวัตกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม 
(SMEs) มุ4งเน.นการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากร ด.วยใช.กลยุทธ�ท่ีแตกต4างกัน ได.แก4 การซ้ือ
และพันธมิตร โดยมีความต.องการทางนวัตกรรมเป:นแนวทางกําหนดกลยุทธ� และการเชื่อมโยงกลยุทธ� 
ได.แก4 1) SMEs แบบเน.นภายนอก 2) SMEs ท่ีมุ4งเน.นภายใน 3) ผู.ทํางานร4วมกันและ 4) SMEท่ีมี
ความยืดหยุ4น L.G. Peea, A. Kankanhall (2016: 188–199) การบริหารภาครัฐการจัดการองค�
ความรู. (KM) พบว4าปUจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อ KM สร.างทฤษฎีปฏิสัมพันธ�ระหว4างกันข้ึนอยู4กับมุมมองของ
ทรัพยากรและประเมินผลกระทบของ KM ต4อประสิทธิภาพขององค�กร ทรัพยากรทางกายภาพท่ี
ลงทุนโดยเฉพาะเพ่ือส4งเสริม KM พบว4าการมีประสบการณ�ทางสังคมและความเชี่ยวชาญในงานของ
พนักงานจะช4วยเพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากร KM และยังสนับสนุนความคาดหวังโดยท่ัวไปว4าการ
พัฒนาขีดความสามารถของ KM ท่ีแข็งแกร4งช4วยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค�กร  
  งานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับทฤษฎีมุมมองฐานทรัยพยากรท่ีเป:นลักษณะของการให.
ความสําคัญกับทรัพยากรท่ีจับต.องได. มีผู.ศึกษาคือ DarshanaSedera, Sachithra Lokuge, Varun 
Grover, Suprateek Sarker, Saonee Sarker (2016: 366–379) ศึกษานวัตกรรมขององค�กรท่ีเป�ด
ใช.ระบบสารสนเทศเพ่ือให.เกิดความเท4าเทียมกันในการแข4งขัน แสดงให.เห็นถึงการเติบโตอย4างมาก
ของแพลตฟอร�มดิจิทัล สามารถบรรลุเปcาหมายนวัตกรรมขององค�กรได. Jeffrey M. Campbella, 
Joohyung Park (2017: 302-308) มีปUจจัยท่ีเก่ียวข.องกับความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต4อ
สังคมขององค�กรและกลยุทธ�ท่ีใช.ทรัพยากรเพ่ือช4วยในการคาดการณ�ประสิทธิภาพขององค�กร โดยค.น
พบว4าธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการค.าปลีกและบริการให.ความสําคัญต4อการนําทฤษฎีมุมมอง
ฐานทรัพยากรมาช4วยในองค�กร Pedro Ruivo, Tiago Oliveira, Miguel Neto (2015: 105–116) 
การสํารวจการเปลี่ยนแปลงด.านมูลค4าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม (SMEs) ในการนํา
ทรัพยากรองค�กรคือการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนินงานได.แก4 Microsoft NAV, SAP All-
in-one, ORACLE JDE และ SAGE X3 ข้ึนอยู4กับทฤษฎีมุมมองตามทรัพยากร (RBV) ของ บริษัท มี
ปUจจัยในการนํา ERP มาใช.เพ่ือ การทํางานของแต4ละบุคคล การควบคุมการจัดการและความพึงพอใจ
ของลูกค.า การสํารวจของ 883บริษัท ใน SMEs ในยุโรป หาคุณค4าจาก ERPs ท่ีมีต4อการค.าของ
องค�กร คือ โปรแกรม Dynamics และ ORACLE เป:นโปรแกรมท่ีมีความสามารถของระบบวิเคราะห�
ส4วน SAP และ SAGE ช4วยเรื่องความสามารถในการทํางานร4วมกันของระบบมากข้ึน ผลการศึกษา
พบว4าความสามารถในการทํางานร4วมกันและการวิเคราะห�เป:นความแตกต4างท่ียิ่งใหญ4ท่ีสุดของค4า 
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ERP ซ่ึงสอดคล.องกับ RBV เป:นแนวทางในกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจและลดข.อจํากัดของการพัฒนา
ซอฟต�แวร� Savinoa, Enkhjargal Batbaatarb (2015: 392–402) ประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก IMS 
เพราะเหตุใดมีเพียงไม4ก่ี บริษัท ท่ีสามารถเจาะลึกลงไปในทรัพยากรของตนเพ่ือทําให.เป:นสินทรัพย�
เชิงกลยุทธ�ได. เพ่ือพยายามแก.ไขข.อขัดแย.งนี้เราใช. RBV ผลการวิจัยแสดงให.เห็นว4าการทํางานร4วมกัน
ข.ามสายงานสินทรัพย�ที่มีประสิทธิผลและระบบไอทีท่ีมีบทบาทสําคัญใน IMS ในการดําเนินงาน 
ทรัพยากรบุคคล ผลจากการวิจัยในส4วนนี้ทําให.ท้ัง 3 กลุ4มมีส4วนร4วมกับแหล4งข.อมูลเหล4านี้ 1) ความ
ร4วมมือข.ามสายงานและ 2) สินทรัพย� 

 ในงานวิจัยของ Mark Cecchini, Robert Leitch, Caroline Strobel (2013: 31-48) 
พบว4าความสําคัญของทรัพยากรคือเรื่องของการมุ4งเน.นปริมาณสูงสุดท่ีจะส4งผลกระทบต4อการใช.
ทรัพยากรและผลกระทบจากการพิจารณาแนวโน.มท่ีกลยุทธ�จะส4งผลต4อการจัดการของโซ4อุปทานท้ัง
ระบบ ปUจจัยของทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรเป:นการสร.างมูลค4าให.มากท่ีสุดให.กับองค�กร ด.วยการ
คํานึงถึงแหล4งทรัพยากร ความเสี่ยง และการประสานงานก4อให.เกิดคุณค4า Ing-Long Wu, MaiLun 
Chiu (2015: 25–44) ความสามารถด.านนวัตกรรมด.านไอทีว4าเป:นทรัพยากรท่ีมีค4าสําหรับประสิทธิภาพ
ในการแข4งขัน เป:นลักษณะสามประเภทสําหรับการใช.งานของหน4วยไอทีภายในองค�กรและระหว4าง
องค�กร ในงานวิจัยของ Monideepa Tarafdar, Steven R. Gordon (2007: 353-392) พบว4าทฤษฎี
มุมมองฐานทรัพยากรขององค�กรถูกนํามาใช.พิสูจน�ระบบการจัดการแจ.งข.อมูลบนกระบวนการ
นวัตกรรมขององค�กรศูนย�สุขภาพในสหรัฐอเมริกาเพ่ือพิสูจน�ความคาดหวังในการใช.ทฤษฎีกับการให.
ข.อมูล การจัดการทรัพยากร และกลไกทางนวัตกรรม เพ่ือหาปUจจัยท่ีส4งผลต4อความสําเร็จทางนวัตกรรม 
  กล4าวโดยสรุปว4า จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประยุกต�ใช.ทฤษฎีมุมมอง
ฐานทรัพยากร พบว4าทฤษฎีนี้สามารถอธิบายตัวแปรที่ทรัพยากรท่ีจับต.องไม4ได.ในงานวิจัย ได.แก4 
การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร 
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความไว.วางใจระหว4างองค�กร และอธิบาย
ตัวแปรท่ีเป:นทรัพยากรท่ีจับต.องได. คือ การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว4างองค�กร ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  

2. ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ< (Contingency Theory) 
  ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ�เป:นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการบริหารจัดการท่ีผู.บริหาร
จะตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตามสถานการณ�ในการกําหนดโครงสร.างองค�กรและระบบควบคุม ให.
เป:นไปตามลักษณะของสภาพแวดล.อมภายนอกท่ีกระทบต4อการทํางานขององค�กรด.วยวิธีการบริหารจัดการ
ท่ีแตกต4างกัน โดยมีการสร.างสรรค�แนวคิดตามหลักพื้นฐานสําคัญคือ แนวคิดแบบด้ังเดิมแนวคิด
เชิงพฤติกรรม และแนวคิดเชิงระบบ โดยมีความเชื่อว4าองค�กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค�กรท่ีมีโครงสร.าง
และรูปแบบท่ีสอดคล.องกับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้นๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร 
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  การเก่ียวข.องทฤษฎีกับงานวิจัย เพราะแนวคิดหลักของทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ� 
เป:นแนวคิดท่ีอธิบายว4าไม4มีทฤษฎีหรือวิธีการทางการบริหารวิธีใดท่ีจะนําไปใช.ได.ทุกสถานการณ�
หรือไม4มีรูปแบบการแบบใดดีท่ีสุดการท่ีองค�กรในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ต.องเผชิญต4อสถานการณ�
การแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ทําให.การท่ีองค�กรตระหนักถึงสถานการณ�ดังกล4าวทําให.องค�กรต.องมี
การปรับตัวให.เท4าทัน กล4าวคือ การมีทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัฒน� เพ่ือให.มาซ่ึง
ผลลัพธ�ของการดําเนินงานทางธุรกิจท่ียั่งยืนต4อไปได. โดยมีแรงผลักดันจากความต.องการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค.าในสินค.าขององค�กรท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต4างกันตามยุคสมัยจึงต.องมี 
ความตระหนักในการตอบสนองต4อความคาดหวังของลูกค.า ทําให.ต.องบริหารจัดการท่ีมีความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลาด.านการจัดหากับผู.ขายผู.ผลิตในประเทศต4างๆ ท่ัวโลกเพ่ือให.เท4าทันต4อการ
ตอบสนองท่ีทันเวลาท้ังในและนอกองค�กร โดยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล.อมทางธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจส4งผลต4อการบริหารเลือก
รูปแบบท่ีเหมาะสมข้ึนอยู4กับสถานการณ�เพ่ือให.การทํางานบรรลุเปcาหมายได.จึงมีความสําคัญตาม
แนวความคิดของการบริหารตามสถานการณ�จึงถือเอาความสัมพันธ�ต4าง ๆ เป:นสําคัญ ปUจจัยในองค�กร 
ปUจจัยนอกองค�กรและระหว4างองค�กรกับสภาพแวดล.อม 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ�นั้นเข.ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการมาตั้งแต4ป� ค.ศ. 1960 โดย Fiedler ที่เป:นผู.พัฒนามาจากความคิดอิสระ ท่ีว4าองค�การท่ี
เหมาะสมท่ีสุดควรจะเป:นองค�การท่ีมีโครงสร.างและระบบท่ีสอดคล.องกับสภาพแวดล.อม และสภาพ
ความเป:นจริงขององค�การ ตั้งอยู4บนพื้นฐานการศึกษาสภาพแวดล.อมที่แตกต4างกันของมนุษย� 
(Humanistic Environment) ทฤษฎีองค�การตามสถานการณ�และกรณีนี้มีอิสระมาก โดยมีธรรมชาติ 
(Natural) เป:นตัวแปรและเป:นปUจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑ� และระเบียบแบบแผน มี
ลักษณะเป:นเหตุเป:นผลและสอดคล.องกับสภาพความเป:นจริง สภาพแวดล.อม เปcาหมายขององค�การ
โดยส4วนรวมและเปcาหมายของสมาชิกทุกคนในองค�การ โดยมีข.อสมมติฐานว4า องค�การท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือ องค�การท่ีมีโครงสร.างและรูปแบบท่ีสอดคล.องกับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงรวมถึง
สภาพภูมิศาสตร�วัฒนธรรม ค4านิยม ความเชื่อการสนับสนุน และความต.องการของสมาชิกในองค�การ
นั้นด.วย บุคคลท่ีกําหนดชื่อทฤษฎีองค�การตามสถานการณ� Roya Ayman, Martin M. Chemers, 
Fred Fiedler (1967: 147-167) ได.ศึกษาการสร.างโมเดลการบริหารเชิงสถานการณ�เพ่ือทําการทดสอบ 
ควบคุมสถานการณ�ของหลายๆองค�กร เพ่ือหาความรู.สึกของผู.นําในการจูงใจและควบคุมสถานการณ�
ให.ได. ผลการวิจัยพบว4า การที่จะทําได.ดีประกอบด.วย ความสัมพันธ�ทั้งท่ีเป:นทางการและไม4เป:น
ทางการของผู.นําและสมาชิก โครงสร.างหน.าที่ของการทํางาน และตําแหน4งอํานาจ ส4วน Pual 
Lawrence (1960) ได.ให.ความหมายของการบริหารเชิงสถานการณ�ไว.ว4าคือการกําหนดรูปแบบการ
ตัดสินใจและการบริหารงานด.วยวิธีการท่ีเหมาะสมหลากหลายวิธี 
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  การบริหารเชิงสถานการณ�นั้นเป:นการเปลี่ยนแปลงทางด.านบริหารจากมุมมองด.าน
ปรัชญาเข.าสู4การมองการบริหารแบบสภาพข.อเท็จจริง สอดคล.องกับงานวิจัยของ David Otley 
(2016; 45-62) ศึกษางานวิจัยการจัดการบัญชีและการควบคุมโดยใช.ความคาดหวังจากการบริหาร
เชิงสถานการณ�จากป�ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2014 ทําให.สามารถวิเคราะห�และแยกประเภทของ
สถานการณ�ได.ดังนี้ ได.แก4 1) ความน4าเชื่อถือบนผลการปฏิบัติงานทางด.านบัญชี 2) สิ่งแวดล.อมท่ี
ไม4แน4นอนและเป:นผลร.าย 3) กลยุทธ� 4) วัฒนธรรม 5) ผลกระทบ 6) การจัดการควบคุมระบบหรือ
โปรแกรม และ Robbins and Coulter (2009: 52) เป:นแนวคิดของการจัดการระบบป�ดและระบบ
เป�ดท่ีทุกๆ ส4วนของกิจกรรมการจัดการมีความสัมพันธ�และมีการกระทบซ่ึงกันและกัน ดังนั้นผู.นําหรือ
ผู.บริหารจะนําแนวคิดบริหารใดๆ มาใช.ต.องคํานึงสถานการณ�ท่ีดําเนินการอยู4ด.วย เพ่ือกําหนดแนวทาง 
การวางแผนกิจกรรมขององค�กรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  มีงานว ิจัยท่ีเก่ียวของกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงตามแนวโน.มทางการธุรกิจโลกาภิ
วัตน�ท่ีต.องตอบสนองความต.องการของลูกค.า Richard M. Birton and Borge Obel (1998) การนํา
เทคโนโลยีมาใช.ในการออกแบบองค�กรบนสถานการณ�ที่แตกต4างขององค�กรแต4ละประเภท เพราะ
ส4งผลต4อรูปแบบ การรวมศูนย� ความซับซ.อน การสร.างความสับสน การประสานงานและการควบคุม 
และผลประโยชน� เช4น การประยุกต�ใช.เทคโนโลยีเพ่ือลดความซับซ.อนขององค�กรขนาดใหญ4และมี
ความซับซ.อนสูง ประกอบ กับการบริหารโดยการสร.างบุคลากรให.มีความเชี่ยวชาญชํานาญมากข้ึน 
และAntonio K.W. Lau (2014: 210–242) ทําการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของการผสานรวมผู.จัดหา
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 พบว4าความทันสมัยของผลิตภัณฑ�ความไม4แน4นอนด.านสิ่งแวดล.อมและ
การประสานงานภายในจะส4งผลและมีอิทธิพลต4อการผสานรวมผู.จัดหาสินค.าซ่ึงจะช4วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�ใหม4 Garry Butterman, Richard Germain, Karthik N.S. Iyer (2008: 
955-969)อธิบายถึงการประยุกต�ใช.ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ�ในการหาความเหมาะสมต4อ
ความคาดหวังของการจัดการโซ4อุปทานของเทคโนโลยีและโครงสร.างองค�กร โดยใช.ต.นแบบ 6 ประเภทคือ 
1) แบบท่ัวไป คนทํางานท่ีมีผลงานการปฏิบัติงานตํ่า 2) ผลการปฏิบัติงานทางการตลาด 3) ประมาณการ
ผู.มีส4งร4วม ขนาดใหญ4และรายเดิม 4) ผลการปฏิบัติงานตํ่าภายในองค�กร 5) ประสิทธิผลด.าน เทคโนเครติก 
ความซับซ.อนและการรวบรวม 6) ช4วงเวลาของผู.ท่ีได.เปรียบทางการแข4งขัน 
  งานวิจัยของการบริหารเชิงสถานการณ�เพ่ือให.เกิดของ Frank H. Selto, Celia J. 
Renner, S. Mark Young (1995; 665-684) ท่ีนําการบริหารเชิงสถานการณ�ไปใช.ในการบริหารงาน
โรงงานแบบทันเวลา (Just in time) และ การจัดการคุณภาพ (Total quality management) โดย
การอธิบายความสัมพันธ�ผลการปฏิบัติงานของกลุ4ม ความเข.าใจผิดในกลุ4ม และระหว4างพนักงาน
ปฏิบัติการกับหัวหน.างาน และ Antti Tenhiala (2011: 65-77) การนําแนวคิดไปใช.การจัดการด.าน
การวางแผนการผลิต ที่กระทบต4อความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต โดยพบว4าสามารถนําไป
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ประยุกต�ใช.ในการบริหารการปฏิบัติการได.ดี Markus Granlund, Kari Lukka (2016) วิเคราะห�
ความสําคัญของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํากระบวนทัศน�การวิจัยท่ีได.รับการยอมรับมาอย4าง
มากในงานวิจัยด.านบัญชีการจัดการ การวิเคราะห�ใช.ความคิดของความไม4แน4นอนตามท่ีใช.ในปUจจุบัน
ในการปฏิบัติตามการวิจัยท่ีอิงกับเหตุการณ�ฉุกเฉิน (CBMA) ให.เหตุผลว4าโครงสร.างและเครื่องมือวัดท่ี
เป:นท่ียอมรับนั้นมีส4วนสําคัญต4อการปฏิบัติงานวิจัยของสาขานั้นในลักษณะแบบกระบวนทัศน�Miguel 
A. Torres, Alberto Megías, Andrés Catena, Antonio Cándido, Antonio Maldonado 
(2017: 147–156) พบว4า ความสําคัญของการนําความจัดการความหลากหลายในการตัดสินใจความเสี่ยง
ทําให.ได.ผลลัพธ�ที่รวดเร็วและปลอดภัยต4อการควบคุมของกลุ4มต4างๆ สอดคล.องกับทฤษฎีอิทธิพล
ข.อเสนอแนะในระดับเกณฑ�ของการตัดสินใจแสดงให.เห็นว4ารูปแบบของข.อเสนอแนะท่ีเหมาะสม 
(ผูกพัน) หรือไม4เหมาะสม (ไม4ก4อให.เกิดข้ึน) มีผลต4อกระบวนการตัดสินใจที่อยู4ภายใต.ความเสี่ยงที
แตกต4างกัน 
  สถานการณ�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในบริหารแล.วปUจจัยของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล.อมทางธุรกิจบางสถานการณ�เป:นสิ่งท่ีไม4สามารถจะคาดการณ�ล4วงหน.าได. ในงานวิจัยของ  
Lex Donaldson (2015: 609–614) อธิบายว4าทฤษฎีความไม4แน4นอนเก่ียวกับโครงสร.างคาดการณ�ว4า
ผลกระทบต4อประสิทธิภาพของโครงสร.างองค�กรองค�กรท่ีมีความไม4แน4นอนตํ่าจะถูกติดต้ังโดย
โครงสร.างแบบลําดับชั้นแบบพิเศษและแบบรวมศูนย�ในขณะท่ีองค�กรท่ีเผชิญกับความไม4แน4นอนสูงจะ
พอดีกับความชํานาญและการกระจายอํานาจท่ีลดลงยุทธศาสตร�ท่ีไม4กระจายตัวมีโครงสร.างการ
ทํางานท่ีหลากหลายในขณะท่ียุทธศาสตร�ท่ีหลากหลายมีโครงสร.างท่ีหลากหลาย โครงสร.างขนาดใหญ4
ข้ึนโดยมีโครงสร.างเฉพาะและกระจายอํานาจมากข้ึน มีการระบุการเปลี่ยนแปลงต4างๆ ตามช4วงเวลาท่ี
กําหนดเช4นจากความแตกต4างไปจนถึงความพึ่งพาซึ่งกันและกัน Rodney McAdama, Kristel 
Millerb, Carmel McSorley (2016) ทําการสํารวจบทบาทของทฤษฎีการจัดการคุณภาพ (QM) 
และการปฏิบัติโดยใช.มุมมองของทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการ�พบว4ามีปฏิสัมพันธ�กับการปฏิบัติ QM 
เพ่ือช4วยในการจัดแนวการจัดแนวเชิงกลยุทธ�ระหว4าง SMEs กับสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ และเลือก
ปฏิบัติตามสถานการณ�ที่แตกต4างกัน ในขณะที่ David Otley (2016: 45–62) อธิบายถึงทฤษฎี
การบัญชีการจัดการตามสถานการณ�ป� 1980 ว4าเป:นวิธีการเชิงกลยุทธ�ท่ีจะพัฒนาเป:นกลไกการทํานาย
สําหรับการออกแบบระบบควบคุมท่ีดีท่ีสุด และค.นพบถึงวิธีการจัดการด.านการบัญชีและการใช.ระบบ
ควบคุมท่ีแตกต4างกันส4งผลต4อลัพธ�ทางการจัดการท่ีหลากหลาย  
  Companies Darius Gliaubicas. Rasa Kanapickien Procedia (2015: 254-260) 
พบว4าการประกันความได.เปรียบในการแข4งขันข้ึนอยู4กับกระบวนการตัดสินใจของผู.จัดการโดยใช.
ข.อมูล SCM SCM คือชุดของเทคนิคท่ีดําเนินการโดยฝ�ายบริหารขององค�กรเพ่ือออกแบบข.อมูลท่ีสร.าง
มูลค4าให.กับค4าใช.จ4ายในการควบคุมห4วงโซ4คุณค4าเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ�และสอดคล.องกับกลยุทธ�
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ในสภาพแวดล.อมทางธุรกิจท่ีมีความไม4แน4นอนสูง ในทฤษฎีการวิจัยเชิงสถานการณ�นี้มีการประยุกต�ใช.
ปUจจัยท่ีสามประการในการใช.เครื่องมือของ SCM การศึกษามีวัตถุประสงค�เพ่ืออธิบายถึงขอบเขตท่ี 
บริษัทในประเทศลิทัวเนียใช.เครื่องมือ SCM เก่ียวกับเหตุการณ�ฉุกเฉินท่ีตามมาสามข.อ การใช. SCM 
เกิดข้ึนบ4อยใน บริษัท ท่ีมีความรุนแรงในการแข4งขันสูง การใช. SCM สูงกว4าใน บริษัท ท่ีใช.กลยุทธ�การ
ใช. SCM ไม4ได.ข้ึนอยู4กับขนาดของ บริษัท อุปสรรคในการใช. SCM คือทัศนคติทางบัญชีที  4ไม4เจาะจงใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ�การขาดความรู.ค4าโสหุ.ยในกระบวนการผลิตและทรัพยากรของไอที Cristina 
Sanchaa, Christina W.Y. Wongb, Cristina Gimenez Thomsen (2016; 1849–1860) 
ประสิทธิภาพของกลไกการกํากับดูแล (การทําธุรกรรมหรือความสัมพันธ�) ในการจัดการความสัมพันธ�
กับผู.ซื้อและผู.ขายในด.านสิ่งแวดล.อม จากข.อมูลจาก 170 บริษัท ในฮ4องกง ผลการวิจัยการมุ4งม่ันของ
ซัพพลายเออร�กับปUญหาด.านสิ่งแวดล.อมการทําธุรกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนในสถานการณ�ท่ีมี
ความซับซ.อนของผลิตภัณฑ�สูงและมีเสถียรภาพและความสามารถในการปรับตัวสูง กลไกเชิงสัมพันธ�
แสดงให.เห็นถึงประสิทธิภาพสูงหากใช.ในบริบทของความซับซ.อนของผลิตภัณฑ�ต่ําและการปรับตัวของ
ความสัมพันธ�ในระดับตํ่า  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว4า พบว4าทฤษฎีดังกล4าวนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ�
ของปUจจัยท่ีเก่ียวข.อง ได.แก4 ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� และความตระหนักในการ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
ได.แก4 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และปUจจัยแทรกคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อม
ทางธุรกิจ 

3. ทฤษฎีต�นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory)  
  ทฤษฎีต.นทุนทางธุรกรรม หมายถึง หน4วยต.นทุนของการผลิตสินค.า ต้ังแต4การได.มาซ่ึง
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�เข.ามาจนกระทั่งเป:นผลิตภัณฑ�สุดท.ายขององค�กร โดยการวิเคราะห�ต.นทุน
ธุรกรรมมีความสําคัญต4อบริหารจัดการต.นทุนท่ีมีประสิทธิผลและเกิดผลประโยชน�ต4อองค�กรมากท่ีสุด 
  ความเก่ียวข.องของทฤษฎีต.นทุนทางธุรกรรมกับงานวิจัยนี้ คือการแสวงหาวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ�ใดๆ จากสถานท่ีท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีแตกต4างกัน ในสถานท่ีต้ังจากประเทศต4างๆ 
ท่ัวโลกนั้น ไม4ได.มีเพียงระยะเวลาท่ีแตกต4างกัน แต4ยังรวมถึงความแตกต4างของต.นทุนบริหารจัดการ
เง่ือนไขกฏระเบียบในประเทศนั้นๆ ดังนั้นการได.มาซ่ึงทรัพยากรท่ีต.องการต.องการการบริหารจัดการ
ด.านต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล โดยการที่จะควบคุมให.มีประสิทธิผลได.นั้นจะต.องเกิดการวิเคราะห�
ศึกษาให.ครอบคลุมถึงกระบวนการได.มาซ่ึงผลิตภัณฑ�ผ4านกิจกรรมทางธุรกรรมต4างๆ เพ่ือการบรรลุ
เปcาหมายของผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ท่ีจะสามารถตอบสนองด.านต.นทุนธุรกรรมท่ีตํ่าสุด ให.กับ
องค�กรได.หลักการ 
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  ทฤษฎีต.นทุนทางธุรกรรม เกิดจากแนวคิดด.านเศรษฐศาสตร�เกิดขึ้นครั้งแรกใน
บทความทางวิชาการ (Ronald H. Coase ,1937: 386-405) ในเรื่องของการให.ความสําคัญทางการ
วิเคราะห�ธรรมชาติของหน4วยผลิต (The Nature of the Firm) ท่ีมองว4าการวางแผนและความ
ต.องการของแต4ละบุคคลเป:นตัวกําหนดการจัดสรรทางทรัพยากร ในขณะท่ีนักเศรษฐศาสตร�อ่ืนๆ กลับ
มองว4าการจัดสรรทางทรัพยากรดังกล4าวว4าเป:นถูกกําหนดไว.โดยกลไกราคาในระบบเศรษฐศาสตร�
แนวคิดของ Coase มองว4าหน4วยการผลิต (Firm) เกิดจากคนมีความชํานาญในการผลิตสินค.าท่ี
แตกต4างกัน ได.ทําการแลกเปลี่ยนสินค.าซ่ึงกันและกันในระบบเศรษฐกิจ โดยพิจารณาตัดสินใจผ4าน
การเปรียบเทียบด.านต.นทุนและผลลัพธ�ที่จะเกิดขึ้น ว4าการที่หน4วยการผลิตทําบางข้ันตอนภายใน
องค�กรหรือการซ้ือปUจจัยการผลิตจากหน4วยผลิตอ่ืน ท้ังนี้ขอบเขตการผลิต (Boundary of the firm) 
จะขยายไปถึงต.นทุนการผลิตหรือการทําธุรกรรมหนึ่งๆ ท่ีทําในองค�กร ซ่ึงมีค4าเท4ากับต.นทุนธุรกรรม
ต4างๆ ท่ีมีการซ้ือสินค.าในตลาด งานดังกล4าวส4งผลต4อแนวคิด Oliver E. Williamson (1985) ท่ี
กล4าวถึงบทบาทของต.นทุนธุรกรรมกับโครงสร.างภายในองค�กร ว4ามีเปcาหมายการดําเนินการกิจการ
เพ่ือให.เกิดต.นทุนท่ีตํ่าท่ีสุด องค�กรจะมีความได.เปรียบทางการแข4งขันเม่ือมีการจัดหาวัตถุดิบท่ีต.องมี
การผลิตด.วยตนเอง อย4างไรก็ตามการผลิตก็อาจไม4ได.ทําให.เกิดการต.นทุนธุรกรรมท่ีตํ่าท่ีสุด เช4น การ
ผลิต บางสินค.ามีการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) เช4น การซ้ือปริมาณน.อยจะถูกกว4า
การผลิตเอง การรวบรวมอุปสงค�เข.าด.วยกันในปริมาณมากจะทําให.ผู.ผลิตได.ในราคาถูกกว4า ดังนั้นการ
ผลิตมีผลต4อขนาดท่ีเพ่ิมข้ึนกล4าวคือเม่ือมีการผลิตมากส4งผลต4อต.นทุนเฉลี่ยต4อหน4วยลดลง หากมองใน
มุมมองของ Coase คือเม่ือหน4วยการผลิตขยายขอบเขตแล.วจะทําให.เกิดการลดลงของการประหยัด
ต4อขนาด (Decreasing returns) ดังนั้นควรพิจารณาถึงระยะยาวท่ีจะมีผลต4อการเปลี่ยนแปลงขนาด
การผลิตท่ีทําให.โครงสร.างต.นทุนเปลี่ยน อย4างไรก็ตามในบางสินค.าทีการประหยัดจากขอบเขต 
(Economies of Scope) การผลิตสินค.าหลากหลายอย4างเกิดการประหยัดเพราะมีการใช.ปUจจัย
บางอย4างร4วมกัน เช4น การใช.เครื่องจักรท่ีมีมูลค4าสูงผลิตสินค.าหลากหลายชนิด การขนส4งสินค.าหลาย
ประเภทพร.อมกัน นอกจากนี้การลดความเสี่ยง จากความไม4แน4นอนต4อสินค.าของหน4วยการผลิตด.วย
การรวมอุปสงค�ของ หน4วยผลิตสินค.าร4วมกัน The Economic Sciences Prize Committee (2010: 
211-214) ได.อธิบายถึงทฤษฎีของWilliamson ไว. 4 ส4วนคือ 1) การตลาด คือการทํางานได.ดีแม.ว4าจะ
มีอุปสรรคในการเขียนข.อบังคับรายละเอียดในสัญญาซ้ือขาย 2) การเป:นตัวแทนด.านการตลาดท่ีมี
ความเข.าใจในการลงทุนการระบุความสัมพันธ�ในด.านต.นทุนมนุษย� 3) การสูญเสียการมีส4วนร4วมหลัง
การต4อรองด.านความสัมพันธ�ในทางบวกของผลตอบแทนก่ึงค4าเช4า และ 4) การประสานงานด.าน
ธุรกรรมภายใต.ขอบเขตขององค�กรช4วยลดการสูญเสีย อย4างไรก็ตาม Williamson เองได.นําต.นทุน
ธุรกรรมไปศึกษาต4อผ4านเรื่องธรรมาภิบาล 
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  เก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาลนั้น Oliver E. Wiliamson (2010: 215-226 ) ได.อธิบาย
ภาพรวมของธรรมาภิบาลผ4านแนวคิดการครอบคลุมและต.นทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร�เป:นเสมือน
ส4วนสําคัญของการปฏิบัติการในการมีธรรมาภิบาลและองค�กร โดยวิเคราะห�ปUจจัยท่ีส4งผลต4อการผลิต
สินค.าหรือบริการที่ต.องการมากกว4าการจ.างบริษัทภายนอก โดยงานวิจัยพบว4าพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห�ต.นทุนธุรกรรมคือการจัดลําดับ การเข.าใจยากและความท.าทายเป:นเหตุท่ีส4งผลต4อการผลักดัน
ให.ประสิทธิภาพของการมีธรรมาภิบาลท่ีนําไปสู4ความสําเร็จ และเก่ียวกับการนําทฤษฎีต.นทุนธุรกรรม
เข.าไปในกระบวนการผลิตของโรงงานโดยตรงนั้น 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับการจัดการต.นทุนอย4างประสิทธิผลท่ีมีการนําทฤษฎีต.นทุน
ธุรกรรมไปใช.ในการดําเนินการ พบว4างานวิจัยของ Fang-Yi Lo (2015) กล4าวถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข.อง
กับความคาดหวังด.านต.นทุนธุรกรรม ได.แก4 1) รายละเอียดของสินทรัพย� (Asset Specificity)  
2) ความม่ันใจภายในองค�กร (Internal Uncertainty) 3) ความม่ันใจภายนอกองค�กร (External 
Uncertainty) 4) ผลกระทบจากประสบการณ� (Experience Effect) 5) ความได.เปรียบของสถาน
ท่ีต้ัง (Location boundedness of advantage) Oliver E. Williamson (2005: 19-40) ศึกษาวิจัย
เรื่องของต.นกําเนิดของต.นทุนธุรกรรมในการบุกเบิกงานของ Coase ด.านการฝlกฝนทางธุรกิจ Bernard 
ทําแบบฝlกผู.บริหารทางธุรกิจ และ Simon เก่ียวกับการทะเยอทะยานการเปลี่ยนถ4ายทางการศึกษา
ด.านธุรกิจ โดยทดสอบการประยุกต�ใช.ต.นทุนธุรกรรม ต4อการบริหารจัดการธุรกิจ และสังคม
วิทยาศาสตร�ท่ีมีความเป:นเหตุเป:นผลกัน โดยมีเบื้องหลังของธุรกิจที่สําคัญ คือ 1) การทดสอบ
ผลประโยชน�จากต.นทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร� 2) การเปรียบเทียบข.อเสนอในการเพิ่มขึ้นของ
ต.นทุนธุรกรรมโดยท่ัวไปและ 3) การยอมรับต4อการบริหารงานในองค�กรธุรกรรม ผลการวิจัยพบว4า  
สิ่งสําคัญต4อต.นทุนธุรกรรมขององค�กรคือ 1) ความเป:นเหตุเป:นผลที่อธิบายการกระทําของคนและ
เครื่องจักรในการทํางาน 2) การประยุกต�ใช.การกําหนดข.อบังคับ 3) กระบวนการกําหนดข.อบังคับ
ชั่วคราว 4) กฎระเบียบพ้ืนฐานด.านกฎหมายเศรษฐศาสตร�และองค�กร และ 5) การยืนยันปรากฏการณ�     
ท่ีไม4อาจแย.งได.และมีผลตามการทดสอบส4วน  
  งานวิจัยของ Harash J. Sachdev, Daniel C. Bello (2013: 440-454) ได.
ศึกษาวิจัยถึงวิธีการลดต.นทุนของโรงงานในการส4งออกท่ีมาจากต.นทุนธุรกรรมโดยการควบคุมเครื่องจักร
การวิเคราะห�ต.นทุนธุรกรรมและงานวิจัยต4างประเทศ สินทรัพย� และตัวผลักดันสิ่งแวดล.อม ความรู.
ด.านเศรษฐศาสตร� ระยะทางโดยผลการวิจัยพบว4าโรงงานเพิ่มการส4งออกโดยการลดต.นทุนในด.าน
ความแตกต4างของความรู.ทางเศรษฐศาสตร�เป:นจุดแข็งท่ีทําให.เกิดความสัมพันธ�เชิงบวกต4อสินทรัพย�
และการรายงาน การผลักดันจุดอ4อนทางด.านการรับผิดชอบต4อความสัมพันธ�กับการแบ4งปUนข.อมูล 
ผลการวิจัยพบว4าโรงงานสามารถเพ่ิมการพัฒนาด.านการส4งออกผ4านการรายงานการแบ4งปUน
ข.อมูลภาพรวมการเพ่ิมสินทรัพย� แรงผลักดัน ความรู.ด.านงานต4างประเทศและระยะทางของสถานท่ีตั้ง 
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  งานวิจัย Octavio R. Escobar, Alexandra Le Chaffote (2015: 304-318) ท่ีมี
เรื่องของการทดสอบผลกระทบจากการพัฒนาด.านเศรษฐศาสตร�ต4อการเป:นสมาชิก OPEC โดยการใช.
การลดต.นทุนธุรกรรมโดยการใช.ระบบการแจ.งข.อมูลร4วมกันระหว4างผู.เจ.าของกิจการกับหน4วยการผลิต
และพบว4าการรวมตัวกันเป:นกลุ4มสมาชิกช4วยลดของความไม4แน4นอนด.านราคาน้ํามันและการมีอํานาจ
ในการต4อรองมากขึ้น โดยมีผลต4อผลประโยชน�ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการพัฒนาด.านเศรษฐศาสตร� และ 
Fang-Yi Lo (2015) ศึกษาด.านการทดสอบผลกระทบจากการประยุกต�ใช.ในการเรื่องของความ
คาดหวังทางต.นทุนธุรกรรมและทฤษฎีฐานทรัพยากรบนกลยุทธ�การเป:นเจ.าของของบริษัทต4างชาติ
จากมุมมองด.านการจัดต้ังสถานท่ี การเปลี่ยนถ4ายกิจกรรมท่ีได.เปรียบทางการแข4งขนและกิจกรรมท่ี 
ไม4เก่ียวกับการเปลี่ยนถ4าย ผลการทดสอบพบว4าความคาดหวังด.านต.นทุนธุรกรรมและสถานท่ีต้ังเป:น
ข.อได.เปรียบทางการแข4งขันท่ีส4งผลต4อกลยุทธ�การเป:นเจ.าของระหว4างประเทศ โดยยังพบอีกว4าการ
ทดสอบผลกระทบส4งผลต4อความเข.าใจอันดีต4อการเข.าใจถึงความได.เปรียบทางการแข4งขันของ
ผู.ประกอบการเพ่ือความสามารถในการออกแบบกลยุทธ�การเป:นเจ.าของเพ่ือการพิจารณาท้ังในแง4
ประสิทธิผลและผลประโยชน�ท่ีจะทําให.การลงทุนในต4างประเทศประสบความสําเร็จ 
  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว4าทฤษฎีดังกล4าวนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ�ของ
ตัวแปรการจัดการต.นทุนให.มีค4าตํ่าสุด อธิบาย การควบคุมการจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล และ
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ท่ีจะสามารถตอบสนองด.านต.นทุนธุรกรรมท่ีต่ําสุด ดังนั้นผู.วิจัยจึงนํามาใช. 
ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 

      จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 3 ทฤษฎีที่กล4าวมาแล.วข.างต.น การวิจัยครั้งนี้จึงได.
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยแสดงให.เห็นความสัมพันธ�ระหว4างตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด อัน
ประกอบไปด.วย  

ตัวแปรอิสระ คือ การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน (Sustainable 
Inter-Organizational Relationship Reinforcement) ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4าง
องค�กร (Inter-Organizational Collaborative Information Sharing) ศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  Managing Competency) และการบูรณาการ
การเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กร (Inter-Organizational Information 
Technology Multi-Access Integration)   

ตัวแปรอิสระส4งผลกระทบต4อตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
(Immediate Response Ability) ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� (Different Product 
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Qualities) การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล (Effective Cost Management) และผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance)  

ปUจจัยเหตุท่ีส4งผลต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก คือ ทัศนคติ
ของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  (Competitive Globalization Business Mindset) 
ความไว.วางใจระหว4างองค�กร (Inter-organizational Trust) และความตระหนักถึงการตอบสนองต4อ
ความคาดหวังของลูกค.า (Customer Expectation Responsive Awareness)  

โดยมีตัวแปรแทรก คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ (Business 
Environmental Dynamic) ท่ีมีต4อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) ของ
ผู.ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  

 
แนวคิด และและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
  การวิจัยครั้งนี้ได.ทบทวนวรรณกรรมรวมถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข.องกับความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
  ผู.วิจัยได.แบ4งเป:น 4 ข.อย4อยในการศึกษา คือ 1. นิยามและความหมายการจัดการ      
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 2. วิวัฒนาการของกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข.อง
กับความสามารถของการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก และ 4. ความสําคัญของกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ความหมายของการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
   นักวิชาการให.ความหมายคําว4า กลยุทธ�การจัดหาไว.หลากหลาย โดย Fred 
Sollish and John Semanik (2011: 1-2) กล4าวว4า กลยุทธ�การจัดหา คือกระบวนการของหน4วยงาน
จัดซ้ือและการจัดการซัพพลาย ท่ีมีการก4อต้ังเพ่ือ พัฒนา ค.นหาและจ.างผู.ขาย เพ่ือท่ีจะสร.างมูลค4า
ให.กับผลิตภัณฑ�หรือบริการของผู.ซ้ือให.มากท่ีสุด โดยมีเปcาหมายหลักคือการมีส4วนร4วมของผู.ขายท่ี
สอดคล.องกับกลยุทธ�ทางธุรกิจและเปcาหมายการดําเนินงานขององค�กร โดยมีการประยุกต�ใช.เรื่องของ
กลยุทธ� ท่ีจะเป:นข.อมูลต4อโครงงานต4างๆ ในการจัดหาหลากหลาย โดยมีการคํานึงถึงการดําเนินการ
ระยะยาวของโซ4อุปทาน เม่ือมีการนําคําว4า ระดับโลก (Global) มาใช.ร4วมจึงมีความหมายถึงผู.ขายท่ี
อยู4ในประเทศต4างๆท่ัวโลก ส4วน Chunnan jiang, Yutain, Susanne Hertz, Lianguang Cui 
(2009) ให.ความหมายของการจัดหาระดับโลกว4าเป:นการรวมกลยุทธ�การจัดซ้ือสําหรับบริษัทข.ามชาติ 
ท่ีมีการวบรวมความต.องการขององค�กร โดยคํานึงถึงความคุ.มค4าทางเศรษฐกิจผ4านมาตรฐานความ
ร4วมมือและการเปรียบเทียบผู.ขาย และ Robert J. Trent and Robert M. Monczaka (2005) ให.
ความหมายว4าเป:นการเข.าไปมีส4วนในการประสานงาน และสร.างสรรค� กับการหาวัตถุดิบท่ัวๆ ไป 
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วัตถุดิบหลักขององค�กร กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี การออกแบบและผู.ขายท่ีอยู4ท่ัวโลก รวมถึง
การซ้ือ การออกแบบการปฏิบัติการตามสถานท่ีท่ีอยู4ในพ้ืนท่ีต4างกัน ซ่ึง Jens Hultman, Susanne 
Hertz, Rhona Johnsen, Thomas Johnsen (2009) อธิบายว4ากลยุทธ�การจัดหาเป:นหนึ่งใน           
กลยุทธ�ท่ีดีและท.าทายสําหรับผู.จัดการฝ�ายจัดซ้ือจัดหาและซัพพลาย ภายใต.แรงกดดันด.านการลดต.นทุน
เป:นเสมือนความต4อเนื่องจากการหาผู.ขายในประเทศและเข.าสู4การจัดหาระดับโลก  
   งานวิจัยของ Trent, Monczaka and Peterson (2006) กล4าวว4ากลยุทธ�การ
จัดหาคือ กลยุทธ�ท่ีมุ4งประสานกระบวนการจัดซ้ือกับการปฏิบัติการกิจกรรมวิจัยและพัฒนากับผู.ขาย
ในต4างประเทศ โดยการคํานึงถึงการเปรียบเทียบทางการจัดซ้ือในธุรกิจของบริษัทข.ามชาติท่ีมีการซ้ือ
ผลิตภัณฑ�หรือบริการ จากประเทศท่ีเป:นแหล4งผลิต และ Robert J. Trent Robert M. Monczka 
(2003: 607 – 629) กล4าวว4าการจัดหาท่ัวโลกนั้นถือว4าเป:น จุดเริ่มต.นของการแสวงหาของผลประโยชน� 
ของการผสานระหว4างวิศวกร การปฏิบัติการและการจัดซ้ือ ต้ังแต4ต.นทางโซ4อุปทาน อย4างไรก็ตามการ
มองหาโอกาสของผลประโยชน�ต4างๆ อาจถูกจํากัดด.วยช4องว4างความเข.าใจระหว4างหน4วยงานท่ี
แตกต4างกันได. 

  โดยสรุปนิยามหรือความหมายของกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก คือ ความชํานาญ
การในการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.องกับกิจกรรมกลยุทธ�ของหน4วยงานจัดซ้ือด.วยการจัดหาวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ� จากผู.ขายในประเทศต4างๆ ท่ีอยู4ท่ัวโลก เพ่ือเปรียบเทียบและคัดเลือกผู.ขายท่ีเหมาะสม ท่ี
จะตอบสนองความต.องการขององค�กรด.านสินค.าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมี คุณภาพตามความต.องการ โดย
คํานึงถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาท่ีซับซ.อน รวมถึงการตอบสนองต.นทุนท่ีเหมาะสมกับ
องค�กรต4อไป 

1.2 วิวัฒนาการของกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
   ในช4วงระยะเวลาท่ีผ4านมามีผู.ศึกษาวิจัยในเรื่องของกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกกัน
เป:นอย4างมากเพราะถือว4าเป:นการเกิดข้ึนพร.อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของการเข.าสู4ธุรกิจระดับโลก 
(Global Business) ดังเช4นในงานวิจัย Pol Antras, Elhahan Helpman (2003) พบว4าการท่ี
ผู.ประกอบการเลือกท่ีจะผลิตสินค.าของตัวเองในประเทศหรือต4างประเทศ และมีการนํามาตรฐานไปใช. 
ในขณะท่ีการลงทุนในต4างประเทศหรือว4าเป:นการลงทุนโดยตรง (Foreign direct investment, FDI) 
และ การค.าระหว4างประเทศ การขยายตัวทางธุรกิจท่ีกระจายไปยังประเทศต4างๆ ท่ัวโลก อย4าง Intel 
Corporation ใช.กลยุทธ�ในการลงทุนในต4างประเทศโดยการมีการตั้งธุรกิจในตลาดต4างประเทศ 
(Wholly-owned subsidiaries) ในประเทศจีน คอสตาริก.า มาเลเซียและฟ�ลิปป�นส� บริษัท Nike ใช.
กลยุทธ�การนําเข.าสินค.าเป:นหลักในการดําเนินธุรกิจ จากผู.รับจ.างช4วง (Subcontracts) ท่ีมีมากท่ีสุด
โดยมีโรงงานผลิตในพ้ืนท่ีผลิตในประเทศไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีการใช.กลยุทธ�
การจัดหาท่ัวโลกแล.ว ส4วน Masaaki Kotabe, Janet Y.Murray and Michael J. Mol (2008: 259-277) 
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อธิบายถึงแนวคิดด.านปUจจัยท่ีสร.างความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกแบ4งกลยุทธ�การจัดหาระดับ
โลกเป:น 3 ช4วง กล4าวคือ ช4วงท่ี 1 กลางป� คศ.1980 มุ4งเปcาหมายท่ีการจัดหาระดับโลกผ4านกิจกรรม
ต4างๆ ของโรงงาน โดยมีห4วงโซ4อุปทานท่ีมีมากกว4าความยุ4งยาก ระหว4างโรงงานต4างๆ ท่ีอยู4หลายๆ
ประเทศท่ีแตกต4างกัน ช4วงท่ี 2 ช4วงต.นป� คศ.1990 เม่ือผู.ประกอบการตัดสินใจ เริ่มท่ีจะมีการนํา
เทคโนโลยีเข.ามาช4วยเพ่ือการเติบโตอย4างยั่งยืน การเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมทางการค.า พัฒนาผู.ขาย เพ่ือ
สนับสนุนความได.เปรียบทางการแข4งขัน และช4วงที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการดําเนินการทางความ
ชํานาญการในการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.องกับกิจกรรมกลยุทธ�ของหน4วยงานจัดซ้ือด.วยการจัดหา
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ� จากผู.ขายในประเทศต4างๆ ท่ีอยู4ท่ัวโลก เพ่ือเปรียบเทียบและคัดเลือกผู.ขายท่ี
เหมาะสม ท่ีจะตอบสนองความต.องการขององค�กรด.านสินค.าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมี คุณภาพตามความ
ต.องการ โดยคํานึงถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาท่ีซับซ.อน รวมถึงการตอบสนองต.นทุนท่ี
เหมาะสมกับองค�กรต4อไปธุรกิจโดยการก.าวสู4การย.ายฐานผลิตไปยังต4างประเทศ (Offshoring) 
ในขณะท่ีในงานวิจัยของ Chunnan jiang, Yutain, Susanne Hertz, Lianguang Cui (2009) และ 
(Robert J. Trent and Robert M. Monczaka (2005) ได.แบ4งระดับของการจัดหาออกเป:น 3 ช4วง 
ดังแผนภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ระดับกลยุทธ�การจัดหา ปรับปรุงจากงานวิจัย 
ท่ีมา: Chunnan Jiang, Yue Tian, Susann Hertz, Lianguang Gui, “Problems and Challenges of 
Global Sourcing A Study of Chinese Manufacturing Enterprises,” Jonkoping Internaitonal 
Business School, 2009 
     : Robert J. Trent and Robert M. Monczaka, “Understanding integrated global sourcing,” 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 33, 7(2005): 
607-629. 
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   จากแผนภาพอธิบายได.ว4า ในการจัดซ้ือจัดหาขององค�กรธุรกิจนั้น ช4วงแรกจะของ
องค�กรต4างๆ มักทําการจัดซ้ือภายในประเทศ (Domestic Purchasing) เพ่ือตอบสนององค�กรด.าน
ทรัพยากรด.านวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ให.กับองค�กร โดยการซ้ือกับผู.ขายท่ีอยู4ในประเทศของโรงงาน
ประกอบการเท4านั้น ส4วนช4วงท่ีสองคือการเคลื่อนท่ีไปสู4การจัดซ้ือระหว4างประเทศ (International 
Purchasing) คือ การใช.ประโยชน�จากแหล4งทรัพยากรจากท่ัวโลก เพ่ือตอบสนองด.านทรัพยากรให.กับ
องค�กร จากผู.ขายต4างประเทศ โดยข้ันต.นของการจัดซ้ือเฉพาะวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีจําเป:น ส4วนข้ัน
ต4อเข.าสู4การจัดซ้ือต4างประเทศท่ีเป:นส4วนหนึ่งของกลยุทธ�การจัดหา และช4วงท่ีสามการเข.าสู4กลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก (Global Sourcing) ที่การจัดหาสินค.าจากประเทศต4างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป:น
กระบวนการปฏิบัติการที่มีหลายส4วนงานเข.ามาเก่ียวข.องและมีความซับซ.อน โดยข้ันแรกการนําใช.      
กลยุทธ�การจัดหาร4วมกับแหล4งทรัพยากรท่ีมีสถานท่ีต้ังในประเทศต4างๆ ท่ัวโลก ข้ันท่ีสองการเพ่ิมให.
เรื่องของการรวมความต.องการเดียวกันในการทํางานตามหน4วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงสอดคล.องกับ
งานวิจัย Jens Hultman, Susanne Hertz, Rhona Johnsen, Thomas Johnsen (2009) ซ่ึง
ทําการศึกษาบริษัท IKEA ถึงการพัฒนาการจัดหาระดับโลกกับสินค.าของบริษัท โดยแบ4งกระบวนการ
พัฒนาการจัดหาระดับโลกเป:นสามช4วงดังแผนภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การพัฒนาการจัดหาระดับโลกกับสินค.าของบริษัท IKEA  
ท่ีมา: Jens Hultman, Susanne Hertz, Rhona Johnsen, Thomas Johnsen, “Global Sourcing 
Development at IKEA. a Case Study,” (Paper prepared for the 25th. IMP conference, 
2009). 
 

   จากแผนภาพอธิบายได.ว4าช4วงแรกของการจัดซ้ือภายในประเทศ IKEA ได.ร4วม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�และมีการใช.ส4วนประกอบภายในประเทศสวีเดนเอง จนกระท่ังป� คศ. 2003 
มีการสร.างผลิตภัณฑ�กับผู.ขายสองรายในประเทศโดยใช.กลยุทธ�ความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร กระท่ัง

I. Domestic Purchasing 

: Development project 

with assembly in 

Sweden and second 

source  

2003 PAX sliding doors 

with 2 suppliers in 

Sweden by 

relationship 

II. Internaitonal 

Purchasing:  

2005 New suppliers in 

China and Sweden 

2006 Chinese supplier 

relationship and 

in30%creased volume 

to be  

III. Global sourcing:  

2007 75% Chinese supplier 

and problem with assembly 

from China suppliers 

2008 90% Chinese suppliers, 

assembly in Slovakia 

2009 Second Chinese 

supplier ห and source from 

Sweden 10% 



30 
 

การเข.าสู4ช4วงท่ีสองของการจัดซ้ือระหว4างประเทศคือ คศ. 2005 ผู.ขายรายใหม4ในประเทศจีนและ
ผู.ขายรายเดิมในสวีเดน และคศ. 2006 สร.างความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู.ขายในจีนและเพ่ิมยอดการสั่งซ้ือ
ข้ึนมา 30% และเข.าสู4การจัดหาท่ัวโลก คศ. 2007 มีการเพ่ิมยอดการซ้ือจากผู.ขายในประเทศจีนเป:น 75% 
แต4ประสบปUญหาด.านคุณภาพของอุปกรณ�ประกอบของผู.ขายในจีน ทําให.มีการเปลี่ยนผู.ขายของอุปกรณ�
ประกอบจาก Slovakia ท้ังหมดและเพ่ิมการสั่งซ้ือจากจีนเป:น 90% ในป� คศ. 2008 และสุดท.ายในป� 
คศ. 2009 ทํากลยุทธ�ความสัมพันธ�กับผู.ขายและเหลือปริมาณการสั่งซ้ือจากสวีเดนเพียง 10% 

1.3 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถของการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
   ผู.วิจัยได.สรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับปUจจัยความสําเร็จ หรือ
ปUจจัยท่ีส4งผลต4อการความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยสามารถสรุปได.ดัง
ตารางต4อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรม 

ผู�วิจัย 
ปUท่ี

พิมพ< 
ปVจจัยและองค<ประกอบท่ีเกี่ยวข�องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหา
ระดับโลก 

Robert B. 
Handfield 

1994 1) การกําจัดความไม4น4าเช่ือถือของแหล4งซื้อจากประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟ�กเอเชีย
ตะวันออก (Pacific Rim) นอกจากเรื่องของต.นทุนท่ีต่ําแล.วยังมีเรื่องของคุณภาพ, ตัว
ผลิตภณัฑ�และกระบวนการเทคโนโลยี เป:นการแสดงให.เห็นถึงความเหมาะสมในการ
เลือกผู.ขาย 2) การจดัหาผู.ขายภายในประเทศเน.นเรื่องการประเมินสมรรถภาพในการ
จัดส4งสินค.าทันเวลาเป:นหลัก ท้ังด.านระยะเวลาท่ีรวดเร็ว, ความถ่ีในการจัดส4งสูง และ
ขนาดการสั่งซื้อท่ีเล็กกว4า และ 3) ความน4าเช่ือถือของแหล4งขายภายในประเทศมี
มากกว4า แต4ผู.ขายต4างประเทศต.องผ4านความไว.วางใจโดยการพัฒนาจากการสื่อสาร 
และประสบการณ�ท่ีนําไปสู4ความเป:นมิตรระหว4างกัน 

Stanley E. 
Fawcett, 
Joseph I. 
Scully 

1998 1) การสนับสนุนการจัดการจากผู.จัดการระดับสูง 2) ทักษะในการเจรจาสื่อสาร 3) 
ความตระหนักต4อการจัดการข.ามวัฒนธรรม 4) การสร.างความ สัมพันธ�ระยะยาวกับ
ผู.ขายรายสําคัญ 5) ทักษะการจัดหาระดบัโลก 6) ความตระหนักต4อโอกาส 7) ผู.ขาย
ต4างประเทศท่ีได.รับการรับรองมาตรฐาน 8) การวางแผนการจัดหาระดับโลก 9) การมี
ผู.ช4วยท่ีมีความเช่ียวชาญ 10) ความรู.เรื่องอัตราแลกเปลีย่น 11) การจ.างหน4วยงาน
ภายนอก 12) การสร.างผู.ซื้อต4างประเทศ 13) การให.ข.อมูลสารสนเทศและการ
แลกเปลีย่นอิเลคทรอนิกส� 

Jinsook 
Cho 
Jikyeong 
Kang 

2001 อุปสรรคของการจัดหาระดับโลกคือ 1) โลจิสติกส� 2) กฎระเบียบข.อบังคับ 3) ความ
แตกต4างด.านวัฒนธรรม และ4) ความไม4น4าเช่ือถือของประเทศ 
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ตารางท่ี 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรม (ต4อ) 
   

ผู�วิจัย 
ปUท่ี

พิมพ< 

ปVจจัยและองค<ประกอบท่ีเกี่ยวข�องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหา
ระดับโลก 

Jinsook 
Cho 
Jikyeong 
Kang 

2001 อุปสรรคของการจัดหาระดับโลกคือ 1) โลจิสติกส� 2) กฎระเบียบข.อบังคับ 3) ความ
แตกต4างด.านวัฒนธรรม และ4) ความไม4น4าเช่ือถือของประเทศ 

Trent R.J., 
Monzcka 
R.M. 

2003 1) การมีบุคลกรท่ีมีความรู. ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห�เข.าใจ
ความสามารถในการประสานงาน เศรษฐกิจโลก และทักษะการเจรจาต4อรองกับคนใน
วัฒนธรรมท่ีแตกต4างกัน 2) ความพร.อมต4อการจัดหาจากผู.ขายท่ัวโลก โดยการมี
สัญญาซื้อขาย และผู.ขายท่ีมีศักยภาพ การรวมปริมาณการซื้อ การมีผู.ขายรายใหม4ท่ีมี
ศักยภาพ 3) การวัดระดับผู.ขายท่ัวโลก ด.วยการคัดเลือกผู.ขายท่ีดีผ4านการสร.าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีและเหมาะสมกับคู4ค.า 4) การท่ีบุคลากรมีเวลาท่ีเพียงพอต4อการจัดหา
ระดับโลก 

Robert J. 
Trent and 
Robert M. 
Monczaka 

2005 1) มีความรับผิดชอบต4อพันธะสัญญาของการจัดหาระดับโลก โดยการมีผู.นํา และ
หัวหน.างานมีส4วนร4วมในการจัดหาระดับโลก 2) มีความเข.มงวดต4อการกําหนด
กระบวนการทํางาน ท่ีดี  โดยการมีกระบวนทํางานเ พ่ือบรรลุ เปc าหมาย 3) 
ความสามารถของการตอบสนองความต.องการทรัพยากร 4) การเข.าถึงข.อมูลด.วยเทค
โลยีสารสนเทศ 5) การตอบสนองรูปแบบองค�กร 6) การเข.าถึงการสื่อสาร 7) วิธีการ
วัดการการประหยัดต.นทุน 

Trent, 
Monczaka 

and 
Peterson 

2006 1) การมีแผนการท่ีดีท่ีสนับสนุนการจัดหาระดับโลก ได.แก4 ความชัดเจนและ
ระมัดระวังในการจดัหา การมีกระบวนการสร.างความเข.าใจด.านสังคม วัฒน ธรรมและ
กฎหมายของความแตกต4างพ้ืนท่ีวัฒนธรรม 2) การประสานงานร4วมกันและการ
ตัดสินใจในการจัดการ ด.านมาตรฐาน การเข.าไปมีส4วนร4วมท่ีดีกับผู.ขายในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ� การมคีวามสมัพันธ�ท่ีดี การมุ4งการสร.างความพึงพอใจให.กับลูกค.า 3) การ
ประสานงานเพ่ือลดระดบัความยุ4งยากในการปฏิบตัิการ ลดต.นทุนการครอบครอง
สินค.า 4) ใช.เครื่องมือ การสื่อสารท่ีในเวลาจริง เพ่ือเพ่ิมความเข.าใจในการสื่อสารอย4าง
ชัดเจน 5) การแบ4งปUนข.อมูลกับผู.ขาย สามารถบรรลุเปcาหมายด.านราคา เวลา 
คุณภาพและความยืดหยุ4น 6) การมีเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
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ตารางท่ี 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรม (ต4อ) 

ผู�วิจัย 
ปUท่ี

พิมพ< 
ปVจจัยและองค<ประกอบท่ีเกี่ยวข�องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหา
ระดับโลก 

Chunnan 
jiang, 

Yutain, 
Susanne 
Hertz, 

Lianguang 
Cui 

2009 มองเรื่องปUญหาและความท.าทายของการดําเนินการจัดหาระดับโลก คือ     1) การ
จัดหาระดับโลกเหมาะกับองค�กรหรือไม4โดยมองเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางาน 
การคาดหวังความยั่งยืนของกลยุทธ� การสร.างการประหยัดต.นทุน 2) ความยุ4งยากของ
การจัดการโลจิสติกส�ในการจัดหาท่ัวโลก  
3) ความแตก ต4างด.านวัฒนธรรมและภาษา 4) การเปลี่ยนแปลงอย4างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจและการเมือง 5)ความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
6) มาตรฐานและเง่ือนไขท่ีแตกต4างกันของแต4ละประเทศ  
7) ความยุ4งยากของการคัดเลือกผู.ขาย 8) คํานึงถึงการความสําเร็จของการจัดหา           
ระดับโลก 

J.A Jaoeks, 
Ir.D. 

Kersan, A.J. 
Van Weele 

2013 1) พนักงานมีความรู.ในการนําการกลยุทธ�การจัดระดับโลกไปใช.ได.  
2) ต.องได.รับการสนับสนุนจากผู.บริหาร 3) ผลกระทบจากแผนการจัดการโลจิสติกส�
และการผลิต 4) นํารูปแบบและโครงสร.างกระบวนการจัดซื้อ  
5) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู.ขาย 6) พนักงานมีความสามารถในการพัฒนา
กลยุทธ�  7) การทํางานในหลายหน4วยงานเพ่ือพัฒนากลยุทธ�  
8) การใช.ภาษาท่ีเข.าใจกัน  
9) การเข.าใจวัฒนธรรมกัน  
10) โครงสร.างหน4วยงานจัดซื้อ  
11) ผู.ขายสามารถจัดส4งได.ท่ัวโลก  
12) มีฐานข.อมูลในการวิเคราะห�แหล4งสินค.า  
13) การใช.เทคโนโลยีสารสนเทศเข.าช4วย  
14) ประสบการณ�ของผู.บริหารระดับสูง  
15) การเงินสนับสนุน  16) การใช.เทคโนโลยีการจัดหาอิเลคทรอนิกส�  
17) การสนับสนุนด.านการตลาด 18) การสนับสนุนภายในองค�กร  
19) ความสามารถด.านระบบเทคโนโลยีระหว4างผู.ขาย  
20) โครงสร.างการตัดสินใจในการจัดซื้อ 
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ตารางท่ี 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรม (ต4อ) 

ผู�วิจัย 
ปUท่ี

พิมพ< 
ปVจจัยและองค<ประกอบท่ีเกี่ยวข�องกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหา
ระดับโลก 

Anna 
Jonsson 
Daniel 
Tolstoy 

2013 1) สถานท่ีตั้งของการจัดหา (Sourcing location) ท่ีมีความน4าเช่ือถือและส4งผลต4อ
ความมั่นใจของผู.บริโภค 2) จริยธรรมและความรับผิดชอบต4อสังคม (Ethics and 
corporate social responsibility, CSR) ของผู.ขายในต4างประเทศท่ีแสดงถึงการให.
ความสําคัญและตระหนักในประโยชน�สาธารณะภายใต.การค.าท่ีมีจริยธรรมทางธุรกิจ 
3) กลยุทธ�ของผู.ประกอบการ (Firm Strategies) เก่ียวกับการประเมินผลกลยุทธ�การ
จัดซื้อและการจัดหาท่ีส4งผลต4อปฏิบัติการด.านธุรกิจค.าปลีกภายใต.แนวคิดด.านต.นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost), ความเสี่ยง, การลดต.นทุน, การร4วมมือกับผู.ขาย และ 
4)  การเรียนรู.และความสามารถ (Learning and Capability) งานวิจัยพบว4าการ
เช่ือมโยงของการเรียนรู.และความสามารถของการจัดซื้อและการจัดหาส4งผลต4อการอยู4
รอดขององค�กร นอกจากจะทําให.สามารถหลีกเลี่ยงการหาประโยชน�อย4างไม4ถูกต.อง
กับแหล4งสินค.าปUจจุบันและแหล4งใหม4แล.วยังเป:นการประสานกลยุทธ�ท่ีจะทําให.เกิด
ความเช่ือมั่น, การสั่งสมประสบการณ�ในตลาดต4างประเทศรวมถึงความรู.จากผู.ขาย, 
การพัฒนากลยุทธ�ร4วมกับผู.ขาย 

Aaron M. 
Wedge 

2015 เพ่ือการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ และการลดความเสี่ยงในโซ4อุปทานขององค�กร 
โดยมีข้ันตอนโดยสรุปคือ 1) การพัฒนากลยุทธ�การจัดหาให.ไปในทิศทางเดียวกันกับ
กลยุทธ�ทางธุรกิจขององค�กร 2) การวิเคราะห�ความร4วมมือกันของกลยุทธ�การจัดหา
เชิงรุก 3) การวิเคราะห�ความเสี่ยงของโซ4อุปทาน   4) การพัฒนาวิธีการลดความเสี่ยง 
และ 5) การพัฒนากระบวนการติดตามและการวัดผลการดําเนินงานด.านโซ4อุปทาน 

 
1.4 ความสําคัญของกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก  

   ผู.วิจัยได.ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับความสามารถในการจัดหากลยุทธ�
ระดับโลกแล.วศึกษาจากช4วงเวลาท่ีมีการทําการวิจัยท่ีเก่ียวข.องดังกล4าว สามารถอธิบายได.ดังนี้ 
   งานวิจัยช4วง คศ. 1994-1999 เป:นงานวิจัยยุคแรกๆ ท่ีมีผู.วิจัยพบว4ากลยุทธ�การ
จัดหารระดับโลกเริ่มต.นจากความเห็นผลประโยชน�ของการนําไปกลยุทธ�ดังกล4าวเพ่ิมข้ึน และเน.นถึง
ความสําคัญด.านผลประโยชน�ทางการเงินท่ีจะได.รับตอบแทนคืนมา Robert B. Handfield (1994: 
40 – 51) ศึกษาจํานวนการเพ่ิมข้ึนของผู.ประกอบการธุรกิจในสหรัฐอเมริกาได.มีการด.านการจัดหา
วัตถุดิบและส4วนประกอบจากผู.ขายต4างประเทศท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนมาก ในงานวิจัยพบว4าโรงงานใน
สหรัฐอเมริกา จํานวน 96 โรงงานจาก 500 โรงงาน พบว4ามีจํานวนโรงงาน 56 โรงงานท่ีซ้ือสินค.าจาก
ต4างประเทศและมี 42 โรงงานท่ีซ้ือภายในประเทศ ในงานวิจัยได.ให.ความสําคัญกับฝ�ายผู.จัดซ้ือ ถึง
ปUจจัยหลักในอุตสาหกรรมที่กําลังดําเนินงานอยู4รวมถึงแนวโน.มทางธุรกิจ โดยการประเมินผลงาน
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ผู.ขายผ4าน ต.นทุนสินค.า คุณภาพ ผลิตภัณฑ� เทคโนโลยี การจัดส4ง และความยืดหยุ4นในการออกแบบ
การดําเนินงาน ส4วนงานวิจัยของ Stanley E. Fawcett, Joseph I. Scully (1998) ต.องการทดสอบ
การจัดหาระดับโลกมีผลกระทบต4อภายในองค�กรท่ีจะช4วยให.ผู.จัดการบริหารการจัดหาให.กับองค�การ
อย4างมีประสิทธิภาพเพ่ือความได.เปรียบทางการแข4งขันมากท่ีสุด ผลการวิจัย คู4แข4งขององค�กรท่ีมี
ความถ่ีในการจัดหาระดับโลกมากทําให.ได.เปรียบในการแข4งขันสูง โดยองค�กรไม4ได.จัดหาจากผู.ขายท่ีดี
ท่ีสุดในโลกคือการยอมรับในการหาความได.เปรียบทางการ 
   งานวิจัยช4วง คศ. 2000-2010 งานวิจัยท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลกท่ีผู.วิจัยได.ทําการศึกษามักเน.นในเรื่องของการศึกษาปUญหาและอุปสรรคของการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลกท่ีเกิดข้ึนกับองค�กรต4างๆ และแยกตามสายธุรกิจหรือขนาด ท่ีทํา
ให.เกิดข.อจํากัดท่ีแตกต4างกัน Jinsook Cho Jikyeong Kang (2001) ได.ทําการวิเคราะห�ผลประโยชน�
หลากหลายและอุปสรรคของการรับรู.ธุรกิจค.าปลีกในกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก และวิธีการได.มาซ่ึง
แตกต4างกันของลักษณะประชากรและผู.จัดการ ในงานวิจัยมองมี 3 ปUจจัยหลักคือความได.เปรียบใน
การแข4งขัน การรับรองคุณภาพ และการให.บริการ โดยมีอุปสรรค 4 ด.านคือ  โลจิสติกส� กฎระเบียบ
ข.อบังคับ ความแตกต4างด.านวัฒนธรรม และความไม4น4าเชื่อถือของประเทศ อย4างไรก็ตามประเภท
สินค.าและปริมาณส4งผลต4อปUจจัยด.านผลประโยชน�ต4อองค�กรท่ีจะสามารถบรรลุเปcาหมายจากการ
จัดหาระหว4างประเทศ โดยอุปสรรคคือ เง่ือนไขของสินค.า ประมาณการนําเข.า ประสบการณ�และ
แหล4งกําเนิด ผลการวิจัย ผลประโยชน�และอุปสรรคขององค�กรในการได.รับจากการจัดหาระดับโลก
แตกต4างตามการจัดการและประชากร คือ 1) องค�กรท่ีนําเข.าเสื้อผ.าผู.หญิงต.องมีความเข.าใจบริการ
ปฏิบัติการดีข้ึน การจัดส4งท่ีดีข้ึน การบริการลูกค.าท่ีดีข้ึน และมีการตอบสนองสินค.า มากกว4าเสื้อผ.าเด็ก 
2) องค�กรขนาดใหญ4มีการนําเข.าสินค.าปริมาณมากจะมีการบริการปฏิบัติการดีข้ึน การจัดส4งท่ีดีข้ึน 
การบริการลูกค.าท่ีดีข้ึน และมีการตอบสนองสินค.า มากกว4าองค�กรท่ีมีการจําเข.าจํานวนน.อย 3) ความ
เข.าใจปUญหาด.านการนําเข.าสินค.าในกระบวนการโลจิสติกส� ได.แก4 การจัดการสินค.าคงคลัง การผ4านแดน 
แนวทางดําเนินการและความล4าช.าในการขนส4ง ขององค�กรขนาดเล็กมีน.อยกว4าองค�กรขนาดกลาง
หรือใหญ4 4) องค�กรท่ีมีประสบการณ�การจัดหาระหว4างประเทศท่ีมีความเข.าใจด.านความแตกต4างทาง
วัฒนธรรมในระดับตํ่า ได.แก4ความแตกต4างทางภาษา ความแตกต4างทางศุลกากรและการปฏิบัติการ
ทางด.านธุรกิจจะมีอุปสรรคมากกว4าองค�กรท่ีมีประสบการณ�มากหรือปานกลาง 5) การนําเข.าสินค.า
จากเอเซียมีความเข.าใจด.านกฎระเบียบ ได.แก4 ข.อจํากัดการนําเข.า (Quota) พิกัดสินค.า และข.อจํากัด
ทางการค.า เป:นอุปสรรคมากในการนําเข.าสินค.าจาก ทางสหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือหรือใต.และยุโรป 
และ 6) ประเทศอินเดียและจีนได.ผลประโยชน�ทางการแข4งขันมากในเรื่องของราคาถูกสามารถสร.าง
มูลค4าทางการเงินและตําแหน4งการแข4งขันทางการตลาดได.ดีกว4า ไต.หวันหรือเกาหลี แต4ก็มีปUญหา
ด.านโลจิสติกส�มากกว4าเช4นกัน  
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   Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003: 607 – 629) ในงานวิจัยนี้ได.
ศึกษาถึงความแตกต4างระหว4างการจัดหาระดับโลก (Global  sourcing) และ การจัดซื้อระหว4าง
ประเทศ (International Purchasing) ด.วยการทดสอบปUจจัยท่ีส4งผลต4อความสําเร็จและการรวม
ทิศทางของการจัดหาระดับโลกในอนาคต งานวิจัยนี้เป:นการพยายามท่ีจะหาวิธีการในการพัฒนาการ
กําหนดเปcาหมายทางกลยุทธ�หรือการหาวิธีการปฏิบัติการด.านการจัดหาท่ีดี โดยหากลุ4มตัวอย4าง 162 
บริษัท โดยทําการสํารวจวิจัยหาปUจจัยสําคัญท่ีนําไปสู4ความสําเร็จ ผลประโยชน� ความก.าวหน.า ความเสี่ยง 
วิธีการ การปฏิบัติการท่ีดี และการเรียนรู.จากประสบการณ� โดยการพัฒนากระบวนการและกลยุทธ�ใน
การจัดหาระดับโลก  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิจัยผลการปฏิบัติงานและประโยชน�ท่ีได.จากการจัดหาระดับโลก 

ผลการปฏิบัติงาน ประโยชน<ท่ีได�จากการจัดหาระดับโลก 
ราคารวมของการจัดซื้อ (Total purchase price) ลด
ต.นทุนได. 15% 

ต.นทุนราคาซื้อท่ีต่ํา 

ต.นทุนรวมของการเป:นเจ.าของสินคาท้ังสิ้น (Total cost 
of ownership) พัฒนาข้ึน 11% 

โอกาสในการเข.าถึงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ� 

คุณภาพของผู.ขาย (Supplier Quality) พัฒนาข้ึน 6% การพัฒนาความสัมพันธ�กับผู.ขาย 
ระยะเวลาของรอบการจัดส4งสินค.า (Delivery cycle 
time) ยืดระยะเวลา 6% 

กระบวนการการเข.าถึงเทคโนโลยี 

การจัดส4งสินค.าท่ีตรงตามเวลา (On-time delivery 
performance) พัฒนาข้ึน 3% 

ความพึงพอใจของการจัดซื้อของหน4วยงานภายใน
องค�กร 

 
   ท้ังนี้งานวิจัยในช4วงหลัง ของ Mihir A. Parikh Kailash Joshi (2005: 1042 – 1061) 
ได.ทําการศึกษาการลดต.นทุนการจัดซื้อเพื่อประโยชน�ต4อองค�กร ผ4านกระบวนการทํางานที่ดีมี
มาตรฐาน โดยมีส4วนสําคัญในเรื่องของค4าใช.จ4ายในการดําเนินการทางธุรกิจ (Overhead Cost) ท่ีสูง 
จากขนาดของการสั่งซ้ือขนาดเล็ก ความล4าช.าในการสั่งซ้ือ ความผิดพลาดของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสูง 
และการร4วมมือกับผู.ขายท่ีไม4มีประสิทธิภาพ  ทําให.ต.องมีการแยกกระบวนการสั่งซ้ือขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ4ออกจากกันเพ่ือตรวจสอบปUจจัยท่ีส4งผลต4อกระบวนการเปลี่ยนถ4าย (Transformation) ใน
การสั่งซ้ือ โดยงานวิจัยพบว4าความสําเร็จของการจัดซื้อขนาดเล็กเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบ
แหล4งกําเนิด การส4งผ4านกระบวนการจัดซ้ือ การมีส4วนร4วมของผู.ขายท่ีเก่ียวกับธุรกรรมธนาคารและ
พนักงาน โดยงานได.ศึกษาถึงแนวทางการสร.างความสําเร็จในการออกแบบและการนําไปใช.เพ่ือความ
ราบรื่นในกระบวนการจัดซื้อต.องประกอบไปด.วย 1) การออกแบบ (Design) ผู.บริหารเข.าใจใน
กระบวนการทํางานรวมถึงวิธีการออกแบบท่ีเหมาะสม 2) การพัฒนา (Development) ด.านนโยบาย 
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กฎ และการแบ4งงานของการ�ดจัดซื้อ (Purchasing Card) 3) การนําไปใช. (Implementation) 
ทดลองปฏิบัติผ4านการศึกษากระบวนการใหม4กับคนที่ทํางานและปรับปรุง และ 4) การปฏิบัติการ 
(Operation) ส4งเสริมให.มีการนําไปใช.และกําหนดควบคุม พร.อมท้ังติดตามผล โดยกระบวนท้ังหมด
ต.องตอบสนองด.านการลดต.นทุนและเวลาให.กับองค�กร Chunnan Jiang, Yue Tian, Susann 
Hertz, Lianguang Gui (2009) การจัดหาระหว4างประเทศเป:นแนวทางเดียวที่จะทําให.ผู.ผลิตใน
หลายๆ ประเทศได.พัฒนาประเทศด.วยการจัดซ้ือจากวัตถุดิบท่ีมีต.นทุนตํ่าและสินค.าจากประเทศกําลัง
พัฒนา ในงานวิจัยเองได.ศึกษาถึงอุปสรรคและโอกาสในการจัดหาสินค.าระหว4างประเทศกรณีศึกษาโร
งงงานผลิตจากประเทศจีน ท่ีมีความได.เปรียบด.านต.นทุนค4าแรงงานท่ีตํ่าและวัตถุดิบ แต4ก็ยังมีช4องว4าง
ด.านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโรงงานท่ีมีความสําคัญมากในตลาดสมัยใหม4 ซ่ึงการดําเนินการ
ด.านเทคนิคการสร.างสร.างคุณภาพคือการเพ่ิมต.นทุนของโรงงานเช4นกัน ปUญหาเหล4านี้ถูกนําไปเป:น
แรงจูงใจในการนํากลยุทธ�การจัดหาไปพัฒนาเพ่ือความได.เปรียบทางการแข4งขันต4อไป 
   งานวิจัยช4วง คศ. 2011-2016 งานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
มุ4งให.ความสําคัญกับความร4วมมือกับผู.ขายเพ่ือหาแนวทางการพัฒนางานร4วมกันและการลดต.นทุนเชิง
บูรณาการร4วมกัน Anna Jonsson Daniel Tolstoy (2013: 56 – 83) ผลการวิจัยพบว4าการเชื่อมโยงของ
การเรียนรู.และความสามารถของการจัดซ้ือและการจัดหาส4งผลต4อการอยู4รอดขององค�กร นอกจากจะ
ทําให.สามารถหลีกเลี่ยงการหาประโยชน�อย4างไม4ถูกต.องกับแหล4งสินค.าปUจจุบันและแหล4งใหม4แล.วยัง
เป:นการประสานกลยุทธ�ที่จะทําให.เกิดความเชื่อมั่น การสั่งสมประสบการณ�ในตลาดต4างประเทศ
รวมถึงความรู.จากผู.ขาย การพัฒนากลยุทธ�ร4วมกับผู.ขาย ในขณะท่ี Aaron M. Wedge (2015) ทํา
การวิจัยเพ่ือพิสูจน�ว4าองค�กรสามารถพัฒนากลยุทธ�การจัดหาและแนวทางการปฏิบัตินั้นสามารถลด
ต.นทุนได.ในเชิงบูรณาการ  
   โดยท่ีงานวิจัยนี้มีความแตกต4างจากงานวิจัยท่ีผ4านมา เพราะเน.นในเรื่องการหา
ปUจจัยเชิงสาเหตุท่ีจะสนับสนุนให.เกิดความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกตลอดจน
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน เพราะการมีความเกี่ยวข.องกับหลายส4วนงานหลายองค�กรในห4วงโซ4อุปทานของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ท่ีอยู4ในประเทศไทย ทําให.มีความเป:นไปได.ในการค.นหาความจริงและแนวโน.ม
ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก มีองค�ประกอบหลายประการ จากผลการวิจัย
เชิงคุณภาพเชิงปรากการณ�วิทยา 
 
ความสัมพันธ<ระหว\างตัวแปรท่ีศึกษาและการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 
 จากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข.อง สามารถที่จะสรุปองค�ประกอบที่สําคัญของ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ได.ดังต4อไปนี้ คือ ความสามารถในการเสริมสร.าง
ความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน ความสามารถในการสร.างความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูล
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ระหว4างองค�กร  ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความสามารถในการ 
บูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กร  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปVจจัยของความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.อง ผู.วิจัยพบว4าความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกประกอบไปด.วยความสามารถในการจัดการ 4 มิติได.แก4 

1.1 เสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน (Sustainable Inter-
Organizational Relationship Reinforcement) 
   การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน หมายถึง ความสามารถในการ
ท่ีองค�กรมุ4งเน.นการดําเนินกิจกรรมระหว4างองค�กร ด.วยการแสดงออกถึง การให.ความร4วมมือเชิง        
กลยุทธ�ในการพัฒนาสินค.าร4วมกัน การมีสัญญาซื้อขายที่เป:นธรรมและมีผลประโยชน�ร4วมกัน เพ่ือ
ความสัมพันธ�อย4างยั่งยืนระหว4างองค�กร โดยแบ4งตามประเด็นสําคัญของการเสริมสร.างความสัมพันธ�
ระหว4างองค�กรได.ดังนี้ 

1.1.1 การให.ความร4วมมือเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนาสินค.าร4วมกันการให.ความ
ร4วมมือเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนาสินค.าร4วมกัน หมายถึงการท่ีมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน�
ทางธุรกิจด.านการพัฒนาสินค.าร4วมกัน ท้ังในด.านของคุณภาพ ปริมาณ ราคา ตลอดการปราศจากการ
ย.อนกลับของเสียในโซ4อุปทานร4วมกัน ในงานวิจัยของ Robert J. Trent Robert M. Monczka 
(2003) พบว4า การทํางานร4วมกันเป:นทีมของโรงงานและผู.ขาย เป:นปUจจัยสําคัญในการสร.างความสําเร็จ
ของการจัดหาระดับโลกท่ีมีมากกว4าการจัดซ้ือระหว4างประเทศท่ัวไป รวมถึงงานวิจัยของ Saurabh 
Mishra, Sachin B. Modi, Animesh Animesh (2012: 298-312) พบว4าผลจากความร4วมมือและ
ช4วยเหลือกันของผู.ซื้อผู.ขายสามารถสร.างความสัมพันธ�ระหว4างการจัดซ้ือและการจัดการโซ4อุปทานได.ดี ซ่ึง
งานวิจัยนี้ได.ศึกษาการวิจัยจากกลุ4มตัวอย4าง 189 บริษัทในประเทศตุรกี ถึงความสามารถในการแบ4งปUน
เทคโนโลยีสารสนเทศส4งผลต4อประสิทธิภาพการจัดการสินค.าคงคลัง พบว4าปUจจัยดังกล4าวส4งผลต4อ
นวัตกรรมของผู.ขายท่ีมีความสัมพันธ�ท่ีดีต4อกัน Jeff Jianfeng Wanga, Julie Juan Lia, Jeanine 
Chang (2016: 9–83) การทํางานร4วมกันของผู.ซ้ือกับทฤษฎีการเรียนรู.ขององค�กรเป:นกลไกพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ�ร4วมกัน ผลต4อการทํางานร4วมกันระหว4างซัพพลายเออร�และผู.ซื้อในระดับปาน
กลาง ข.อมูลจากคู4ค.าผู.จัดจําหน4ายและผู.ซื้อจากประเทศจีนจํานวน 323 รายส4วนใหญ4สนับสนุนทฤษฎี 
ความรู.ของพาร�ทเนอร�มีความสัมพันธ�แบบ curvilinear (inverted U-shaped) กับการร4วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ในขณะที่ความเข.ากันได.ของเปcาหมายมีผลดีต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ร4วมกัน การเรียนรู.
ร4วมกันเป:นส4วนหนึ่งของการส4งผลดีในการเรียนรู.ร4วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ควบคู4ไปกับ
ความสําคัญของของซัพพลายเชนในตลาดใหม4 
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  งานวิจัยของ Yongchuan Baoa, Yuan Lib, Changwei Pangc, Yeqing 
Baoa, Xiang Y (2017) พบว4าความแตกต4างของทรัพยากรแตกต4างกันไปมีผลกระทบต4อนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�ของผู.ผลิตและความเชื่อม่ันท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีความซับซ.อนของสัญญาลดลง พบว4าความ
แตกต4างจากการรวมผู.จัดจําหน4ายจากมุมมองของความแตกต4างของทรัพยากร นอกจากนี้ยังแสดงให.
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไว.วางใจและสัญญาอย4างมากในการประสานทรัพยากร ส4วน 
Maarten Sjoerdsmaa, Arjan J. van Weeleb (2015: 192–203)  ผลการศึกษาในกรณีศึกษา
ส4งผลให.เกิดกรอบการทํางานท่ีได.รับการแก.ไขซ่ึงสามารถนําไปใช.ในการประเมินผลของ NPD ท่ีเกิด
จากปฏิสัมพันธ�ระหว4างผู.ซื้อและผู.จัดจําหน4าย การวิจัยของเรายืนยันว4ามีความสัมพันธ�เชิงบวกระหว4าง
คุณภาพความสัมพันธ�การถ4ายทอดความรู.และผลของ NPD ท่ีมีอยู4 สิบสองโครงสร.างมีความสําคัญต4อ
คุณภาพความสัมพันธ�กับผู.ซ้ือและผู.จัดจําหน4าย โครงสร.างเหล4านี้ทําหน.าท่ีในระดับบุคคลหรือระดับ
องค�กร คุณภาพความสัมพันธ�ท่ีดีข้ึนช4วยให.การถ4ายโอนความรู.ระหว4างคู4ค.ามีความคิดสร.างสรรค�และ
แนวทางการแก.ปUญหามากข้ึนและผลของโครงการ NPD ท่ีเป:นบวก สิ่งท่ีตรงกันข.ามก็ดูเหมือนจะเป:น
เช4นนั้น กรอบแนวคิดแบบบูรณาการท่ีนําเสนอสามารถใช.เพ่ือคาดการณ�ประสิทธิภาพของโครงการ 
NPD โดยการวัดคุณภาพของความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซื้อกับผู.จัดจําหน4ายในสิบสองโครงสร.าง เช4น
การวิจัยครั้งนี้ทําให.ความเข.าใจของเราเก่ียวกับความสําคัญและพลวัตของการบริหารความสัมพันธ�
ซัพพลายเออร�ในโครงการ NPD อย4างไรก็ตามการวิจัยในอนาคตจําเป:นต4อการตรวจสอบและทดสอบ
กรอบท่ีเสนอ และงานวิจัยของ Seung Ho Yooa, Hojung Shinb, Myung-Sub Park (2015: 107–120) 
พบว4าซัพพลายเออร�ท่ีรับผิดชอบด.านการผลิตจะกําหนดระดับของคุณภาพท่ีสอดคล.องกับข.อกําหนดการ
ออกแบบ การใช.กระบวนทัศน�หลัก - ตัวแทนเราเสนอกรอบการวิเคราะห�ท่ีใช.ในการศึกษาบทบาท
ของโครงการ SI ในโครงการ NPD ซ่ึงรวมเอาปUจจัยท่ีสําคัญ การบริหารจัดการแบบ NPD ท่ีกระจาย
อํานาจโดยการวิเคราะห�พฤติกรรมการปรับสมดุลของตัวแปรการตัดสินใจท่ีสําคัญ ในด.านสภาพแวดล.อม
ท้ังภายในและภายนอก 

  Yi-Su Chen, Hung-Chung Su, Young K. Ro (2017: 245–255) พบว4า
ความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซ้ือและผู.จัดจําหน4ายเชิงกลยุทธ�ได.รับผลกระทบท่ีสําคัญเช4นค4าใช.จ4ายท่ีลดลง
เวลานําท่ีรวดเร็วข้ึนและคุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีดีข้ึน ด.วยเหตุนี้ในป� 1990 ผู.ผลิตรถยนต�ในสหรัฐฯ 
จึงได.ย.ายออกไปจากความสัมพันธ�ระยะยาวแบบด้ังเดิมและต4อความสัมพันธ�เชิงกลยุทธ�กับซัพพลาย
เออร� การเปลี่ยนแปลงพบว4าผู.ผลิตรถยนต�ของสหรัฐฯผลิตรถยนต�ท่ีมีคุณภาพตํ่ากว4าญ่ีปุ�น จึงเห็นได.
ว4าขอบเขตท่ีความสัมพันธ�ของผู.จัดจําหน4ายท่ีดีจะนําไปสู4ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีดีข้ึน 
ความสัมพันธ�ระหว4างคุณภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ�ระหว4างผู.ผลิตรายใหญ4 6 ราย (สหรัฐฯและ
ญ่ีปุ�น Big Three) ผลเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว4างความสัมพันธ�กับซัพพลายเออร�เชิงกลยุทธ�และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ�เชิงกลยุทธ�จะนําไปสู4คุณภาพของผลิตภัณฑ�เฉพาะเม่ือคุณภาพความสัมพันธ�
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ตรงตามหรือสูงกว4าเกณฑ�ท่ีระบุ นอกจากนี้สําหรับผู.ผลิตรถยนต�ชาวญ่ีปุ�นคุณภาพความสัมพันธ�สูงมี
แนวโน.มท่ีจะนําไปสู4คุณภาพของผลิตภัณฑ�ในระดับสูงในขณะท่ีผู.ผลิตรถยนต�ในสหรัฐอเมริกามีเพียง 
ผู.ท่ีปรับปรุงความสัมพันธ�กับซัพพลายเออร�ท่ีเร็วกว4าคู4แข4งเท4านั้นท่ีได.รับประโยชน�จากความสัมพันธ�
กับซัพพลายเออร�เชิงกลยุทธ� ส4วนผลการวิจัยของ Jie Wua, Zefu Wub, Steven Sic (2016: 3780–
3787) ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนของอินเทอร�เน็ตในการเชื่อมต4อผู.ซ้ือและซัพพลายเออร�การทํางานร4วมกัน
บนอินเทอร�เน็ตจะมีผลต4อการสร.างสรรค�นวัตกรรมผลิตภัณฑ� การทํางานร4วมกันบนอินเทอร�เน็ตมีผล
ต4อประสิทธิภาพในการสร.างนวัตกรรมผลิตภัณฑ� แต4การพ่ึงพาเทคโนโลยีมากเกินไปจะส4งผลลบต4อ
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ� แสดงให.เห็นว4าปฏิสัมพันธ�ระหว4างผู.ซ้ือและผู.จัดจําหน4ายช4วยให.เกิดผลดีใน
การทํางานร4วมกันทางอินเตอร�เน็ตเก่ียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ�เช4นว4าเม่ือระดับปฏิสัมพันธ�แบบตัวต4อ
ตัวมีสูงการทํางานร4วมกันบนอินเทอร�เน็ตมีส4วนเก่ียวข.องกับ ประสิทธิภาพของนวัตกรรมท่ีดีข้ึน  

  Juho Ylimäki (2014: 996–1004) การศึกษาในปUจจุบันมีส4วนช4วยให.เกิด
วรรณกรรมเก่ียวกับการมีส4วนร4วมของผู.จัดจําหน4ายและลูกค.าโดยการผสานรวมรูปแบบการทํางาน
ร4วมกันท่ีการทํางานร4วมกันแบบอื่นที่สามารถนํามาใช.ในความสัมพันธ� การเปลี่ยนแปลงระหว4าง
ประเภทของความร4วมมือจะระบุไว.ในกรณีศึกษาตามยาว สามในสี่ช4วงการเปลี่ยนภาพเกิดข้ึนในช4วง
เดียวกันซ่ึงแสดงให.เห็นว4าเป:นไปได.ท่ีจะเปลี่ยนประเภทของความร4วมมือโดยไม4ทําให.ข.อดีของ
ความสัมพันธ�ระยะยาวกับลูกค.าเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงท่ีสุดในการทํางานร4วมกันคือการ
เปลี่ยนแปลงจากการมีส4วนร4วมของผู.จัดจําหน4ายเพ่ือการมีส4วนร4วมของลูกค.าซ่ึงเก่ียวข.องกับการยุติ
ความสัมพันธ�เดิมเป:นการชั่วคราวซ่ึงแสดงให.เห็นว4าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความเสี่ยงสูงสุดในการยุติ
ความสัมพันธ� การศึกษาครั้งนี้เป:นครั้งแรกในการวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงระหว4างรูปแบบการ
ทํางานร4วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ของลูกค.าประเภทต4างๆจากมุมมองของซัพพลายเออร� มุมมอง
แบบผลักดันเป:นสิ่งสําคัญสําหรับ บริษัท ท่ีต.องการใช.ประโยชน�จากความสัมพันธ�ระยะยาวของตน
แทนท่ีจะเริ่มต.นใหม4เม่ือความต.องการใหม4สําหรับการทํางานร4วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ�เกิดข้ึน 
Yushan Zhaoa, Erin Cavusgilb, S. Tamer Cavusgilc (2014: 1058–1064) งานวิจัยนี้เป:น
การศึกษาการบูรณาการซัพพลายเออร�ในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 (NPD) แบบจําลองและสมมติฐาน
หลายข.อได.เสนอเพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว4างลักษณะงานของผลิตภัณฑ� (ความสําคัญและความ
ซับซ.อน) การบูรณาการซัพพลายเออร�และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ� ใช.ข.อมูลจาก บริษัท 
เทคโนโลยีชั้นสูงในสหรัฐฯจํานวน 136 แห4งเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยชี้ให.เห็นว4าการประเมิน
ความสําคัญและความซับซ.อนของงาน NPD มีความสําคัญต4อการใช.กลยุทธ�การผสานรวมนวัตกรรม
ของซัพพลายเออร� บริษัท มีแนวโน.มท่ีจะดําเนินงาน NPD ท่ีเก่ียวข.องกับความสามารถหลักของ 
บริษัท ในองค�กร เพ่ือท่ีจะใช.ทรัพยากรของซัพพลายเออร�และเพ่ือเพ่ิมความเร็ว NPD อิทธิพลต4อ
ความเร็วในการตลาด ด.านเทคโนโลยีอยู4ในระดับสูงจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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    งานวิจัยท้ังหมดท่ีกล4าวมาแสดงให.เห็นว4า การให.ความร4วมมือในการพัฒนา
สินค.าร4วมกันในเชิงกลยุทธ�ระหว4างผู.ซ้ือผู.ขายโดยการคํานึงถึงผลประโยชน�ร4วมกันในการพัฒนาสินค.า 
เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4การเสริมสร.างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างองค�กรได. 

1.1.2 การมีสัญญาซ้ือขายท่ีเป:นธรรมและมีผลประโยชน�ร4วมกันการมีสัญญาซ้ือ
ขายท่ีเป:นธรรมและมีผลประโยชน�ร4วมกัน หมายถึงการแสดงออกซ่ึงเอกสาร หรือสัญญาท่ีส4งผลต4อ
การแสดงออกของความเป:นธรรมทางการค.า ธรรมมาภิบาลระหว4างองค�กร ตลอดจนการคํานึงถึง
ผลประโยชน�ร4วมกันท้ังสองฝ�าย สัญญาซ้ือขายท่ีมีการตกลงทําร4วมกันระหว4างผู.ซื้อและผู.ขายได.มีความ
เป:นธรรมและแสดงออกซ่ึงผลประโยชน�ท้ังสองฝ�าย William H. Murphy, Ning Li (2014) ผู.ขายชาว
จีนประสบความสําเร็จทางธุรกิจจากการประยุกต� ในเรื่องของทัศนคติส4วนตัว การรับรู. ความพึงพอใจ
ในงาน และการทําสัญญา คนจีนเองเมื่อมีการทําธุรกิจจะมีการตั้งหน4วยงานข้ึนมาเพ่ือท่ีจะบริหาร
จัดการลูกค.าหลัก (Key Account Management) เพื่อตอบสนองต4อการลดความแตกต4างทาง
วัฒนธรรมระหว4างผู.ขายในประเทศจีนและผู.ซ้ือทางตะวันตกท่ีวิธีการดังกล4าว ธุรกิจของประเทศทาง
ตะวันตกมีลักษณะการดําเนินงานดังกล4าวแตกต4างจากคนจีนคือพวกเขาจะกระทําการผ4านตัวแทน
ขายโดยเน.นการสร.างความสัมพันธ�ทางโซ4อุปทานมากกว4าท่ีจะบริหารจัดการลูกค.าหลักเหมือน
ประเทศจีน สอดคล.องกับงานวิจัย Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003) ปUจจัยสําคัญใน
การสร.างความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกท่ีมีมากกว4าการจัดซ้ือระหว4างประเทศท่ัวไปเพราะผู.ขาย
ท่ีมีความสนใจในการทําสัญญาซ้ือขายระหว4างประเทศ (Global contracts) ต4อกัน Veronica H. 
Villena, Elena Revilla, Thomas Y. Choi (2011: 561-576) ได.ทําการศึกษาด.านมืดของรายได.
ทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ผู.ซื้อผู.ขาย ผ4านความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรและรูปแบบโครงสร.างท่ี
มีคุณค4าต4อผลการดําเนินงานทางธุรกิจเพราะเพ่ิมเรื่องของการตัดสินใจต4อผู.ขายได.ดี  การสร.างรายได.
ทางสังคมเป:นเหมือนสินทรัพย�ขององค�กรท่ีสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร 

  ผลการวิจัยของ Abu Hassim Aliza, Kajewski Stephen, Trigunarsyah 
Bambang (2011: 1929-1937) พบว4าการจัดซ้ือโครงการเป:นสภาพแวดล.อมท่ีดี มีความเสี่ยงต4อ
พฤติกรรมที่ไม4เหมาะสมและการแข4งขัน มีก4อให.เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมผิด
จรรยาบรรณในอุตสาหกรรมก4อสร.าง งานวิจัยศึกษาโครงการรัฐบาลมาเลเซีย ในป� 2549 เพียงอย4างเดียว 
17.3% เป:นผลงานท่ีไม4ดีจากผู.รับเหมา ดังนั้นจึงเป:นเรื่องสําคัญท่ีจะต.องควบคุมการจัดซ้ือโครงการ
โดยเฉพาะข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ.างเพ่ือให.เกิดความรับผิดชอบและความโปร4งใสในการตัดสินใจในการ
ทําสัญญาท่ีเหมาะสมกับผู.รับเหมาท่ีดีท่ีสุด นี่คือท่ีท่ีกรอบการบริหารจัดการโครงการ (PGF) จําเป:น
อย4างยิ่งในการวางแผนจัดซื้อโครงการ การกํากับโครงการเป:นส4วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีมุ4งเน.นด.านการกํากับดูแลกิจการท่ีเก่ียวข.องกับกิจกรรม ตรงกับ Bélgica Pacheco-Blanco, María 
José Bastante-Ceca (2016: 648–656) มหาวิทยาลัย 21.5% ได.ริเริ่มโครงการต4าง ๆ ท่ีเก่ียวข.อง
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กับการจัดซ้ือจัดจ.าง และ 72.5% มีแผนกท่ีรับผิดชอบด.านสิ่งแวดล.อม ผลการศึกษาพบว4ามหาวิทยาลัย
โดยท่ัวไปมีเกณฑ�ด.านสิ่งแวดล.อมในข.อกําหนดของสัญญาการจัดซ้ือสาธารณะ ผลการวิจัยยังแสดงให.
เห็นว4าผู.ท่ีรับผิดชอบด.านสิ่งแวดล.อมท่ีมหาวิทยาลัยยินดีท่ีจะใช.มาตรการท่ีจําเป:นสําหรับการจัดซ้ือ        
สีเขียวในการประสบความสําเร็จเนื่องจากมีความรู.และเข.าถึงเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการ
นําไปปฏิบัติในผลิตภัณฑ�ต4างๆ 

  Martin Loosemore (2016: 133–144) อธิบายว4าความจําเป:นท่ีต.องมี
การเปลี่ยนแปลงจํานวนมากในการจัดซ้ือจัดจ.างท่ีมีอยู4นั้น มีวัตถุประสงค�เพ่ือส4งเสริมให.เกิดการมีส4วน
ร4วมของวิสาหกิจทางสังคมมากข้ึนในโครงการก4อสร.าง ลูกค.ามีบทบาทเป:นผู.นําท่ีสําคัญในการนํามาซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงเหล4านี้ การวิจัยครั้งนี้แสดงให.เห็นว4าในการบรรลุข.อกําหนดด.านการจัดซ้ือทางสังคม
ใหม4 Francesco Testaa, Eleonora Annunziata, Fabio Iraldoa, Marco Frey (2016: 1893–
1900) "การจัดซื้อสาธารณะสีเขียว" (GPP) มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการกระตุ.นความต.องการ
ผลิตภัณฑ�และบริการท่ีเป:นมิตรกับสิ่งแวดล.อมจึงมีความต.องการท่ีจะวิเคราะห�ว4าปUจจัยใดผลักดันให.
เกณฑ�สิ่งแวดล.อมเข.าร4วมในการประมูลสาธารณะ การวิเคราะห�ข.อมูลเชิงสถิติยืนยันว4าข.อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
และสร.างความตระหนักเก่ียวกับเทคนิคของ GPP สามารถสนับสนุนการพัฒนาประมูลประกวดราคา
สาธารณะได.อย4างมาก สอดคล.องกับ Simona Baldia, Anna Bottasso, Maurizio Contib, Chiara 
Piccardoc (2016: 89–106) การประมูลแบบเป�ดและการเจรจาต4อรองในตัวอย4างของเทศบาลใน
อิตาลี การควบคุมลักษณะเฉพาะของโครงการสําหรับความไม4สมํ่าเสมอท่ีสังเกตได.และไม4ได.รับ
การยอมรับในระดับเทศบาลผลลัพธ�หลักของเราชี้ให.เห็นว4าโครงการท่ีมีความซับซ.อนมากข้ึนมี
แนวโน.มท่ีจะจัดหาด.วยข้ันตอนการเจรจาต4อรอง โดยเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของดัชนีความซับซ.อนของ
โครงการจากอันดับท่ี 25 ถึง 75 ของการกระจายตัวจะเพ่ิมความน4าจะเป:นของการจัดหาโครงการ
ด.วยข้ันตอนการเจรจาต4อรองโดยประมาณ 6% -8% อย4างไรก็ตามผลยังชี้ให.เห็นว4าผลกระทบของ
ความซับซ.อนอาจมีความเก่ียวข.องมากข้ึนในกรณีของโครงการท่ีจัดหาโดยเทศบาลท่ีต้ังอยู4ในจังหวัด
ซ่ึงมีระดับการทุจริตอยู4ในระดับตํ่า นอกจากนี้เรายังพบว4าโครงการท่ีซับซ.อนมีความเก่ียวข.องกับความ
ล4าช.าในการดําเนินการอีกต4อไปส4วนลดท่ีมากข้ึนและความน4าจะเป:นท่ีสูงข้ึนท่ีจะได.รับแก4 บริษัท ใน
ประเทศ  

  การวิจัยของ Mansi Mansi, Rakesh Pandey (2016: 31–40) พบว4า
ผลกระทบของลักษณะทางประชากรศาสตร�ของผู.จัดซ้ือจัดจ.างในการจัดซ้ือจัดจ.างแบบยั่งยืน (SP) ใน
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย องค�กรอาจมีแนวโน.มท่ีจะมีส4วนร4วมในการปฏิบัติงานของ SP มากท่ีสุด 
การใช.ตัวอย4างท่ีมีค4าของผู.เชี่ยวชาญด.านการจัดซื้อจัดจ.าง 224 รายข.อค.นพบของการศึกษาครั้งนี้
แสดงให.เห็นว4าลักษณะทางประชากรศาสตร�เช4นการครอบครองงานคุณสมบัติและตําแหน4งท่ี
คาดการณ�การปฏิบัติงานของ SP โดยเฉพาะอย4างยิ่งในด.านสิ่งแวดล.อมการทําบุญและความปลอดภัย 
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การศึกษาแสดงให.เห็นว4าหากมีผู.เชี่ยวชาญด.านการจัดซ้ือจัดจ.างหญิงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกว4ามี
แนวโน.มว4าองค�กรจะดําเนินกิจกรรมการจัดซ้ือท่ีเป:นมิตรกับสิ่งแวดล.อม นี่เป:นการศึกษาครั้งแรกเพ่ือ
ยืนยันผลกระทบของลักษณะทางประชากรศาสตร�ของผู.เชี่ยวชาญด.านการจัดซ้ือในมิติ SP 

  งานวิจัยท่ีกล4าวมาท้ังหมดแสดงให.เห็นว4า การมีสัญญาซ้ือขายท่ีเป:นธรรม
และมีผลประโยชน�ร4วมกันระหว4างผู.ซ้ือผู.ขายเป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4การเสริมสร.าง
ความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืนได. 

1.1.3 ความสัมพันธ�อย4างยั่งยืนระหว4างองค�กร ความสัมพันธ�อย4างยั่งยืนระหว4าง
องค�กร หมายถึงการ การมีความสัมพันธ�ในทางท่ีดีและมีประโยชน�ทางการค.าร4วมกัน เชิงบูรณาการ
ต4อกันระหว4างองค�กรในระยะยาว Brian Fynes, Chris Voss (2002: 589-613) พบว4า การออกแบบ
รูปแบบความร4วมมือส4งผลต4อคุณภาพของผลการดําเนินงาน การยอมรับการพัฒนาความสัมพันธ�
ระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขาย และการมุ4งประเด็นการพิจารณาการวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ความร4วมมือปฏิบัติการด.านคุณภาพกับผลการดําเนินงานร4วมกัน จากการศึกษากลุ4มตัวอย4างของ
โรงงานของบริษัทอิเลคทรอนิกส�ในประเทศไอซ�แลนด� ด.านการจัดการคุณภาพและความสัมพันธ�
ระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขาย สอดคล.องกับงานวิจัยของ Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003) 
พบว4าปUจจัยด.านความพร.อมของผู.ขายท่ีมีสมรรถภาพ ส4งผลต4อความสําเร็จของการจัดหาท่ัวโลกท่ีมี
มากกว4าการจัดซ้ือระหว4างประเทศทั่วไป   M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady 
(2014: 417–426) งานวิจัยได.ศึกษาความสัมพันธ�ของโรงงานหรือผู.ขายในการคัดเลือกและผลการ
ปฏิบัติงานของสองโรงงานในประเทศคูเวต โดยผลกระทบจากความสัมพันธ�ของผู.ขายและการคัดเลือก
จากผลการปฏิบัติงานในหน.าท่ีของหน4วยงานจัดซ้ือ การวัดสมรรถภาพของหน4วยงานจัดซ้ือมีปUจจัยใน
การวัด ได.แก4 สมรรถภาพในการจัดส4ง สมรรถภาพของปริมาณสินค.า สมรรถภาพในเรื่องของต.นทุน
สินค.า และสมรรถภาพในเรื่องของคุณภาพสินค.า 

  Yonggui Wang, Na Wang, Ling Jiangc, Zhilin Yangd, Victor Cui 
(2016: 5587–5596) อธิบายว4าความร4วมมือในระยะยาวระหว4างองค�กรมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ�
กับผู.ซ้ือและผู.จัดจําหน4าย จากการศึกษาทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรการศึกษาครั้งนี้ระบุว4าข.อได.เปรียบ
ด.านอํานาจของผู.ซื้อทําให.ผู.ซื้อไม4เต็มใจท่ีจะร4วมมือกับซัพพลายเออร�ในระยะยาว กลยุทธ�การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ท่ีริเริ่มโดย บริษัท ผู.ให.บริการ 1) การปรับการแบ4งปUนข.อมูลและความสัมพันธ�ในการ
บริหารกับบริษัทผู.ซื้อ ข.อได.เปรียบด.านอํานาจของผู.ซ้ือมีความสัมพันธ�กับการทํางานร4วมกันในระยะยาว 
2)การปรับของผู.จัดจําหน4ายและความสัมพันธ�ในการบริหารจัดการช4วยลดผลกระทบจากข.อได.เปรียบด.าน
อํานาจของผู.ซื้อในการทํางานร4วมกันในระยะยาว ในขณะท่ี Yili Lian (2017: 397–406) ศึกษาการใช.
ตัวอย4างท่ีจับคู4กับผู.จัดหาลูกค.าระหว4างป�พ.ศ.2523 ถึงป� พ.ศ. 2557 ศึกษาบทบาทของความสัมพันธ�
กับลูกค.า – ผู.จัดจําหน4าย พบว4าด.านการเงินของผู.จัดจําหน4ายจะได.รับอิทธิพลจากเง่ือนไขทางการเงิน
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ของลูกค.ารายใหญ4 แสดงให.เห็นว4าความสัมพันธ�นี้จะเด4นชัดมากข้ึนเม่ือความสัมพันธ�ของลูกค.ากับผู.จัด
จําหน4ายมีความแข็งแกร4งขึ้นเมื่อลูกค.ารายใหญ4มี ผลการศึกษาชี้ให.เห็นถึงความสําคัญของการทํา
ความเข.าใจความสัมพันธ�ระหว4างลูกค.ากับผู.จัดจําหน4ายเมื่อวิเคราะห�ความเป:นไปได.ท่ี บริษัท จะ
ประสบปUญหาทางการเงินการถ4ายโอนความเสี่ยงทางการเงินจาก บริษัท ลูกค.าไปยัง บริษัท ซัพพลาย
เออร� ส4วน Rhona E. Johnsena, Sylvie Lacoste (2016: 76–95) นําเสนอข.อค.นพบจากการ
ทบทวนประเด็นปUญหาด.านมืดท่ีเก่ียวข.องกับโครงสร.างสามประการ ได.แก4 ความขัดแย.งอํานาจและ
การพ่ึงพาอาศัยกันในความสัมพันธ�กับลูกค.า - ผู.จัดจําหน4าย งานวิจัยศึกษาการตรวจสอบความสัมพันธ�
เก่ียวกับการพัฒนาความสัมพันธ�กับผู.ให.บริการลูกค.าเก่ียวกับการสร.างความไว.วางใจการพัฒนาความ
มุ4งมั่นหรือการบริหารจัดการเปcาหมายระยะยาวและการมีส4วนร4วม การวิจัยเก่ียวกับความขัดแย.ง
อํานาจและการพ่ึงพาความสัมพันธ�ในการติดตามการพัฒนาต้ังแต4เดือนมกราคมป� 1980 ถึงปลายป� 
2014 และการประเมินประเด็นด.านมืดท่ีเกิดข้ึนในงานวิจัยก4อนหน.าโดยให.ความสําคัญกับความสัมพันธ�
ระหว4างลูกค.าและซัพพลายเออร�ท่ีไม4สมดุลย�กัน ลักษณะความสัมพันธ�แต4ละแบบการเปลี่ยนแปลงของ
ผลประโยชน�เชิงสัมพันธ�ผลของการวิวัฒนาการระหว4างองค�กร ความไว.วางใจและผลกระทบต4อด.าน
มืดของความสัมพันธ� ดังนั้นบทความนี้จึงมีส4วนช4วยในการระบุพ้ืนท่ีวิจัยและข.อเสนอแนะท่ีอาจเป:น
ประโยชน�เพ่ือเป:นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดในอนาคต 

  Minkyun Kima, Sangmi Chai (2017: 42–52) ศึกษาถึงผลกระทบของ
ความเป:นนวัตกรรมของซัพพลายเออร�ต4อความร4วมมือและความรวดเร็วของซัพพลายเชน อธิบายว4า
นวัตกรรมของผู.จัดจําหน4ายมีการแพร4กระจายอย4างไรในห4วงโซ4อุปทานและวิธีการจัดหาแหล4งท่ีมาท่ัวโลก
ลดความสัมพันธ�ระหว4างความเป:นนวัตกรรมของซัพพลายเออร�การแบ4งปUนข.อมูลการจัดหากลยุทธ�
และความคล4องตัวในห4วงโซ4อุปทาน งานวิจัยนี้ได.วิเคราะห�การตอบแบบสํารวจจํานวน 272 แบบจาก
ผู.บริหารและผู.บริหารด.านอุปทานและซื้อในอุตสาหกรรมการผลิต ผลการวิจัยแสดงให.เห็นว4า
นวัตกรรมของผู.จัดจําหน4ายมีผลต4อการแบ4งปUนข.อมูลและความคล4องตัวของห4วงโซ4อุปทาน แต4ไม4มี
ความสัมพันธ�กับการจัดหาเชิงกลยุทธ� การแบ4งปUนข.อมูลและการจัดหากลยุทธ�มีบทบาทในเชิงบวกใน
การปรับปรุงความคล4องตัวในห4วงโซ4อุปทาน การศึกษาครั้งนี้ยังมีหลักฐานเชิงประจักษ�ว4าผลกระทบ
ของความเป:นนวัตกรรมของผู.จัดหาการแบ4งปUนข.อมูลและการจัดหากลยุทธ�ในด.านความคล4องตัวของ
ซัพพลายเชนในการจัดหาสินค.าในประเทศจะมีมากข้ึนในการจัดหาท่ัวโลก การวิจัยครั้งนี้มีข.อมูลเชิง
ลึกท่ีมีความหมายสําหรับนักวิชาการและภาคอุตสาหกรรมด.วยการเติมช4องว4างท่ีสําคัญในวรรณคดี
และแสดงให.เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกจากความเป:นนวัตกรรมของซัพพลายเออร�เพ่ือให.เกิดความ
ร4วมมือในห4วงโซ4อุปทาน 
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         งานวิจัยท่ีกล4าวมาท้ังหมดในส4วนนี้จึงแสดงให.เห็นว4า การมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีดีต4อกันระหว4างผู.ซ้ือผู.ขายเป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4การเสริมสร.างความสัมพันธ�
ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืนได.เช4นกัน 

1.1.4 การมีความสัมพันธ�ระยะยาว การมีความสัมพันธ�ระยะยาว หมายถึงการมี
ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างองค�กรเป:นสิ่งนํามาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีดี และดียิ่งข้ึนเม่ือเป:นความสัมพันธ�ท่ีบ4งบอก
ถึงความยืนยาว Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004: 119-150) ศึกษาการออกแบบและการ
บริหารจัดการเครือข4ายของความสัมพันธ�อย4างอิสระเพ่ือพัฒนาและผลักดันให.มีความร4วมมือทางด.าน
กลยุทธ� โดยเน.นไปท่ีระบบการจัดการโซ4อุปทาน ผลการศึกษาพบว4าความสําเร็จบนพ้ืนฐานการวัดผล
ด.านการวิเคราะห�และการแบ4งอย4างละเอียด ถึงความสัมพันธ�กันในรูปแบบ ทิศทางการสร.างทฤษฎีใน
โซ4อุปทาน โดยปUจจัยสําคัญท่ีทําให.ความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซ้ือกบผู.ขายดําเนินไปได.ดีคือ การติดต4อสื่อสาร 
การมีส4วนเก่ียวข.องของผู.ขาย ความสัมพันธ�ระยะยาว การทํางานแผนกต4างๆ ในองค�กร และการ
ตอบสนองการลดราคาเพ่ือให.เหมาะสมทั้งผู.ซื้อและผู.ขาย และเกี่ยวกับประเด็นการมีความสัมพันธ�
ระยะยาว Aydin Inemek, Paul Matthyssens (2013: 580-594) ได.ศึกษาถึงปUจจัยความสัมพันธ�      
ผู.ซื้อผู.ขาย ต4อนวัตกรรมของผู.ขายในบริบทการข.ามเขตความสัมพันธ�อุปทาน ผลการศึกษาพบว4าการ
เสริมสร.างการจัดซ้ือและการจัดการอุปทานส4งผลกระทบต4อนวัตกรรมของผู.ขายเพราะมีการบริหาร
เครือข4ายการพัฒนาผลิตภัณฑ�และการสร.างความสัมพันธ�ใกล.ชิดในระยะยาว ซ่ึงในงานวิจัยนี้จึงแสดง
ให.เห็นว4า การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีต4อกันระหว4างผู.ซื้อผู.ขายเป:นส4วนประกอบสําคัญที่สามารถ
นําไปสู4การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืนได.อีกเช4นกัน 
    สรุปการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน ประกอบด.วย 
1) การให.ความร4วมมือในการพัฒนาสินค.าร4วมกันในเชิงกลยุทธ� 2) มีสัญญาซ้ือขายท่ีเป:นธรรมและมี
ผลประโยชน�ร4วมกัน 3) มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีต4อกัน และ 4) การมีความสัมพันธ�ระยะยาว นําไปเป:น
ปUจจัยหนึ่งท่ีทําเกิดความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาท่ัวโลก โดยมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร กล4าวคือการที่องค�กรจะประสบความสําเร็จและสร.างมูลค4าอย4างยั่งยืน ต.องมีพ้ืนฐาน
ทรัพยากรท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง (Unique) 2) การมี
ทรัพยากรท่ีหาได.ยาก (Rare) 3) การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค4า (Valuable) 4) การมีข.อจํากัด (Limitation) 
หรือการทดแทน (Substitution) ของทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.างมูลค4าของทรัพยากรของ
องค�กรและการได.เปรียบทางการแข4งขัน 

1.2 ความร\วมมือในการแบ\งปVนข�อมูลระหว\างองค<กร (Inter-Organizational 
Collaborative Information Sharing) 
   ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร หมายถึง การท่ีองค�กรมีการให.
ข.อมูล หรือมีการประยุกต�ใช.ฐานข.อมูลสินค.าร4วมกันกับผู.ขาย เพ่ือผลประโยชน�ระหว4างองค�กรท้ังใน
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เรื่องของรายละเอียดของสินค.า การขนส4งสินค.า และความมุ4งมั่นที่จะลดความซับซ.อนของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุผลการทํางานร4วมกันเชิงสร.างสรรค� โดยมีองค�ประกอบสําคัญท่ีจะเกิดการ
แบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กรได.ดี ได.แก4 

1.2.1 การให.และการได.รับข.อมูลเก่ียวกับการซ้ือสินค.าท่ีเพียงพอการท่ีผู.ซ้ือและ
ผู.ขายสามารถได.รับข.อมูลสินค.าท่ีเพียงพอในและชัดเจนในสินค.าท่ีจะซ้ือนั้น เป:นการสร.างความเข.าใจ 
และแนวทางการปฏิบัติงานร4วมกันได.ดี รวมถึงการให.ข.อมูลสินค.า หรือสถานการณ�ทางการตลาดและ
โซ4อุปทานของสินค.าที่ตรงตามความจริง Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003) 
ความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกท่ีมีมากกว4าการจัดซ้ือระหว4างประเทศท่ัวไปเม่ือมีปUจจัยด.าน 
ความพร.อมต4อการให.ข.อมูล และ Jingquan Lia, Riyaz Sikorab, Michael J. Shawa, Gek Woo 
Tanc (ม.ป.ป.) ศึกษากลยุทธ�การให.แบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กรจากระดับของระดับผลการดําเนินงาน
ภายใต.ความม่ันคงต4อเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงอย4างกะทันหันทางการตลาด พบว4าในตลาดอิเลคทรอนิกส�
และให.การจัดระบบตามลําดับนั้นมีความต.องการในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กรในการสั่งซ้ือ 
เพ่ือท่ีจะลดต.นทุนทางธุรกรรม ต.นทุนการบริหารคลังสินค.า และการบริการลูกค.าท่ีดีข้ึน ต้ังแต4การให.
ข.อมูลผ4านลักษณะของข.อมูลท่ีถูกแบ4งปUนและการจัดการการส4งผ4านข.อมูลไปหน4วยการทํางานต4างๆ 
การแยกประเภทของข.อมูลระหว4างองค�กรเป:นส4วนผลักดันให.เกิดความเข.าใจท่ีดีข้ึนในด.านการ
สร.างสรรค�และพลังผลักดันธุรกิจ  
    Zhi Yanga, Hai Zhanga, En Xie (2017) การค.นคว.าเก่ียวกับผลกระทบ
ของความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขายเก่ียวกับการแบ4งปUนข.อมูลจะใช.มุมมองแบบคู4ขนานและ
มองข.ามความจริงที่ว4าความสัมพันธ�ที่อยู4ติดกันมีบทบาทต4อการมีส4วนร4วมของผู.ซ้ือและผู.ขาย จาก
ทฤษฎีความสอดคล.องทางสังคมการวิจัยครั้งนี้พยายามท่ีจะเป�ดเผยผลกระทบของความสัมพันธ�
ระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขายโดยรอบในการแบ4งปUนข.อมูลของผู.จัดหารายสําคัญกับผู.ซ้ือในช4วงเวลา การใช.
ข.อมูลการสํารวจจาก 178 ผู.ผลิตในจีนท่ีระบุซัพพลายเออร�จํานวน 768 รายการศึกษานี้แสดงให.เห็น
ถึงอิทธิพลทางสังคมท้ังในด.านข.อมูลและเชิงบรรทัดฐานในเครือข4ายซัพพลายเออร�และพบว4าสําหรับ 
ผู.จัดหารายใหญ4ความสัมพันธ�เชิงสัมพันธ�ระหว4างผู.ซ้ือกับผู.จัดจําหน4ายรายนั้นสัมพันธ�กันในแง4ลบกับ
การแชร�ข.อมูลของซัพพลายเออร� กับผู.ซ้ือ นอกจากนี้ความสัมพันธ�นี้จะเพ่ิมข้ึนเม่ือความหนาแน4นของ
เครือข4ายซัพพลายเออร�และความแตกต4างทางเทคโนโลยีของผู.ซ้ือ – ผู.จัดจําหน4าย และงานวิจัยของ 
Yazhen Xiaoa, Haisu Zhangb, Timothy M. Basadur (2016: 587–595) ศึกษาผลกระทบของ
การแบ4งปUนข.อมูลและการใช.ข.อมูลในการตัดสินใจของทีม แม.ว4าการศึกษาในอดีตจะอิงตามสมมติฐาน
ที่ว4าการแบ4งปUนข.อมูลมักนําไปสู4การใช.ข.อมูลและผลการตัดสินใจที่ดีที่สุด แต4ผู.เขียนยืนยันว4า
สมมติฐานนี้ใช.ได.เฉพาะเม่ือข.อมูลมีการกระจายอย4างเท4าเทียมกันระหว4างผู.มีอํานาจตัดสินใจในทีม 
ผู.เรียนแนะนําว4าเม่ือมีการแจกจ4ายข.อมูลไม4เท4ากันการแบ4งปUนข.อมูลจะไม4อํานวยความสะดวกในการ
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ตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกันพวกเขาพบว4าความหลากหลายในการทํางานของทีมเป:นปUจจัยหลัก
ท่ีทําให.สถานการณ�เลวร.ายยิ่งข้ึน - นั่นคือเม่ือผู.มีอํานาจตัดสินใจมีความหลากหลายในแง4ของภูมิหลัง
ด.านการทํางานของพวกเขาการอํานวยความสะดวกในการแบ4งปUนข.อมูลจะลดลง ผลการวิจัยชี้ให.เห็น
ว4าการใช.ข.อมูลมากกว4าการใช.ข.อมูลร4วมกันเป:นเกตเวย�ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปสู4การตัดสินใจของผู.ผลิตต4อ
ผลการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด 
    งานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับประเด็นดังกล4าวนี้แสดงให.เห็นว4า การให.และการ
ได.รับข.อมูลเก่ียวกับการซ้ือสินค.าท่ีเพียงพอเป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความร4วมมือใน
การแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กรได.ดี 

1.2.2 การให.และการได.รับข.อมูลเก่ียวกับการขนส4งท่ีถูกต.องระบบการขนส4งสินค.า
ถูกออกแบบให.มีการติดตามแบบทันเวลา ท้ังผู.รับและผู.ส4งสามารถทราบได.ถึงสถานะสินค.าระหว4าง
การขนส4งได.ดี แต4วันท่ีรอขนส4งนั้นต.องมีการตรวจรับสินค.าจากผู.ขายถึงการแจ.งหลังจากสินค.าผ4าน
กระบวนผลิตและตรวจสอบเรียบร.อยแล.วในงานวิจัยของ Stanley E. Fawcett Paul Osterhaus 
Gregory M. Magnan James C. Brau Matthew W. McCarter (1998) พบว4าการเข.าใจข.อมูลด.าน
เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต4อผลการดําเนินงานโซ4อุปทาน ในงานวิจัยพบว4าความสามารถในการแบ4งปUน
ข.อมูลด.านการเชื่อมต4อและความต้ังใจส4งผลต4อการปฏิบัติท่ีดี ท้ังด.านการปฏิบัติงานและการได.เปรียบ
ทางการแข4งขัน โดยการรวบรวมการเชื่อมต4อของความท.าทาย ปUจจุบันผลด.านการให.ข.อมูลในระบบท่ี
สั้นกระชับจะเป:นสิ่งท่ีผู.จัดการต.องการ ความท.าทายของการเชื่อมต4อข.อมูลลดลงเมื่อวัฒนธรรม
องค�กรและโครงสร.างองค�กรท่ีไม4มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดลงของผู.จัดการท่ีมีความต้ังใจในการ
แบ4งปUนข.อมูลท่ีจําเป:นเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานโซ4อุปทาน ความตั้งใจเป:นกุญแจสําคัญต4อการ
แบ4งปUนข.อมูลที่จะลดการมองข.ามการไม4เข.าใจกัน การจัดการเล็กๆน.อย ไปจนกระท่ังการลงทุน
ขนาดใหญ4 จะต.องเปลี่ยนองค�กรต4างให.เห็นความสําคัญของการลงทุนเทคโนโลยีอย4างเต็มท่ี Wenliang 
Biana, Jennifer Shangb, Juliang Zhang (2016: 82–94) การแลกเปลี่ยนข.อมูลทวิภาคีระหว4าง
ผู.ผลิตและผู.ค.าปลีกในสองกลุ4มซัพพลายเชนท่ีมีการแข4งขันซ่ึงท้ังผู.ผลิตและผู.ค.าปลีกมีข.อมูลบางส4วน
ตามต.องการ การวิเคราะห�ปUญหาการแบ4งปUนข.อมูลแบบสองทางภายใต.การแข4งขันแบบ Supply 
chain (SC) พบว4าการคาดการณ�ความต.องการใช.ร4วมกันโดยสมัครใจใน SC เป:นประโยชน�ต4อผู.ผลิต 
แต4ส4งผลต4อผู.ค.าปลีก พบว4า SC ได.รับประโยชน�จากการแบ4งปUนข.อมูลข้ึนอยู4กับความรุนแรงในการ
แข4งขันและความผิดพลาดในการคาดการณ� ค4าใช.จ4ายท่ีคาดว4าจะได.รับจากการใช.ข.อมูลร4วมกัน (EVISs) 
สําหรับ SCs ท้ังหมดอยู4ในระดับสูง นอกจากนี้การแบ4งปUนข.อมูลในห4วงโซ4อุปทานเดียวสามารถ
ปรับปรุงซัพพลายเชนของคู4ต4อสู. EVIS ภายใต.เง่ือนไขบางประการ การทดลองเชิงตัวเลขจะดําเนินการ
เพ่ือให.ได.ข.อมูลเชิงลึกด.านการบริหารจัดการบางอย4าง  
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    Duncan R. Shawa, Andrew Graingera, Kamal Achuthan (2016) 
พบว4าหน4วยงานรัฐบาลผู.ดําเนินการท4าเรือผู.ให.บริการเดินเรือผู.นําเข.าตัวแทนและ บริษัท โลจิสติกส� 
ทํางานร4วมกันเพ่ือทําให.ระบบท4าเรือมีความยืดหยุ4นมากข้ึน มีความสําคัญสําหรับการดําเนินงานของ
เมืองและประเทศท้ังประเทศสหราชอาณาจักร ระบบพอร�ตเดียวเป:นระบบหลายระดับท่ีมีความสัมพันธ�
ระหว4างระดับการปฏิบัติงานและการพ่ึงพาอาศัยกัน ระดับเพ่ิมเติมในระดับนี้ ได.แก4 รัฐบาลและระดับ
นโยบาย การเตรียมพร.อมสําหรับวิกฤตการณ�และภัยพิบัติต4างๆท่ีอาจเกิดข้ึนกับท4าเรือจําเป:นต.องมี
การแบ4งปUนข.อมูลระหว4างผู.มีส4วนได.ส4วนเสียเก่ียวกับการพ่ึงพาท่ีสําคัญและการดําเนินการอ่ืน ๆ ความ
ซับซ.อนของท4าเรือเป:นอุปสรรคต4อการแบ4งปUนข.อมูล เช4นเดียวกับความอ4อนไหวทางด.านการค.าและ
การเมืองเพ่ือเสนอแนวทางในการแบ4งปUนข.อมูลซ่ึงใช.ข.อมูลท่ีเป:นส4วนตัวจากมุมมองของผู.จัดจําหน4าย
และจากมุมมองของผู.ใช.เพ่ือลดอุปสรรคด.านความซับซ.อนความลับและความไวทางการเมือง Yeu-
Shiang Huanga, Jing-Sian Hunga, Jyh-Wen Ho (2017: 114–123) การประสานงานของห4วงโซ4
อุปทานสองระดับกับซัพพลายเออร�หลายรายซ่ึงการแบ4งปUนข.อมูลมีความสําคัญเนื่องจากมักช4วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของห4วงโซ4อุปทาน การศึกษาถึงผลกระทบจากการแบ4งปUนข.อมูลเก่ียวกับการลดสินค.า
คงคลังและผลกําไรด.วยการพิจารณากิจกรรมส4งเสริมการขายท่ีเป:นไปได.ของผู.ค.าปลีกซ่ึงเป:นอุปสรรค
ต4อซัพพลายเออร�จากการคาดการณ�ความต.องการของตลาดได.อย4างถูกต.อง พบว4าเนื่องจากความ
ต.องการของช4วงเวลาต4อเนื่องมีความสัมพันธ�กันมากการแบ4งปUนข.อมูลจะมีผลกระทบต4อการลดระดับ
พ้ืนท่ีโฆษณาและต.นทุนรวมของซัพพลายเออร�มากยิ่งข้ึนการแบ4งปUนข.อมูลมีคุณค4ามากข้ึน 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า การที่ผู.ซื้อและผู.ขายมีการให.มีการให.
ข.อมูลสถานะของจัดส4งสินค.าท่ีเป:นจริง เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความร4วมมือในการ
แบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กรได.ดีเช4นกัน 

1.2.3 การประยุกต�ใช.ฐานข.อมูลสินค.าร4วมกับผู.ขายเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ�ร4วมกัน 
การประยุกต�ใช.ฐานข.อมูลสินค.าร4วมกันถูกนํามาใช.ในการจัดการระหว4างองค�กรและมีความรวดเร็ว
ถูกต.องมากข้ึน เช4น ในธุรกิจค.าปลีกท่ีนําข.อมูลสต็อคสินค.าของลูกค.าเข.ามาบริหารจัดการสินค.าคงคลัง
เอง ทําให.สามารถท่ีจะเติมเต็มสินค.าได.ทันเวลาซ่ึงถือว4าเป:นการพัฒนาเชิงกลยุทธ�ร4วมกันระหว4างผู.ซ้ือ
และผู.ขาย Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003) ความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกท่ีมี
มากกว4าการจัดซื้อระหว4างประเทศทั่วไปเมื่อมีปUจจัยด.าน ความสามารถในการวิเคราะห�คําขอ
หน4วยงานจัดซื้อ Jao-Hong ChengศึกษาการทดสอบปUจจัยแรงจูงในการแบ4งปUนข.อมูลและการ
นําไปใช.ในการสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร โดยรูปแบบสมมุติฐานประกอบไปด.วย 6 หัวข.อ คือ 
ความสัมพันธ�กับผลประโยชน�ท่ีจะได.รับ แนวโน.มความสัมพันธ� การเชื่อมต4อ พลังของความสมดุลย� 
ความผิดปกติความไม4เข.าใจและการแบ4งปUนข.อมูล ผลการวิจัยพบว4าการแบ4งปUนข.อมูลเป:นกลยุทธ�
สําคัญสําหรับองค�กรท่ีจะเข.าในปUจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อการพัฒนาและการนําไปใช.กับคู4ค.าของระหว4าง
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องค�กร ในงานวิจัยพบว4าความไม4เข.าใจซ่ึงทําหน.าท่ีผิดปกติคือผลลบท่ีมีอิทธิพลต4อการแบ4งปUนข.อมูล
ระหว4างองค�กรด.านผลประโยชน�และการเชื่อมต4อระหว4างกัน นอกจากนี้การหาวิธีการในการเข.าใจ
การเป:นส4วนหนึ่งในโซ4อุปทานพร.อมทั้งการสนับสนุน ด.วยการพฤติกรรมการให.ความร4วมมือและ
กิจกรรมท่ีเสริมสร.างความสัมพันธ�ด.านผลประโยชน�และการเชื่อมต4อระหว4างกันให.ดีข้ึนด.วยการ
แบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร  
    Suhong Li a, Binshan Lin (ม.ป.ป.) ทดสอบผลกระทบต4อความไม4ม่ันใจ
ในสิ่งอํานวยความสะดวกภายในองค�กรและความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรด.านการแบ4งปUนข.อมูลและ
คุณภาพของข.อมูลในการจัดการโซ4อุปทาน ผลการศึกษาพบว4าความสําคัญคือ 1) ท้ังการวิเคราะห�เชิง
ถดถอยและการวิเคราะห�แบบจําแนกประเภทเป:นส4วนสําคัญต4อความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรในการ
สร.างความไว.วางใจ การรักษาสัญญาและการแบ4งปUนวิสัยทัศน�ในการอํานวยความสะดวกท้ังการการ
แบ4งปUนขอมูลและคุณภาพของข.อมูล ความถ่ีขององค�กรต4างๆท่ีจะนําระบบไอทีของโซ4อุปทานมีการใช.
มากข้ึนไม4เพียงพอต4อการพัฒนาความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร เพราะไม4มีการให.ความสนใจท่ีเพียงพอ
ต4อการพัฒนา ปรากฏการณ�ท่ีเห็นจะกระทบต4อธรรมชาติของไอทีและความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร
พบว4าไอทีสามารถท่ีจะเข.าถึงได.ง4ายแต4ก็มีความยากและใช.เวลาในการนําไปใช.กับโปรแกรมโซ4อุปทาน
ท่ีส4งผลต4อภาพรวมการดําเนินงาน ผลการศึกษาจะเห็นว4าสามารถที่จะบรรลุเปcาหมายการทํางาน
ระดับสูงได.เม่ือมีการแบ4งปUนข.อมูลและข.อมูลท่ีมีคุณภาพผลกระทบต4อความสัมพันธ�การแบ4งปUนข.อมูล
และการใช.เวลาในสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอีกท้ังยังเป:นการลดความไม4เชื่อใจในระดับการ
แบ4งปUนข.อมูลและคุณภาพของข.อมูลเพ่ือให.เกิดคุณภาพของการแบ4งปUนข.อมูล ประกอบกับองค�กรต4อ
ข.อแนะนําในการคัดเลือกผู.ขายต4อไป และงานวิจัยครั้งนี้จึงเห็นว4าการประยุกต�ใช.ฐานข.อมูลสินค.า
ร4วมกับผู.ขายเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ�ร4วมกัน เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความร4วมมือใน
การแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กรได.ดี  
    สามารถสรุปได.ว4าการท่ีองค�กรมีการให.ข.อมูล หรือมีการประยุกต�ใช.ฐานข.อมูล
สินค.าร4วมกันกับผู.ขาย เพ่ือผลประโยชน�ระหว4างองค�กรท้ังในเรื่องของรายละเอียดของสินค.า การ
ขนส4งสินค.า และความมุ4งม่ันท่ีจะลดความซับซ.อนของการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุผลการทํางานร4วมกัน
เชิงสร.างสรรค� โดยมีองค�ประกอบสําคัญ คือ 1) การให.และการได.รับข.อมูลเก่ียวกับการซ้ือสินค.าท่ี
เพียงพอ 2) การให.และการได.รับข.อมูลเก่ียวกับการขนส4งท่ีถูกต.อง และ 3) การประยุกต�ใช.ฐานข.อมูล
สินค.าร4วมกับผู.ขายเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ�ร4วมกัน เป:นปUจจัยหนึ่งท่ีทําเกิดความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีฐานทรัพยากร กล4าวคือการท่ีองค�กรจะประสบ
ความสําเร็จและสร.างมูลค4าอย4างยั่งยืน ต.องมีพื้นฐานทรัพยากรที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมี
ทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง (Unique) 2) การมีทรัพยากรท่ีหาได.ยาก (Rare) 3) การมี
ทรัพยากรท่ีมีคุณค4า (Valuable) 4) การมีข.อจํากัด (Limitation) หรือการทดแทน (Substitution) 
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ของทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.างมูลค4าของทรัพยากรขององค�กรและการได.เปรียบทางการ
แข4งขัน 

1.3 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  
Managing Competency) 
   ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การท่ีองค�กรมี
ความรู.ความเข.าใจ มีความชํานาญ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกต4อผู.ขาย ในการสื่อสารทางด.านภาษา 
ความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาท่ีส4งผลต4อพฤติกรรม มารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติ  และการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางด.านการค.า ท่ีมีความแตกต4างกันในแต4ละประเทศ โดยมีองค�ประกอบ
สําคัญท่ีจะเกิดศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมได.ดี ได.แก4 ความสามารถในการ
ใช.ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู.ขายแต4ละชาติได.ดี 

1.3.1 ความสามารถในการใช.ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู.ขายแต4ละชาติได.ดี เพราะ
ภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ มีความสําคัญมากในการแลกเปลี่ยนข.อมูลสินค.าและการดําเนินด.านการ
จัดหากับผู.ขายในต4างประเทศเพราะภาษาแต4ละท.องถ่ินท่ีมีความแตกต4างกันเม่ือมีความต.องการทํา
ธุรกิจร4วมกันจึงความจําเป:นท่ีจะต.องใช.ภาษากลางท่ีสามารถติดต4อสื่อสารและเข.าใจสัญญาซ้ือขาย
ระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขายได. งานวิจัยของ Chunnan Jiang , Yue Tian, Susann Hertz, Lianguang 
Gui (2009) พบว4าปUญหาหลักๆ ของผู.ประกอบการในประเทศจีนต4อการจัดหาระดับโลก คือ ปUญหา
ด.านภาษาท่ีใช.ในการสื่อสาร และสําเนียงการออกเสียงท่ีส4งผลต4อการทํางาน สอดคล.องกับ Antonis 
C. Simintiras Andrew H. Thomas (1998) พบว4ากุญแจสําคัญความแตกต4าง รูปแบบความแม4นยํา 
ลักษณะการแสดงออกท่ีเป:นสากล การแลกเปลี่ยนข.อมูล ความเชื่อและกลยุทธ�การต4อรอง การวิเคราะห�
และทดสอบ กระบวนการเจรจาต4อรองสร.างความรู. และให.การพัฒนาส4งผลต4อสถานการณ�ปUจจุบัน 
โดยพบว4ามีความจําเป:นต4อการเจรจาต4อรองบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส4งผลต4อผลการ
เจรจาและผลกระทบต4อผู.รับผิดชอบต4อการเจรจาและวัฒนธรรมองค�กร  
    สอดคล.องกับงานวิจัย Florian Häser, Michael Felderer, Ruth Breu 
(2016: 52–62) ซ่ึงอธิบายถึงการพัฒนาพฤติกรรมขับเคลื่อนซ่ึงใช.กันอย4างแพร4หลายในการพัฒนา
ซอฟต�แวร�สมัยใหม4ทําให.สามารถสร.างข.อกําหนดเก่ียวกับกรณีทดสอบท่ียอมรับได.ง4ายและเป:นพ้ืนฐาน
การสื่อสารระหว4างผู.มีส4วนได.ส4วนเสียทางธุรกิจและทางเทคนิคได.รับการอํานวยความสะดวกโดยใช.
ภาษาโดเมน (DSL) โดยท่ัวไปและโดยทั่วไปจะจํากัดเฉพาะกับแนวคิดโดเมนทดสอบทางเทคนิค 
การบูรณาการแนวคิดโดเมนสําหรับธุรกิจเพ่ือใช.ภาษาท่ีแพร4หลายสําหรับสมาชิกในทีมพัฒนาท้ังหมด
เป:นเรื่องท่ีน4าสนใจเก่ียวกับการทดสอบภาษา และแนวคิดทางธุรกิจ และยังสอดคล.องกับ Business 
Horizons (2012: 189–200) ซ่ึงพบว4าผลกระทบของวัฒนธรรมต4อการค.าระหว4างประเทศและการ
ลงทุนโดยตรงจากต4างประเทศ ภาษาเป:นท้ังเครื่องมือในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว4างประเทศ



50 
 

และเป:นพาหนะในการถ4ายทอดคุณค4าทางวัฒนธรรมผลของเราชี้ให.เห็นว4าเครื่องมือนี้ใช.ในการค.า
ระหว4างประเทศและการลงทุนโดยตรงในต4างประเทศ ค4าใช.จ4ายด.านการสื่อสาร และการค.าระหว4าง
ประเทศแสดงลําดับชั้นโดยภาษาอังกฤษมีราคาไม4แพงมากท่ีสุดในบรรดาภาษาทางการค.าท่ีสําคัญ  
    อย4างไรก็ตามเราพบว4าต.นทุนการสื่อสารมีความสําคัญมากในการลงทุน
โดยตรงจากต4างประเทศมากกว4าการค.าระหว4างประเทศ ดังนั้นการท่ีผู.ซ้ือและผู.ขายมีความสามารถใน
การใช.ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู.ขายแต4ละชาติได.ดี เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ศักยภาพ
ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมได.ดี 

1.3.2 ความรู.ความเข.าใจ ความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาท่ีแตกต4างกัน การดํารงอยู4
ขององค�กรในประเทศต4างๆ มีความแตกต4างกันในแต4ละประเทศล.วนแล.วแต4มีความเชื่อทางสังคม 
ศาสนา ท่ีส4งผลต4อวัฒนธรรมท่ีแตกต4างกันรวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางธุรกิจ Chunnan Jiang, 
Yue Tian, Susann Hertz, Lianguang Gui (2009) ปUญหาหลักๆ ของผู.ประกอบการในประเทศจีน
ต4อการจัดหาระดับโลก คือ ทัศนคติด.านเศรษฐกิจ ความแตกต4างด.านวัฒนธรรม และอคติด.าน
วัฒนธรรม Churinthorn Boontanapibut (2010) ศึกษาการทําธุรกิจในประเทศจีน พบว4ามีปUจจัย
ด.านวัฒนธรรม ต้ังแต4การเริ่มต.นและพัฒนาสู4ความเป:นมืออาชีพต4อ โดยงานวิจัยได.แสดงให.เห็นถึง
ความแตกต4างระหว4างความแตกต4างระหว4างวัฒนธรรมการทํางานของคนอเมริกันและคนจีน คือ 
1) ความเป:นปUจเจกนิยม (Individualism) คนอเมริกันจะมีความเป:นปUจเจกนิยมสูง แต4คนจีนจะมี
ความผูกพันกันเป:นกลุ4ม 2) การมีอํานาจการปกครองยาวนาน (Power Distance) คนอเมริกันมีใน
ระดับกลาง แต4คนจีนจะสูง 3) ความไม4ม่ันใจในการยกเลิก (Power Distance) คนอเมริกันจัดให.เป:น
ความเสี่ยง ส4วนคนจีนให.เป:นการระวังความเสี่ยง 4) วัฒนธรรมของคนอเมริกันเป:นชาย (Masculinity) 
ส4วนคนจีนเป:นหญิง (Femininity) 5) คนอเมริกันมีการกําหนดเปcาหมายระยะสั้นแต4คนจีนจะทําระยะ
ยาว ในงานวิจัยยังพบว4าจากการท่ีวัฒนธรรมจีนมีลักษณะการรวมกลุ4มสูงและการสร.างความสัมพันธ�
ผู.จัดการระหว4างประเทศต.องระวังเรื่องการให.ข.อมูล ได.แก4 1) ความอดทน 2) ความไว.วางใจด.วยความ
อ4อนน.อมถ4อมตน และ3) การพ่ึงพาอาศัยกัน โดยผู.ประกอบการจะประสบความสําเร็จได.ต.องสามารถ
ข.ามความเชื่อถือได.จากคนจีนก4อน ต.องมีความสัมพันธ�ท่ีดีไม4มองแค4เรื่องผลประโยชน�หรือกําไรเพียง
อย4างเดียว แต4ควรเน.นการสร.างความไว.วางใจในระยะยาว การให.เกียรติซ่ึงกันและกัน การเรียนรู.
ความแตกต4างทางวัฒนธรรม จะทําให.เข.าใจแหล4งที่มาและเตรียมกลยุทธ�ทางธุรกิจได.ประสบ
ความสําเร็จต4อไป ส4วน Gary A. Lombardo (2011) พบว4าผลการทดสอบนักเรียนท่ีเรียนการจัดการ
อาวุโสจากสไตล�ของผู.นําและการควบคุม ผลจากสัญชาติผู.จัดการอาวุโสในนิวยอร�คและมิลาน คัดจาก
วัฒนธรรมประจําชาติและมีผลต4อวัฒนธรรมองค�กร เลือกจากสไตล�การทํางาน การจัดการและ
ควบคุม สัญชาติ  
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    Jeevan Jyoti and Sumeet Kour (2015) ศึกษาผู.จัดการชาวอินเดียท่ี
ต.องติดต4อกับพนักงานท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกต4าง มีผลต4อท้ังความแตกต4างทางคุณค4าละความเชื่อ ดังนั้น
มันจึงมีความสําคัญมากกว4าไม4ใช4แค4เรื่องความรู.เก่ียวกับวัฒนธรรมแต4หมายถึงประสานงานด.วย
ความสามารถท่ีจะทําให.ได.ประสิทธิภาพในเชิงบวก ผู.จัดการจะสามารถท่ีจะจัดการวัฒนธรรมได.อย4าง
ฉลาด ในขณะท่ี Romain De Nij (2017: 319–334) ทําการศึกษาวิจัยถึงแรงจูงใจและผลกระทบของ 
บริษัท คู4ต4อสู.ท่ีใช.ข.อมูลประจําตัวของลูกค.าร4วมกันโดยใช.แบบจําลองสองระยะกับการเลือกปฏิบัติ
ทางด.านราคาตามพฤติกรรม (BBPD) การแลกเปลี่ยนข.อมูลด.านใดด.านหนึ่งระหว4างสองช4วงเวลา
เกิดข้ึนในจุดสมดุลของการแลกเปลี่ยนนี้จะเพ่ิมความสามารถของ บริษัท ในการเลือกปฏิบัติในราคา
ระหว4างผู.บริโภคตามโปรไฟล�และช4วยเพ่ิมผลกําไรของ BBPD ตามค4าใช.จ4ายของลูกค.า ผลการวิจัย
พบว4าการแบ4งปUนข.อมูลระหว4าง บริษัท คู4แข4งท่ีแข4งขันกับ BBPD โดยท่ีผู.บริโภคต.องเสียค4าใช.จ4าย 
    งานวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงให.เห็นว4า การท่ีผู.ซ้ือและผู.ขายมีความเข.าใจด.าน
สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต4างกัน  เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได.ดี 

1.3.3 ความรู.ความเข.าใจในมารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติต4อผู.ขายท่ีแตกต4างกัน 
    การเรียนรู.ทางมารยาทประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติของผู.ขายแต4ละ
ประเทศท่ีเราติดต4ออยู4ส4งผลต4อการแสดงออกด.านการติดต4อประสานงานเพราะเป:นการสื่อสารถึง
วัฒนธรรมองค�กร Keyong Dong Ying Liu (2010: 223–243) ศึกษาการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในประเทศจีน ผลการศึกษาพบว4าพิจารณาผู.ประกอบการระหว4างประเทศจะต.องมี
ลักษณะ คือ 1) วัฒนธรรมความเป:นเจ.าของประเทศผ4านไปยังวัฒนธรรมท.องถ่ิน 2) กลยุทธ�ของ
องค�กร กฎของกฎหมาย หรือกฎของมนุษย�ที่ทําเพื่อผลประโยชน�โดยรวมสัญญาซ้ือขายระยะยาว 
3) การอบรมวัฒนธรรมกับพนักงานใหม4 และ 4) ผลจากความเข.มแข็งทางวัฒนธรรม ผ4านการสรรหา
บุคลากร การจัดการผลการดําเนินงาน การฝlกอบรม รวมถึงพ้ืนฐานส4วนบุคคลเช4นการพูดคุย ระดับ
เสียง น้ําเสียง ภาษากาย ธรรมเนียมปฏิบัติ การแสดงท4าทางระดับผู.นํา การแต4งกาย บุคลิกส4วนตัว 
การให.ความรู.สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ Romain De Nijs (2017: 319-334) บทความนี้ศึกษาถึง
แรงจูงใจและผลกระทบของ บริษัท คู4ต4อสู.ท่ีใช.ข.อมูลประจําตัวของลูกค.าร4วมกันโดยใช.แบบจําลองสอง
ระยะกับการเลือกปฏิบัติทางด.านราคาตามพฤติกรรม (BBPD) การแลกเปลี่ยนข.อมูลด.านใดด.านหนึ่ง
ระหว4างสองช4วงเวลาเกิดข้ึนในจุดสมดุลของ subgame-perfect การแลกเปลี่ยนนี้จะเพ่ิมความสามารถ
ของ บริษัท ในการเลือกปฏิบัติในราคาระหว4างผู.บริโภคตามโปรไฟล�และช4วยเพ่ิมผลกําไรของ BBPD 
ตามค4าใช.จ4ายของลูกค.า แสดงให.เห็นว4าการแบ4งปUนข.อมูลระหว4าง บริษัท คู4แข4งท่ีแข4งขันกับ BBPD 
อาจเกิดข้ึนได.ในภาวะสมดุลและการแลกเปลี่ยนดังกล4าวจะช4วยเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของ 
BBPD โดยท่ีผู.บริโภคต.องเสียค4าใช.จ4าย ในงานวิจัยครั้งนี้จึงเห็นว4า การท่ีผู.ซ้ือและผู.ขายมีความรู.ความ
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เข.าใจในมารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติต4อผู.ขายท่ีแตกต4างกันเป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถ
นําไปสู4ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมได.ดี 

1.3.4 ความรู.และความชํานาญในกฎระเบียบทางการค.าท่ีแตกต4างกันในแต4ละ
ประเทศ จากการท่ีกฎระเบียบทางการค.าของแต4ละประเทศท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีแตกต4างกัน ดังนั้น
องค�กรในแต4ละประเทศ การจะทําให.การทํางานด.านการจัดหาระดับโลกประสบความสําเร็จได.ต.อง
ศึกษาทําความเข.าใจเพ่ือการบริหารจัดการจัดซ้ือจัดหาให.มีประสิทธิภาพมากข้ึน Keyong Dong Ying 
Liu (2010) ผู.ประกอบการระหว4างประเทศจะต.องมีลักษณะคือ กลยุทธ�ขององค�กร กฎของกฎหมาย 
หรือกฎของมนุษย�ท่ีทําเพ่ือผลประโยชน�โดยรวมสัญญาซ้ือขายระยะยาวขณะท่ี งานวิจัยของ Diana 
Ribbink, Curtis M. Grimm (2016: 114-216) ได.ศึกษาผ4านทฤษฎีและแนวคิด 1) ความสัมพันธ�
ระหว4างมุมมองต.นทุนธุรกรรม ในการเจรจาต4อรองระหว4างผู.ซ้ือและผู.ขาย (The Relational View 
and Transaction Cost Economics in Buyer-Supplier Negotiation) 2) ความแตกต4างทาง
วัฒนธรรมและการแบ4งปUนผลประโยชน�ร4วมกันในการเจรจาต4อรอง (Culture, cultural difference 
and joint profits in negotiations) 3) ผลกระทบของความแตกต4างทางวัฒนธรรมบนผลประโยชน�
ร4วมกัน (The impact of cultural differences on joint profits) 4) ผลกระทบกลยุทธ�การต4อรอง
กับการแบ4งปUนผลประโยชน�ร4วมกัน (The impact of bargaining strategies on joint profits) 
และ 5) ผลกระทบของความจริงใจบนผลประโยชน�ร4วมกัน (The impact to trust on joint 
profits) 
    Chandan Sharmaa, Ritesh Kumar Mishra (2015: 61–74) ศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว4างการมีส4วนร4วมทางการค.าและประสิทธิภาพการผลิตสําหรับตัวอย4างของ บริษัท 
ผู.ผลิตในอินเดียในช4วงป� 2537-2549 เราพิจารณาสองหลักเกณฑ�ในการผลิต ได.แก4 การผลิตปUจจัยรวม 
(TFP) และการผลิตแรงงานเพ่ือการวิเคราะห� ผลการศึกษาพบว4าผู.ส4งออก ผู.นําเข.าและผู.ค.าท้ังสองต4าง
มีประสิทธิผลมากกว4าผู.อ่ืน แม.ว4าผลลัพธ�โดยรวมของเราจะแปรปรวนและบ4งบอกถึงความเชื่อมโยง
ระหว4างการค.าระหว4างประเทศกับผลผลิตที่อ4อนแอ แต4ผลที่ได.นั้นเป:นที่นิยมมากขึ้นสําหรับช4อง
ทางการส4งออกเนื่องจากมีการระบุชัดเจนว4าการส4งออกส4งผลให.ผลผลิตเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา 
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางสถิติเพื่อสรุปว4า บริษัท ที่มีประสิทธิผลมากขึ้นสามารถเลือกตนเองใน
ตลาดการส4งออกและการนําเข.าได. ผลการเรียนรู.ของการนําเข.าการเจริญเติบโตของผลผลิตเป:นผลดี
ต4อผลผลิตแรงงานมากกว4า TFP ผลท่ีได.แสดงให.เห็นถึงผลบวกของความพยายามในการวิจัยและ
พัฒนาของ บริษัท เก่ียวกับการผลิตแรงงานในการผลิตของอินเดีย งานวิจัยนี้แสดงให.เห็นว4า การท่ี       
ผู.ซื้อและผู.ขายมีความรู.และความชํานาญในกฎระเบียบทางการค.าท่ีแตกต4างกันในแต4ละประเทศ เป:น
ส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมได.ดี 
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    สรุปได.ว4าการท่ีองค�กรมีความรู.ความเข.าใจ มีความชํานาญ และมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกต4อผู.ขาย ในการสื่อสารทางด.านภาษา ความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาที่ส4งผลต4อ
พฤติกรรม มารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติ  และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางด.านการค.า ท่ีมี
ความแตกต4างกันในแต4ละประเทศ โดยมีองค�ประกอบสําคัญที่จะเกิดศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได.ดี โดยมีองค�ประกอบสําคัญท่ีจะเกิดศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได.ดี มีองค�ประกอบท่ีสําคัญได.แก4 1) ความสามารถในการใช.ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับ
ผู.ขายแต4ละชาติได.ดี 2) มีความรู.ความเข.าใจ ความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาท่ีแตกต4างกัน 3) ความรู.
ความเข.าใจในมารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติต4อผู.ขายท่ีแตกต4างกัน 4) ความรู.และความชํานาญ
ในกฎระเบียบทางการค.าท่ีแตกต4างกันในแต4ละประเทศ เป:นปUจจัยหนึ่งท่ีทําเกิดความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีฐานทรัพยากร โดยมีพ้ืนฐานจากทฤษฎี
ฐานทรัพยากร กล4าวคือการท่ีองค�กรจะประสบความสําเร็จและสร.างมูลค4าอย4างยั่งยืน ต.องมีพ้ืนฐาน
ทรัพยากรท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง (Unique) 2) การมี
ทรัพยากรที่หาได.ยาก (Rare) 3) การมีทรัพยากรที่มีคุณค4า (Valuable) 4) การมีข.อจํากัด 
(Limitation) หรือการทดแทน (Substitution) ของทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.างมูลค4าของ
ทรัพยากรขององค�กรและการได.เปรียบทางการแข4งขัน 

1.4 การบูรณาการการเข�าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร 
(Inter-Organizational Information Technology Multi-Access Integration) 

การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กร 
หมายถึง การท่ีองค�กรมีความร4วมมือกันในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการสร.าง
มูลค4าเพ่ิมได.อย4างมีประโยชน� ทางด.านการติดต4อสื่อสารระหว4างองค�กร การเข.าถึงข.อมูลแหล4ง
ทรัพยากร สภาวะทางการตลาด และการบริหารความเสี่ยงของสินค.าได.อย4างรวดเร็ว โดยเครื่องมือใน
การจัดการสารสนเทศ ได.แก4 เครื่องคอมพิวเตอร� ซอฟแวร� เครือข4ายออนไลน� หรือโทรศัพท� เป:นต.น 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของหน4วยงานจัดซ้ือจัดหาได.อย4างเท4าทัน ได.แก4 

1.4.1 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการติดต4อสื่อสารระหว4างองค�กร 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช.ในการติดต4อสื่อสารร4วมกันระหว4างองค�กรนอกจากเป:นการ
ประหยัดต.นทุนแล.ว ยังสามารถท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การตรวจสอบความถูกต.องได.
รวดเร็วแม4นยํามากข้ึน Mohsen Attaran (2007) ได.ศึกษาเก่ียวกับความร4วมมือขององค�กรด.านการ
นําระบบคอมพิวเตอร�เข.ามาใช.ในงานสามารถท่ีจะสร.างกลยุทธ�การจัดการและส4งผลต4อการเพ่ิม
ปริมาณและการสร.างโอกาสทางธุรกิจท่ีดีข้ึน พบว4าการให.ความร4วมมือระหว4างองค�กรคือกระบวนการ
แบ4งปUนท่ีสร.างสรรค� การทํางานแบกลุ4มนี้เปลี่ยนธรรมชาติการธรรมชาติการทํางานของคน และอาจ
รวมถึงการนําไปสู4การเปลี่ยนแปลงภายในองค�กร งานวิจัยศึกษาธุรกิจขนาดย4อมและขนาดกลาง ท่ีมี
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การใช.เทคโนโลยีหลากหลาย จากตารางงาน การจัดการโครงการและการประชุมผ4านวีดีโอ (Web-
Video conferencing) เป:นการนําข.อมูล การแบ4งปUนข.อมูลและการจัดการโซ4อุปทาน และยังพบว4า
ความสําเร็จของความสําเร็จของความร4วมมือดังกล4าวระหว4างผู.ขาย ตัวแทนกระจายสินค.าและลูกค.า
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ ปริมาณ การลดต.นทุน และการพัฒนาคุณภาพพัฒนาประสิทธิภาพ, 
ปริมาณ, การลดต.นทุน และการพัฒนาคุณภาพได.ดีและมีวิธีการทําเพราะเทคโนโลยีสามารถท่ีจะสร.าง
ความร4วมมือและความคิดสร.างสรรค�ในงานได.โดยไม4ต.องมารวมตัวกัน 

  งานวิจัยของ Juliana Y. Tsai, T.S. Raghu, Benjamin B.M. Shao 
(2013:  345–362) พบว4าในอุตสาหกรรมค.าปลีกอิเล็กทรอนิกส�โครงสร.างพ้ืนฐานด.านไอทีท่ีได.รับการ
ออกแบบอย4างดีเป:นสิ่งสําคัญในการสร.างห4วงโซ4คุณค4าแบบครบวงจรและให.บริการท่ีมีคุณภาพสูง 
ด.วยการแข4งขันท่ีรุนแรงสําหรับส4วนแบ4งการตลาดและผลกําไรการตัดสินใจจัดหาข.อมูลและเทคโนโลยี 
(IST) กลายเป:นสิ่งสําคัญมากข้ึนสําหรับ บริษัทค.าปลีกทางอินเตอร�เนทสนับสนุนการเติบโตและการ
ตอบสนองต4อตลาดอย4างต4อเนื่อง ดังนั้น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการติดต4อสื่อสาร
ระหว4างองค�กร เป:นส4วนประกอบสําคัญที่สามารถนําไปสู4 การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กรได.ดี 

1.4.2 มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการเข.าถึงข.อมูลแหล4ง
ทรัพยากรได. การแสวงหาข.อมูลสินค.าจากแหล4งผลิตสินค.า ของผู.ขายหรือผู.ผลิตอย4างรวดเร็วและ
ถูกต.องจะทําให.เกิดร4วมงานกันได.ดียิ่งข้ึน การเข.าถึงข.อมูลต4างๆ ได.รวดเร็วและดีท่ีสุดคือการสื่อสาร
ผ4านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี John G. Mooney, Vijay Gurbaxani, Kenneth L. Kraemer 
DeGross, Janice I., et al. (1995: 17-27) ศึกษาผู.ประกอบการธุรกิจด.านสิ่งแวดล.อมท่ีส4งผลต4อ
ความได.เปรียบทางการแข4งขันกล4าวคือการเพ่ิมข้ึนของความสามารถในการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ� และคุณภาพของการบริการ และความรับผิดชอบ ซ่ึงในหลายองค�กรธุรกิจค.นหา
โดยการใช.ไอทีเข.าช4วยเพื่อให.ประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบว4าการนําไอทีไปใช.ในระดับ
กระบวนการทํางาน เป:นการเพ่ิมกรอบอาจให.การเพ่ิมการพัฒนาความเข.าในคุณค4าของไอทีต4อองค�กร
ธุรกิจและการนําไปสู4ความสําเร็จผลการดําเนินงานทางธุรกิจ กล4าวคือกระบวนการทางธุรกิจมี 2 อย4างคือ 
1) การปฏิบัติการ (Operational) และ 2) การบริหาร (Management) ท่ีส4งผลต4อคุณค4าทางธุรกิจ 3 
ด.าน กล4าวคือ 1) การทําให.เป:นอัตโนมัติ ด.านการปฏิบัติการได.แก4ค4าแรง ความมีเหตุมีผล ปริมาณงาน
ท่ีออกมา ต.นทุนค4าบริหารคลังสินค.าและประสิทธิภาพในการทํางาน ด.านการบริหาร ได.แก4ต.นทุนการ
การบริหารจัดการ การควบคุม การรายงานและการทํางานโดยปกติ 2)  ข.อมูลสารสนเทศ ได.แก4 
การนําไปใช. ความยืดหยุ4น คุณภาพ ประสิทธิผลของงาน การตัดสินใจ การใช.ทรัพยากร อํานาจใน
การทํางาน ความคิดสร.างสรรค� 3) การเปลี่ยนแปลง ด.านนวัตกรรมผลิตภัณฑ� และการบริการ 
การได.เปรียบทางการแข4งขัน รูปแบบขององค�กร  
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    Xiaoping Chena, Yi Lub, Lianming Zhu (2017)โครงสร.างองค�กรของ
การจัดหาท่ัวโลกในรอบผลิตภัณฑ� บทความนี้เป:นการรวมชุดข.อมูลผลิตภัณฑ�ใหม4เข.ากับข.อมูลด.าน
ศุลกากรของจีน การวิเคราะห�พบว4า บริษัท ข.ามชาติรายแรก ๆ ผลิตข้ึนภายใน บริษัท ย4อยใน
ต4างประเทศ เม่ือผลิตภัณฑ�ครบถ.วนแล.ว บริษัท ต4างๆจะเริ่ม outsource การผลิตไปยังซัพพลาย
เออร�จากต4างประเทศ กลยุทธ�การจัดหาของ บริษัท ข.ามชาติ ได.แก4 องค�กรในการผลิตเป:นปUญหาท่ี
สําคัญและครอบคลุม 
    งานวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงให.เห็นว4า การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.
ในการเข.าถึงข.อมูลแหล4งทรัพยากรได.  เป:นส4วนประกอบสําคัญที่สามารถนําไปสู4การบูรณาการ
การเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กร ได.ดีเช4นกัน 

1.4.3 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการศึกษาสภาวะทางการตลาด
ของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�เพื่อช4วยสนับสนุนการตัดสินใจของหน4วยงานจัดซ้ือจัดหา ปUจจุบันการ
เข.าถึงข.อมูลทางการตลาด และราคาต4างๆ ช4วยสนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งซ้ือสินค.าได.ดี  
การสื่อสารผ4านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิจัยของ Michael E. Porter and Victor E. Millar 
(1985: 149-160) ได.ทําการศึกษาถึงการวิเคราะห�กรอบแนวคิดเพ่ือหาการกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมต4อการ
นําไอทีเขาไปใช. แสดงให.เห็นถึงวิธีและสาเหตุของการเทคโนโลยีในการช4วยเปลี่ยนทิศทางการ
ปฏิบัติงานภายในองค�กร ผู.ขาย ลูกค.าและคู4แข4ง โดยการวิเคราะห� 3 แนวทางท่ีส4งผลทางการแข4งขัน 
คือ 1) เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 2) การสนับสนุนด.านต.นทุนและกลยุทธ�ท่ีแตกต4าง 3) เป:นสาเหตุ
ท่ีทําให.เกิดธุรกิจใหม4ๆ ผลการวิจัยพบว4า การใช.ไอทีสามารถสร.างมูลค4าให.กับโซ4อุปทานในองค�กร 
และนอกองค�กรได. ซ่ึงสัมพันธ�กับกลยุทธ�ทางธุรกิจเพราะมันสามารถท่ีจะส4งผลต4อกรอบการแข4งขัน
มูลค4าของกิจกรรมท้ังในด.านข.อจํากัดทางภูมิศาสตร� ทางอุตสาหกรรม ท่ีจะส4งผลต4อการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังลดต.นทุนในโซ4อุปทาน และเพิ่มศักยภาพทางการแข4งขันทางธุรกิจให.กับ
องค�กร ตลอดจนความเข.มแข็งให.กับองค�กร  
    Forough Karimi Alaghehband, Suzanne Rivard, Shikui Wub, 
Sylvain Goyette (2011: 125–138) ได.ทําการวิจัยแบบงานวิจัยผสมผสานและผลท่ีไม4ได.คาดหวังท่ี
ส4งผลต4อผลกระทบต4อต.นทุนธุรกรรมบนการตัดสินใจจ.างหน4วยงานภายนอกและผลการดําเนินงาน 
โดยงานวิจัยศึกษาปรากฏการณ�ด.านทฤษฎีต.นทุนธุรกรรมและการจ.างหน4วยงานภายนอกด.านไอทีเพ่ือ
ผสมผสานรูปแบบ คือ 1) TCT เป:นปUจจัยหลักในโครงสร.างรูปแบบการจ.างเอาส�ซอร�สไอที 
โดยไม4มีการทําเป:นงานหลักและ 2) การเชื่อมต4อโครงสร.างท่ีเป:นรูปแบบเอาท�ซอร�สไอที และ 3) ทฤษฎี
ปทัสสถานท่ีเก่ียวข.องกับงานวิจัยโดยให.วามสําคัญกับคําถามว4าทําไม4การทํา TCT จึงมีความสําคัญต4อ
เอาท�ซอร�สไอที ด.านการผลิต ผลลัพธ�หรือไม4 ผลการศึกษาพบว4าทฤษฎีต.นทุนธุรกรรมสามรถส4งผลต4อ
รูปแบบการจ.างไอทีความสัมพันธ�ระหว4างความม่ันใจในเทคโนโลยี และการบูรณการผ4านต.นทุน
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ธุรกรรม ช4วยให.การทํางานขอบเขตการทํางานระหว4างหน4วยงาน อันร4วมถึงการตลาด กลยุทธ�การ
จัดการ สามารถได.ผลดีข้ึน 1) ยืนยันว4าการไม4มีความขัดแย.งในการใช.ต.นทุนธุรกรรมเพ่ือหาความจริง
อธิบายว4าการวัดวิธีการควรใช. TCT 2) เง่ือนไข บทสรุปอธิบายความสามารถในการบริการแนะนํา
ระมัดระวังในการติดต้ังกิจกรรมไอที มีความสําคัญมากในการพิจารณา ITO จากงานวิจัยท่ีกล4าวมา
แสดงว4า การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการศึกษาสภาวะทางการตลาดของวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�เพ่ือช4วยสนับสนุนการตัดสินใจของหน4วยงานจัดซ้ือจัดหาเป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถ
นําไปสู4 การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างองค�กร ได.ดี 

1.4.4 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการบริหารความเสี่ยงจากการ
ซ้ือขายระหว4างประเทศ การท่ีองค�กรมีความร4วมมือกันในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ใน
การสร.างมูลค4าเพ่ิมได.อย4างมีประโยชน� ทางด.านการติดต4อสื่อสารระหว4างองค�กร การเข.าถึงข.อมูล
แหล4งทรัพยากร สภาวะทางการตลาด และการบริหารความเสี่ยงของสินค.าได.อย4างรวดเร็ว โดย
เครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ ได.แก4 เครื่องคอมพิวเตอร� ซอฟแวร� เครือข4ายออนไลน� หรือ
โทรศัพท� เป:นต.น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน4วยงานจัดซื้อจัดหาได.อย4างเท4าทัน โดยมี
องค�ประกอบสําคัญท่ีจะเกิดการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4าง
องค�กรได.ดี คือ 1) การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการติดต4อสื่อสารระหว4างองค�กร 
2) การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการติดต4อสื่อสารระหว4างองค�กร 3) การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการศึกษาสภาวะทางการตลาดของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ� 4) การนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการบริหารความเสี่ยงจากการซ้ือขายระหว4างประเทศ เป:นปUจจัยหนึ่ง
ท่ีทําเกิดความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร กล4าวคือการท่ีองค�กรจะประสบความสําเร็จและสร.างมูลค4าอย4างยั่งยืน ต.องมีพ้ืนฐาน
ทรัพยากรท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง (Unique) 2) การมี
ทรัพยากรท่ีหาได.ยาก (Rare) 3) การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค4า (Valuable) 4) การมีข.อจํากัด (Limitation) 
หรือการทดแทน (Substitution) ของทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.างมูลค4าของทรัพยากรของ
องค�กรและการได.เปรียบทางการแข4งขัน 
 2. อิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลกท่ีมีต\อความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา (Immediate Response Ability) ความแตกต\างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ< (Different Product Qualities) และการจัดการต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล 
(Effective Cost Management)  
  โดยแสดงความสัมพันธ�ระหว4างตัวแปรท่ีศึกษาได.ดังภาพประกอบท่ี 5 
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ภาพท่ี 3 อิทธิพลความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกต4อความสามารถในการตอบสนอง

ทันเวลา ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล 
 

2.1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Immediate Response Ability) 
   ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา หมายถึง การสร.างความสําเร็จให.กับ
องค�กรด.วยความสามารถต4อการตอบสนองท่ีทันเวลาต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4ออกสู4ตลาด 
ประกอบกับความสามารถในการนําวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�เข.าสู4กระบวนการผลิตอย4างเท4ากัน เพ่ือ
บรรลุผลตามความต.องการขององค�กรได.ทันท4วงที ตามเวลาท่ีเหมาะสม 
   ความสามารถในการตอบสนองทันเวลาต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 การตอบสนอง
ทันเวลาต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 มีความสําคัญและมีผู.ศึกษาถึงการนํากลยุทธ�ด.านเวลาเข.ามามี
ส4วนในองค�กรตั้งแต4การพัฒนานําผลิตภัณฑ�ใหม4ๆ เข.าสู4ได.เท4าทันต4อความต.องการของลูกค.า ใน
งานวิจัยในงานวิจัย Xiaofeng Zhao Jianrong Hou Kenneth Gilbert (2014: 296 – 312) ได.
ศึกษาถึงการรอคอยและความล4าช.านํามาซ่ึงสถานท่ีท่ัวๆไป ในการปฏิบัติการบริการผลพบว4าการรอ
คอยของลูกค.า ส4งผลต4อการใช.กลยุทธ�ในการแข4งขันของธุรกิจบริการ การนํากลยุทธ�การรับรอง
ระยะเวลาการรอคอยมาใช. ทําให.ผู.จัดการไม4ได.เป:นแค4ผู.รู.เวลาเฉลี่ยของการรอคอย แต4หมายถึงรู.ถึง
ความแตกต4างระยะเวลาที่รอคอย งานวิจัยแสดงให.เห็นถึงการวัดคิว วัดเวลา ของ Markov ท่ี
ประยุกต�ใช.กับระยะเวลาการรอคอยของลูกค.า  คุณค4าของเวลาท่ีลูกค.ารอคอยนําไปพัฒนา จากการ

ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก (Manageable 
Capability for Global Sourcing Strategy) 

การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน (Sustainable 
Inter-Organizational Relationship Reinforcement) 

 

ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร (Inter-Organizational 
Collaborative Information Sharing) 

ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  
Managing Competency) 

การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4าง
องค�กร (Inter-Organizational Information Technology Multi-

Access Integration) 

การจัดการต.นทุนอย4างมี
ประสิทธิผล (Effective 
Cost Management) 

ความแตกต4างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� (Different 

Product Qualities) 

 

ความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลา 

(Immediate Response 
Ability) 
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ประมาณการมาถึง เวลาในการบริการ ของตัวแทนกระจายสินค.าและอัตราการให.บริการ สอดคล.อง
กับงานวิจัยของ Kjell Toften Trond Hammervoll (2009: 1378 – 1391) ผู.ประกอบการระหว4าง
ประเทศท่ีมุ4งในเรื่องตลาดเฉพาะเจาะจง (NICHE) และการเลือกกลุ4มลูกค.า การวางตําแหน4งผลิตภัณฑ� 
ลดข.อจํากัด พบว4ากระบวนการสั่งซ้ือสินค.าส4งผลต4อความรวดเร็วในการเข.าตลาด และส4งผลต4อผลการ
ดําเนินงานทางการตลาด และผลการดําเนินงานด.านการเงิน M. Tawfik Mady Tarek T. Mady 
Sarah T. Mady (2014: 417 – 426) ศึกษาการรายงานและความแตกต4างของความสัมพันธ�ระหว4าง
ผู.ผลิตผู.ขาย การคัดเลือกผู.ขาย และผลการดําเนินงานของหน4วยงานจัดซ้ือ ของโรงงานในคูเวต ใน
การศึกษาได.ทําการวัดผลการดําเนินงานของหน4วยงานจัดซ้ือ ปUจจัยท่ีส4งผล ได.แก4 ความสามารถใน
การจัดส4งสินค.า ปริมาณของสินค.าท่ีจัดส4ง ราคาสินค.า และคุณภาพของสินค.าท่ีจัดส4ง 
   ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า วามสามารถในการตอบสนองทันเวลาในด.าน
การทันต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลาได.ดีเช4นกัน 

2.1.1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลาการผลิต การตอบสนองทันเวลา
การผลิตช4วยให.องค�กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานได. การจัดหาจะตอบสนองความต.องการ
ด.านการทันต4อเวลาได.ต.องมีการจัดส4งทันตามความต.องการขององค�กร มีผู.ศึกษาวิจัยของ M. Tawfik 
Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady (2014) ศึกษาการวัดสมรรถภาพของหน4วยงานจัดซ้ือมี
ปUจจัยในการวัด ได.แก4 สมรรถภาพในการจัดส4ง สอดคล.องกับงานวิจัย Dale Southerton (2007: 
113 – 128) ได.ทําการหาความแตกต4างจากประสบการณ�การบีบเวลาในการทํางาน การกดดัน
ทางด.านเวลา มีความสําคัญเพ่ิมข้ึนในปริมาณมากต4อกิจกรรม หรือจังหวะในการเร4งความเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และงานวิจัย Yong Lin Shihua Ma Li Zhou (2012: 729 – 747) ได.วิเคราะห�กลยุทธ�
ของโรงงานและการปฏิบัติงานในโรงงานรถบัสในประเทศจีนเพ่ือการได.เปรียบทางการแข4งขันด.านเวลา 
(Time based competitive advantage) การใช.เทคนิคการประยุกต�ใช. RFID การลดกระบวนการ 
การเข.าไปศึกษาร4วมกับลูกค.า และการประสานความร4วมมือผ4าน INBOUND-OUTBOUND การท่ี
โรงงานมีเวลาพ้ืนฐานท่ีดีจะส4งผลต4อการปฏิบัติงานท่ีดีและสร.างความได.เปรียบทางการแข4งขันในท่ีสุด  
         นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย Shahram Taj (2008: 217-234) ท่ีศึกษาอุตสาหกรรม        
ป�โตเลียมเป:นผู.นําในอุตสาหกรรมอ่ืนๆในเรื่องของกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean) การออกแบบ
คําถามแสดงให.เห็นคะแนนด.านการออกแบบ ปริมาณการผลิต ความยืดหยุ4น การติดต้ังเครื่องจักร 
มุมมองโรงงาน และการขนส4ง และยังพบว4าโรงงานท่ีมีคะแนนการไหลวัตถุดิบในการผลิตสูง การจัดส4ง
สินค.าตรงต4อเวลา การมีของเสียน.อย สามารถที่จะสร.างศักยภาพในการได.เปรียบทางการแข4งขัน
ให.กับองค�กรได. และงานวิจัย Lluís Cuatrecasas-Arbós Jordi Fortuny-Santos Patxi Ruiz-de-
Arbulo-López Carla Vintró-Sanchez (2015: 951-970) ค.นพบท่ีส4งผลต4อการผลักดันการ
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พัฒนาการผลิตแบบ Batch แบบสินค.าคงคลังระหว4างการผลิต และการผลิตตามระยะเวลาโรงงาน 
คือ การปราศจากความล4าช.า วัดความแต4กตางจากการปฏิบัติงาน การผลิตตามระยะเวลาโรงงาน 
และระยะเวลาการรอคอย และ Mohammad Z. Meybodi (2015: 108 – 121) ได.ทําการทดสอบ
การปฏิบัติการทันเวลา (Just in Time, JIT) และทําการวิเคราะห�เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานใน
องค�กรเพ่ือทดสอบถึงความแตกต4างระหว4างการทํางาน การค.าขาย และองค�กรแบบทันเวลา ท่ีจะ
ส4งผลกระทบต4อการวัดประสิทธิภาพของการทํางานในโรงงาน โดยได.ทําการทดสอบกับกลุ4มตัวอย4าง
ธุรกิจหลากหลายท่ีอยู4ทางตอนกลางของตะวันตก ในสหรัฐอเมริกา โดยมี 33 องค�กรท่ีเป:นองค�กร
แบบทันเวลาและ 51 องค�กร เป:นการตัวแทนขายซ้ือมาขายไปประเด็นสําคัญต4อการปฏิบัติงานตาม
เวลามาก4อน 3 สิ่งสําคัญที่จะผลักดัน ได.แก4 1) การปฏิบัติการตามเวลาผู.ผลิต (Time Based 
Manufacturing Practices) 2) ความเชื่อเรื่องการประสานงาน (Integrative Beliefs) และ 3) ผล
การปฏิบัติงานขององค�กร (Firm Performance) โดยการปฏิบัติการตามเวลาผู.ผลิตท่ีล4าช.าจะส4งผล
ต4อความเชื่อเรื่องการประสานงาน และความเชื่อเรื่องการประสานงาน ที่ล4าช.าจะส4งผลต4อการ
ปฏิบัติการตามเวลาผู.ผลิตด.วย  
    งานวิจัย Yahya N. Al Serhan Craig C. Julian Zafar Ahmed (2015: 
288 – 301) ท่ีทําการวิเคราะห�ความสัมพันธ� ความเชื่อม่ันต4อเวลาพ้ืนฐานของโรงงาน  (Time-based  
competence, TBMC) เวลาพ้ืนฐานเพ่ือความได.เปรียบทางการแข4งขัน (Time-based competitiveness) 
และความสามารถเวลาพื้นฐานของโรงงานและผลการปฏิบัติงานของ SME โรงงานเหล็กใน
สหรัฐอเมริกาจํานวน 137 โรงงาน ผลการศึกษาพบว4าการมุ4งเน.นด.านเวลา เป:นปUจจัยสําคัญท่ีทําให.  
กลยุทธ�ได.เปรียบทางการแข4งขันของโรงงานและส4งผลทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน Ana Beatriz 
Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda Cortegoso de Oliveira Frascareli, Charbel Jose 
Chiappetta Jabbour (2015) วัดความสัมพันธ�ของผลการปฏิบัติงานของผู.ประกอบการด.านการ
จัดการโซ4อุปทานสีเขียวประกอบด.วย การลดการปล4อยของเสียสู4ชั้นบรรยากาศ การลดของเสียท่ีเป:น
ของเหลว การลดพลังงาน การลดสารอันตราย การลดปUจจัยนําเข.า การลดความถี่ของอุบัติเหตุ 
การเพ่ิมข้ีนของการผลการปฏิบัติงานที่ดีด.านคุณภาพผลิตภัณฑ� การเพิ่มขึ้นของเงินจากการจัดส4ง
ผลิตภัณฑ�ในเวลา การลดปริมาณสินค.าคงคลัง การลดเวลาการผลิต Paul Matthyssens, Roberta 
Bocconcelli, Alessandro Pagano, Lieven Quintens (2016: 60–73) การเชื่อมโยงข.อมูล
ระหว4างการตลาดและการจัดซ้ือสามารถการเชื่อมโยงกับการสร.างมูลค4าใหม4ให.กับธุรกิจได.มากข้ึน 
การปฏิบัติแบ4งข.อมูลการตลาดและการจัดซื้อ เป:นสิ่งที่จําเป:นและเป:นประโยชน�สําหรับการสร.าง
มูลค4า Desire´e Knoppen, Marı´a J. Sa´enz b Business Horizons (2015: 123—133) การ
จัดซ้ือเชิงกลยุทธ� จะสําเร็จได.ต.องมีกลยุทธ�การเจรจาต4อรองวัตถุดิบจากแหล4งผู.ผลิต ผู.ประสานงานใน
การจัดซื้อใช.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมต4อข.อมูลระหว4างองค�กร จากผู.ผลิตภายนอกนอก
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องค�กรกับลูกค.าภายในองค�กร เพ่ือสร.างความม่ันใจในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู.การจัดซ้ือ
เพ่ือให.ผลลัพธ�ท่ีดี 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา
ต4อการผลิต เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความสามารถในการตอบสนองทันเวลาได.ดี
เช4นกัน 
         สรุปความสัมพันธ�ระหว4างความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลกท่ีมีต4อการตอบสนองเท4าทันต4อเวลา โดยการสร.างความสําเร็จให.กับองค�กรด.วยความสามารถ
ต4อการตอบสนองท่ีทันเวลาต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4ออกสู4ตลาด ประกอบกับความสามารถในการ
นําวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�เข.าสู4กระบวนการผลิตอย4างเท4ากัน เพื่อบรรลุผลตามความต.องการของ
องค�กร มีองค�ประกอบสําคัญ คือ 1) ความสามารถในการตอบสนองทันเวลาต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�
ใหม4 และ 2) ความสามารถในการตอบสนองทันเวลาต4อการผลิต มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการบริหารเชิง
สถานการณ�เป:นทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีผู.บริหารจะตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตามสถานการณ�ใน
การกําหนดโครงสร.างองค�กรและระบบควบคุม ให.เป:นไปตามลักษณะของสภาพแวดล.อมภายนอกท่ี
กระทบต4อการทํางานขององค�กรด.วยวิธีการบริหารจัดการท่ีแตกต4างกัน โดยมีการสร.างสรรค�แนวคิด
ตามหลักพ้ืนฐานสําคัญคือ แนวคิดแบบด้ังเดิม แนวคิดเชิงพฤติกรรม แนวคิดเชิงปริมาณและแนวคิด
เชิงระบบ โดยมีความเชื่อว4าองค�กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค�กรท่ีมีโครงสร.างและรูปแบบท่ีสอดคล.อง
กับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร 
         จากการสังเคราะห�วรรณกรรม ได.แสดงให.เห็นผลลัพธ�ท่ีสําคัญอันเกิดจาก
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก นําไปสู4การทดสอบอิทธิพลของการตอบสนอง
เท4าทันต4อเวลา ด.วยสมมุติฐานต4อไปนี้ 
         สมมติฐานท่ี 1 ก ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
การเสริมสร�างความสัมพันธ<ระหว\างองค<กรอย\างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต\อความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา 
         สมมติฐานท่ี 1 ข ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านความร\วมมือในการแบ\งปVนข�อมูลระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อความสามารถใน
การตอบสนองทันเวลา 
         สมมติฐานท่ี 1 ค ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต\อความสามารถใน
การตอบสนองทันเวลา 
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          สมมติฐานท่ี 1 ง ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านการบูรณาการการเข�าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิง
บวกต\อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 

2.2 ความแตกต\างในคุณภาพของผลิตภัณฑ< (Different Product Qualities) 
       ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� หมายถึง การบรรลุเปcาหมายขององค�กร
ในการได.มาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีความแตกต4างในด.านคุณภาพและสามารถท่ีจะตอบสนองใน
หน.าท่ีผลิตภัณฑ�ท่ีสอดคล.องกับกลยุทธ�ขององค�กรท่ีต.องการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�นั้นๆ ได. โดยมี
องค�ประกอบสําคัญ ได.แก4 

2.2.1 การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสอดคล.องกับกลยุทธ�ของ
องค�กร การได.มาซึ่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพสอดคล.องกับกลยุทธ�ขององค�กร เป:น
ส4วนประกอบสําคัญที่ทําให.องค�กรมีความต.องการสินค.าตามกลยุทธ�ที่วางไว. งานวิจัยของ Kjell 
Toften Trond Hammervoll (2009: 1378 – 1391) ผู.ประกอบการระหว4างประเทศท่ีมุ4งในเรื่อง
ตลาดเฉพาะเจาะจง (NICHE) และการเลือกกลุ4มลูกค.า การวางตําแหน4งผลิตภัณฑ� ลดข.อจํากัด โดย
ผลการวิจัยพบว4าผู.ประกอบการที่มีความได.เปรียบด.านทรัพยากร คุณภาพผลิตภัณฑ�สูง และ
ความสัมพันธ�ส4วนตัว มีวิธีการตัดสินนําไปใช.ในการพัฒนาความรู.เรื่องธุรกิจและความเป:นไปได.ต4อ
ความสัมพันธ�ทฤษฎีทางการตลาด เพราะลูกค.าจะมองด.านความเฉพาะเจาจง ความมีคุณค4าซ่ึงถือว4า
เป:นความได.เปรียบทางการแข4งขัน และความแตกต4างในการประยุกต�ใช.ตามประเทศ ผู.ประกอบการท่ี
มีการตลาดแบบเฉพาะเจาจงควรมีการคํานึงถึงระยะเวลายาวนาน เพราะสามารถสําเร็จทั้งด.าน
การตลาด การเลือกกลุ4มลูกค.า ตําแหน4งผลิตภัณฑ� พบว4ากระบวนการสั่งซ้ือสินค.าส4งผลต4อความ
รวดเร็วในการเข.าตลาด และส4งผลต4อผลการดําเนินงานทางการตลาด และผลการดําเนินงานด.าน
การเงิน  ขณะท่ีการทําต.นทุนในการเปลี่ยนการใช.การบริการของลูกค.า (Switching cost) ส4งผลต4อ
ต4อผลการดําเนินงานทางการตลาด และผลการดําเนินงานด.านการเงิน Francisco-Jose Molina-
Castillo Ana-Isabel Rodriguez-Escudero Jose-Luis Munuera-Aleman (2012: 165 – 187) 
ผลิตภัณฑ�บุกเบิกตลาดใหม4 และการติดตามผลิตภัณฑ� จาก 255 ผลิตภัณฑ�บุกเบิกตลาดใหม4พบว4าคน
ซ้ือประสบปUญหาต.นทุนในการเปลี่ยนการใช.การบริการของลูกค.า (Switching cost) แต4ไม4ใช4ท้ังหมด
เพราะการออกผลิตภัณฑ�ใหม4ๆ ส4วนมากมีผลความคิดและประสบการณ�ของลูกค.าด.วย 
    ในงานวิจัยของ Mark J. Gehlhar, Anita Regmi, Spiro E. Stefanou 
and Barry L. Zoumas (2010: 17-20) ได.ศึกษาโรงงานอาหารในสหรัฐอเมริกาพบว4ามีการ
ผลิตภัณฑ�ง4ายๆ ท่ีแตกต4างแล.วใช.แบรนด�เป:นกลยุทธ�สนับสนุน อย4างไรก็ตามแบรนด�ก็มักจะประสบ
ปUญหาความแตกต4างของสิ่งแวดล.อม ในช4วงทศวรรษที่ผ4านมาว4ามีความสามารถของผู.ขายในการ
รับผิดชอบต4อการเปลี่ยนแปลงเป:นปUจจัยหลักท่ีสร.างความสําเร็จให.กับตลาดอาหารระดับโลก มีพ้ืนท่ี
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เพียงพอต4อการขายแบรนด� การเพ่ิมข้ึนของผู.นํา ศึกษาความสําคัญของความสามารถของผู.ประกอบการท่ี
มีนวัตกรรมด.านกลยุทธ�ความแตกต4างของผลิตภัณฑ�และเป:นผู.นําในตลาด เข.าใจการเคลื่อนไหวของ
นวัตกรรมและผู.นําแบรนด� โดยงานวิจัยศึกษาจาก 3 บริษัท ผู.ผลิตอาหารรายใหญ4ของโลก ได.แก4         
1) Hiez เน.นความแตกต4างผลิตภัณฑ�ผ4านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ�หลักขององค�กร โดยใช.เรื่อง
ความสามารถในจัดการความยุ4งยากต4างๆ ของการทํางานและเพิ่มความเชี่ยวชาญ กล4าวคือ 
การผลักดันยอดกําไรให.เติบโต การตัดความยุ4งยากออกไป  การลดต.นทุน และการวัดผลการปฏิบัติงาน 
2) Snyder’s of Hanover หรือท่ีรู.จักกันดีในชื่อ America’ Pretzel Bakery ผู.นําด.านอาหาร
เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียว ท่ีเป�ดโอกาสให.ลูกค.าได.แนะนําสินค.าใหม4ๆ ผ4านคลับ
ออนไลน�เพ่ือดึงความสนใจให.ลูกค.าต4อผลิตภัณฑ�ท่ีหลากหลาย และ 3) The Fonterra Cooperative 
Group เกิดจากการควบรวมกิจการระหว4าง New Zealand Milk Product ท่ีทําด.านส4วนผสมธุรกิจ
นมท่ีใหญ4ท่ีสุดในโลก New Zealand Milk โรงงานผลิตนมให.ลูกค.าและมีชื่อเสียงในด.านผลิตภัณฑ�
อาหาร และ Fonterra Enterprise เน.นด.านนวัตกรรมการเติบโตทางธุรกิจท่ีสนับธุรกิจตามหลักการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ�และกระบวนการทํางาน ความสําเร็จทําให.องค�กรมีการออกผลิตภัณฑ�ใหม4ๆ และ
ให.ความสําคัญกับการเป:นส4วนหนึ่งของการปฏิบัติการธุรกิจระดับโลก คือการจัดซ้ือนมและการเข.าสู4
ตลาดผลิตภัณฑ�ในท่ีสุด  Nebojsa S. Davcik Piyush Sharma (2015: 760 – 781) แสดงให.เห็น
ผลกระทบการสร.างคุณค4าให.ตราสินค.า ด.วยการลงทุนทางการตลาด และการสร.างความแตกต4างของ
ผลิตภัณฑ�ในด.านราคา ของ SME บริษัทข.ามชาติและธุรกิจค.าปลีก ถึงการลงทุนและผลกระทบต4อ
ความแตกต4างของผลิตภัณฑ�ท่ีมีการนําความครบถ.วนสมบูรณ�กับกลุ4มตัวอย4าง 735 ของผลิตภัณฑ�ใน
กลุ4ม FMCG แบรนด� โดยวิธี Regression analysis และ Cluster analysis ผลพบว4าคุณค4าของตรา
สินค.า การลงทุนทางการตลาดและความแตกต4างของผลิตภัณฑ�บนพื้นฐานนวัตกรรมและความ
แตกต4างประเภทธุรกิจบริษัทความแตกต4างของผลิตภัณฑ�บนพ้ืนฐาน 
    นวัตกรรมและความแตกต4างประเภทธุรกิจบริษัทส4งผลกระทบต4อมูลค4าของ
ผลการดําเนินงานแบรนด� ส4งผลกระทบต4อมูลค4าของผลการดําเนินงานท้ังด.านการเงินและลูกค.าด.วย 
Efstratios Loizou Anastasios Michailidis Fotios Chatzitheodoridis (2013: 917 – 935) 
พบว4าในหลายป�ท่ีผ4านมา ความปลอดภัยทางด.านอาหาร ด.านสุขภาพ สิ่งแวดล.อม กลุ4มสังคม ส4งผล
ต4อผู.คนในการหาความแตกต4างใหม4ๆ ในผลิตภัณฑ�อาหาร นั่นคือการร4วมมือทางนวัตกรรม ด.วยการ
วิเคราะห�จาก 2 หน4วยงานถึงปรากฏการณ�การวัดระดับความแตกต4างของผลิตภัณฑ�ท่ีแตกต4างและ
ประยุกต�การและประเภทอธิบายความผันผวน โดยสํารวจจากผู.บริโภคกว4า 500 คนในประเทศกรีก
เขตในเมือง ผลพบว4า ผู.บริโภคได.ให.ความสนใจผลิตภัณฑ� ออร�แกนิค ผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเป:นยาและ
อาหารตัดแต4งทางพันธุกรรม โดยการวิเคราะห�ผ4านความแตกต4างทางรูปแบบสังคมเศรษฐศาสตร� ถึง
นวัตกรรมการผลิตภัณฑ�อาหารและเหตุผลท่ีคนเลือกซ้ือจากความแตกต4างของผลิตภัณฑ� ความใหม4 
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และบางครั้งก็ข้ึนอยู4กับเง่ือนไขของราคา Alexander Brem Maximilian Maier Christine 
Wimschneider (2016: 133 – 148) ศึกษาความสําเร็จความได.เปรียบทางการของ Nespresso ท่ี
เหนือคู4แข4งด.วยการนํานวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงกฎการแข4งขันทางการตลาดอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห�ความสามารถ แนวคิดนวัตกรรมและความได.เปรียบทางการแข4งขัน โดยพบว4าการประสบ
ความสําเร็จในกลยุทธ�การทําตลาดเฉพาะเจาะจงทําให.เกิดการตัดสินใจ การเรียนรู.นวัตกรรม 
ความได.เปรียบทางการแข4งขัน โดยเฉพาะภาวะปUจจุบันที่ตลาดต.องอาศัยความแตกต4างใหม4ๆ จาก
นวัตกรรม และเพ่ือความยั่งยืนของการประสบความสําเร็จขององค�กร  Hannu Littunen Markku 
Virtanen (2009: 535 – 554) ศึกษาบริษัทที่ไม4การเติบทางธุรกิจเพื่อหาปUจจัยที่จะทําให.มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยเน.นปUจจัยด.านความแตกต4างผ4านการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและรูปแบบ เป:น
ระยะเวลา 7 ป� ซ่ึงเป:นส4วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องการพัฒนาการของกลุ4มในช4วงเวลาท่ีผ4านมาผ4าน 
SME ท่ีผลิตโลหะในประเทศฟ�นแลนด� จํานวน 200 โรงงาน รวมถึงธุรกิจบริการต้ังแต4 ค.ศ. 1990 
ผลการวิจัยพบว4าปUจจัยความแตกต4างของส4งผลต4อการเติบโตของบริษัท โดยมีปUจจัยผลักดันคือ การ
เพ่ิมความสามารถในการผลิตและเครือข4ายความสัมพันธ�ภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
นําไปสู4นโยบายเฉพาะเจาะจงด.านผลิตภัณฑ� และมีแนวโน.มกลยุทธ�ที่ดีที่จะได.รับการยอมรับทาง
การตลาดและปUจจัยด.านการสร.างความแตกต4างส4งผลต4อการเติบโตของบริษัทท่ีผลักดันต4อทัศนคติ 
และกลยุทธ�ขององค�กรต4อไป 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมี
คุณภาพ เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ได.ดีเช4นกัน 

2.2.2 การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพท่ีดีในการผลิต 
    การได.มาซึ่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพท่ีดีในการผลิต ทําให.เกิด
ความพึงพอใจต4อตัวสินค.าหรือผลิตภัณฑ�ต้ังแต4การนําเข.ามาเพ่ือการผลิต ตลอดจนการสร.างความ
พึงพอใจให.เกิดกับผู.บริโภค งานวิจัยของ M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady 
(2014) การวัดสมรรถภาพของหน4วยงานจัดซ้ือมีปUจจัยในการวัด (Procurement Performance 
Factors Analysis and Reliability Results) ได.แก4 สมรรถภาพในเรื่องของคุณภาพสินค.า และ
งานวิจัยของ Rodolfo Bernabéu Margarita Brugarolas Laura Martínez-Carrasco Mónica 
Díaz (2008: 174 – 188) วิเคราะห�กลยุทธ�ความแตกต4างของความหลากหลายของไวน�หลายชนิด คือ
ราคา ประเทศกําเนิดและกระบวนการผลิต นํามาซึ่งความสําเร็จในการขายให.กับผลิตไวน�ใหม4
เปรียบเทียบกับไวน�รายเดิมโดยจากผู.บริโภคไวน�ในแคว.นคาสตีล-ลามันชา (Castilla-La Moncha) ใน
ประเทศสเปน พบว4าผู.บริโภค 3 กลุ4ม คือซ้ือไวน�เพราะราคา ซ้ือเพราะประเทศกําเนิดและราคากับ
ประเภทของไวน�  โดยมากแล.วไวน�ราคาถูกมันเป:นกลุ4มตลาดท.องถ่ิน หรือไวน�ท่ีมีความแตกต4างคือ
การใช.ผลิตภัณฑ�ออร�แกรนิค ดังนั้นจึงมีความสําคัญทางการตลาดเป:นอย4างมากท่ีจะศึกษาถึงปUจจัยท่ี
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ส4งผลต4อการซ้ือไวน�ของผู.บริโภคท่ีต.องกรคุณภาพท่ีแตกต4างกันในประเทศสเปน Christian Felzensztein 
Eli Gimmon (2014: 568 – 587) มีวิจัยโดยการสัมภาษณ�กับผู.บริหารท่ียินดีต4อกลยุทธ�การได.เปรียบ
ทางการแข4งขันผ4านการลดต.นทุนแทนท่ีการสร.างความแตกต4าง อย4างไรก็ตามกลยุทธ�การจัดหาท่ัวโลก 
ภาพรวมของผู.นําด.านต.นทุนไม4ใช4การเติบโตท่ีสมบูรณ�ในอุตสาหกรรม เพราะลูกค.าต.องการคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� ต.องการผลิตภัณฑ�ท่ีมีความแตกต4างท่ีมีคุณค4าด.านสิ่งแวดล.อมด.วย 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมี
คุณภาพที่ดีในการผลิต เป:นส4วนประกอบสําคัญที่สามารถนําไปสู4ความแตกต4างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ� ได.ดีเช4นกัน 

2.2.3 การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีแตกต4างทางนวัตกรรม 
    การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีแตกต4างทางนวัตกรรม ช4วยให.องค�กร

ได.เปรียบทางการแข4งขัน และมีความเป:นอัตลักษณ�ของผลิตภัณฑ�ท่ีแตกต4างจากคู4แข4ง มีผู.ศึกษาวิจัย 
Ursa Golob Klement Podnar (2007: 245 – 256) กลยุทธ�การเปรียบเทียบทางการแข4งขัน
ความสัมพันธ�ของสูตรผลิตภัณฑ�คู4แข4งในตลาดยุโรป ถึงความเป:นไปได.ในการแข4งขันด.วยการใช.กลยุทธ�
ความแตกต4างของผลิตภัณฑ� พบว4าความแตกต4างของกลยุทธ�เก4าและใหม4ของสมาชิกยุโรป สมาชิก
ใหม4มีความสมดุลเพ่ิมข้ึนด.านราคาและคุณภาพ ขณะท่ีสมาชิกเก4านิยมในคุณภาพและการเป:นตัวแทน
ของคุณภาพ และตัวแทนกระจายสินค.า และM. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady  
(2014: 417 – 426) ศึกษาการรายงานและความแตกต4างของความสัมพันธ�ระหว4างผู.ผลิตผู.ขาย การ
คัดเลือกผู.ขาย และผลการดําเนินงานของหน4วยงานจัดซ้ือ ของโรงงานในคูเวต ในการศึกษาได.ทําการ
วัดผลการดําเนินงานของหน4วยงานจัดซื้อ ปUจจัยที่ส4งผล ได.แก4 ความสามารถในการจัดส4งสินค.า 
ปริมาณของสินค.าท่ีจัดส4ง ราคาสินค.า และคุณภาพของสินค.าท่ีจัดส4ง 

    Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda Cortegoso de 
Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015) วัดความสัมพันธ�ของผลการ
ปฏิบัติงานของผู.ประกอบการด.านการจัดการโซ4อุปทานสีเขียวประกอบด.วย การลดการปล4อยของเสีย
สู4ชั้นบรรยากาศ การลดของเสียท่ีเป:นของเหลว การลดพลังงาน การลดสารอันตราย การลดปUจจัย
นําเข.า การลดความถ่ีของอุบัติเหตุ การเพ่ิมข้ีนของการผลการปฏิบัติงานท่ีดีด.านคุณภาพผลิตภัณฑ� 
การเพ่ิมข้ึนของเงินจากการจัดส4งผลิตภัณฑ�ในเวลา การลดปริมาณสินค.าคงคลัง การลดเวลาการผลิต 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า การได.มาซึ่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ี
แตกต4างทางนวัตกรรม เป:นส4วนประกอบสําคัญที่สามารถนําไปสู4ความแตกต4างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ� ได.ดีเช4นกัน 
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                   สรุป ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� หมายถึง การบรรลุเปcาหมาย
ขององค�กรในการได.มาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีความแตกต4างในด.านคุณภาพและสามารถท่ีจะ
ตอบสนองในหน.าท่ีผลิตภัณฑ�ท่ีสอดคล.องกับกลยุทธ�ขององค�กรท่ีต.องการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�นั้นๆ ได. 
โดยมีองค�ประกอบสําคัญ 1) การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสอดคล.องกับกลยุทธ�ของ
องค�กร 2) การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพท่ีดีในการผลิต และ 3) การได.มาซ่ึงวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ�ท่ีแตกต4างทางนวัตกรรม มีการท่ีองค�กรจะประสบความสําเร็จและสร.างมูลค4าอย4าง
ยั่งยืน ต.องมีพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง 
(Unique) 2) การมีทรัพยากรท่ีหาได.ยาก (Rare) 3) การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค4า (Valuable) 4) การมี
ข.อจํากัด (Limitation) หรือการทดแทน (Substitution) ของทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.าง
มูลค4าของทรัพยากรขององค�กรและการได.เปรียบทางการแข4งขัน 
                  จากการสังเคราะห�วรรณกรรม ได.แสดงให.เห็นผลลัพธ�ท่ีสําคัญอันเกิดจาก
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก นําไปสู4การทดสอบอิทธิพลของความแตกต4าง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ด.วยสมมุติฐานต4อไปนี้ 
    สมมติฐานท่ี 2 ก ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านการเสริมสร�างความสัมพันธ<ระหว\างองค<กรอย\างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต\อความแตกต\าง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ< 
         สมมติฐานท่ี 2 ข ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านความร\วมมือในการแบ\งปVนข�อมูลระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อความสามารถในการ
ความแตกต\างในคุณภาพของผลิตภัณฑ< 
         สมมติฐานท่ี 2 ค ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต\อความ
แตกต\างในคุณภาพของผลิตภัณฑ< 
         สมมติฐานท่ี 2 ง ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านการบูรณาการการเข�าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร มีผลกระทบเชิง
บวกต\อความแตกต\างในคุณภาพของผลิตภัณฑ< 

2.3 การจัดการต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล (Effective Cost Management) 
   การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล หมายถึง การวิเคราะห�ต.นทุนของราคา
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�จากความคุ.มค4าของราคาสินค.าและต.นทุนกิจกรรมต4างๆ ท่ีเกิดข้ึนของการได.มา
จากแหล4งท่ีมาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�จนกระท่ังถึงผู.บริโภคหน4วยสุดท.าย โดยวิเคราะห�ผ4านต.นทุน
รวมของการครอบครองสินค.า (Total cost of Ownership) อันส4งผลต4อหน4วยราคาสินค.า ได.แก4 
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2.3.1 มีการจัดการวิเคราะห�ต.นทุนราคาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ� 
    การท่ีองค�กรมีวิธีการในการจัดการวิเคราะห�ต.นทุนราคาวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�ก4อนท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดหาส4งผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพด.านต.นทุนสินค.าท่ีดี 
มีผู.ศึกษาวิจัย M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady  (2014) ได.ทําการวิจัยเก่ียวกับ 
การวัดสมรรถภาพของหน4วยงานจัดซ้ือมีปUจจัยในการวัด (Procurement Performance Factors 
Analysis and Reliability Results) ได.แก4 สมรรถภาพในเรื่องของต.นทุนสินค.า Shahram Taj 
(2008: 217-234) พบว4าความท.าทายในโรงงานผลิตจะนําไปสู4นโยบายผลิตภัณฑ�คุณภาพสูง ขณะท่ี
ต.นทุนการผลิตสินค.าตํ่า การได.เปรียบทางการแข4งขันประกอบไปด.วย การพัฒนาการปฏิบัติการ และ
ความพึงพอใจให.กับลูกค.าในกระบวนการทํางาน การผลิต วิเคราะห� เปรียบเทียบ เพ่ือวัดผลการ
ปฏิบัติงานอยู4เสมอ และงานวิจัยของ Yong Lin Shihua Ma Li Zhou (2012: 729 – 747) พบว4า
ความได.เปรียบทางการแข4งขันประกอบไปด.วย ราคา คุณภาพ เวลา และความยืดหยุ4น Yahya N. Al 
Serhan Craig C. Julian Zafar Ahmed (2015: 288 – 301) ความเชื่อม่ันต4อเวลาพ้ืนฐานของ
โรงงาน  (Time-based  competence, TBMC) ของ SME โรงงานเหล็กในสหรัฐอเมริกาจํานวน 
137 โรงงาน ทําให.คุณภาพด.านผลิตภัณฑ�สูง ต.นทุนตํ่า และบุคลากรท่ีสามารถจัดการในเรื่องของเวลา
ได.ดี ล.วนแล.วแต4ส4งผลต4อความสัมพันธ�เชิงบวกระหว4าง TBMC กับผลการปฏิบัติงาน Christian 
Felzensztein Eli Gimmon (2014: 568 – 587) การมุ4งเน.นการปฏิบัติการของบริษัทในตลาดโภคภัณฑ�
ระหว4างประเทศ สามารถพัฒนาความได.เปรียบทางความสามารถในการพัฒนาการเปรียบเทียบ
ทางการแข4งขันระยะยาวและผลกําไรต4อการเงิน การบริหาร สามารถเลือกระหว4างกลยุทธ�ท่ัวไป ใน
การเป:นผู.นําด.านต.นทุน หรือการเพ่ิมคุณค4าด.วยความแตกต4างทางนวัตกรรม โดยศึกษาจากฟาร�มปลา
ซามอนในประเทศชิลี ท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย4างรวดเร็ว การสัมภาษณ�กับผู.บริหารท่ียินดีต4อ 
กลยุทธ�การได.เปรียบทางการแข4งขันผ4านการลดต.นทุนแทนท่ีการสร.างความแตกต4าง 
    Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda Cortegoso de 
Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015) วัดความสัมพันธ�ของผลการ
ปฏิบัติงานของผู.ประกอบการด.านการจัดการโซ4อุปทานสีเขียวประกอบด.วย การลดการปล4อยของเสีย
สู4ชั้นบรรยากาศ การลดของเสียท่ีเป:นของเหลว การลดพลังงาน การลดสารอันตราย การลดปUจจัย
นําเข.า การลดความถ่ีของอุบัติเหตุ การเพ่ิมข้ีนของการผลการปฏิบัติงานท่ีดีด.านคุณภาพผลิตภัณฑ� 
การเพ่ิมข้ึนของเงินจากการจัดส4งผลิตภัณฑ�ในเวลา การลดปริมาณสินค.าคงคลัง การลดเวลาการผลิต  
    Wilhelm Khohler, Marcel Smolka (2015) วิเคราะห�ความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิตของผู.ประกอบการที่ทําด.านการจัดหาระดับโลก โดยมุ4งประเด็นของบริษัทแม4และ
ผู.ขายระดับกลางรวมถึงการผสานระหว4างงานของการจ.างผลิต ท้ังการต้ังฐานผลิตต4างประเทศและ
ผู.ผลิตในประเทศโดยเน.นเรื่องของรูปแบบของการประหยัดต.นทุน ของผู.ประกอบการในประเทศสเปน 
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พบว4าการจ.างผู.ผลิตในต4างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพด.านเทคโนโลยีของการผลิตระดับสูงจะสามารถ
เพ่ิมเรื่องของกําลังการผลิต ผลกําไร และผลประโยชน�จะกลับมามีมูลค4าสูง Markus Bluta, Heiner 
Evanschitzkyb, Christof Backhausa, John Ruddb, Michael Marck (2016:82–90) วิธีการ
รักษาความสัมพันธ�ผู.ซ้ือผู.ขายในระยะยาว ด.วยการแบ4งปUนผลประโยชน�ด.านราคา พฤติกรรมการซ้ือ
ขายท่ีส4งเสริมผลประโยชน�ทางธุรกิจร4วมกันได.  
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า การจัดการวิเคราะห�ต.นทุนราคาวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ� เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล ได.ดี
เช4นกัน      

2.3.2 การคํานึงถึงต.นทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการได.มาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�จาก
ประเทศต.นทางบรรทุก 
    การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผลด.านที่คํานึงถึงต.นทุนธุรกรรม  Gary 
W. Emery, Manuela A. Marques (2011: 236-249) ระดับของวัตถุดิบในสินค.าคงคลังส4งผลต4อ
ต.นทุนธุรกรรมและกระทบต4อห4วงโซ4อุปทาน เพราะเป:นปUจจัยที่ส4งผลต4อต.นทุนการเงินของบริษัท 
Mehmet Demirbag, Kith W. Glaister, Ekrem Tatoglu (2001: 418-434) ศึกษาจากกลุ4ม
ตัวอย4างบริษัทต4างชาติท่ีมีการลงทุนในประเทศตุรกี พบว4าสิ่งท่ีต.องพิจารณาในเรื่องต.นทุนธุรกรรม
ของการลงทุนในต4างประเทศ ได.แก4 การมุ4งประเด็นการลงทุนต4างประเทศ การวิจัยและพัฒนา  การ
โฆษณา แหล4งทรัพยากร ขนาด และสถานท่ี Mark Cecchini, Robert Leitch, Caroline Strobel 
(2013: 31-48) ต.นทุนธุรกรรมมองปUจจัย 2 ประเด็นคือ 1) ต.นทุนธุรกรรมและความเสี่ยงของผลการ
ปฏิบัติงานจากการแลกเปลี่ยนข.อมูลและกระบวนการตัดสินใจในการทํางาน เช4น สัญญาซ้ือขาย           
2) พฤติกรรมการฉวยโอกาสจากการมีความสัมพันธ�ที่ดีต4อกัน เช4น การโกหก การผิดสัญญา 
ความไม4เป:นธรรม เป:นต.น ต.นทุนธุรกรรมมักให.เน.นความสําคัญในเรื่องของการลดความเสี่ยงท่ีทําให.
เกิดต.นทุน K. Karjalainen (2011: 87–97) ผลประโยชน�การรวมอํานาจและไม4รวมอํานาจในการ
จัดซ้ือต4อผลของการประหยัดต.นทุน พบว4าจํานวนการรวมอํานาจการสั่งซ้ือ ขนาดของการความ
เป:นได.ในการลดต.นทุนในกระบวนการต.นทุนแสดงให.เห็นถึงจํานวนหน4วยการรวมอํานาจใน
กระบวนการจัดซ้ือท่ีไม4ได.มีความจําเป:นมากถ.ากระบวนทางเศรษฐกิจยังไม4เกิดข้ึน  
    Victor Motta, Amit Sharma (2016: 81-87) วิจัยการจัดการต.นทุน
ธุรกรรมที่เกิดการบริหารจัดการอาหารในโรงเรียนวิเคราะห�ผ4านราคา ความปลอดภัยอาหาร และ
ความสามารถการประกอบกิจกรรมหลัก โดยต.นธุรกรรมท่ีส4งผลต4อการเติบโตผลิตภัณฑ� การร4วมมือ
กับฟาร�มท.องถ่ิน เพ่ือคงคุณภาพและราคา Gerhard Trautmann , Lydia Bals, Evi Hartmann 
(2009: 194-208) บริษัทท่ีมีการแข4งขันค.าในตลาดระดับโลกมีการประยุกต�ใช.โครงสร.างองค�กรและ
ธรรมาภิบาลในการสร.างการผสมผสานต4อองค�กร ในรูปแบบระดับการจัดซ้ือ คือ การคืนกลับองค�กร
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ผสมผสานการสั่งซ้ือ ปUจจัยท.าทายคือ ประเภทท่ีผสมผสานและปฏิบัติภายใต.การสั่งซ้ือมีการคัดเลือก
พฤติกรรมผู.บริโภคและต.นทุนธุรกรรม ตามจํานวนการสั่งซ้ือ การแจ.งข.อมูลและการเรียนรู.ตามระดับ
การสั่งซ้ือ  
    Lisa M. Ellrama, Linda L. Stanley (2008: 180– 191)  การได.เปรียบ
ทางการแข4งขันกลยุทธ�ความร4วมมือด.านต.นทุน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ�ท่ีองค�การมีความ
ได.เปรียบทางการแข4งขันและโซ4อุปทานโดยการใช.ตารางการจัดการ 3 มิติของการทํางานร4วมกันทาง
วิศวกรรม การฝlกฝน การรวมกลยุทธ�การจัดการต.นทุนภายในและโซ4อุปทาน ความรับผิดชอบในห4วง
โซ4อุปทาน คุณภาพผลิตภัณฑ�ต4อการลดต.นทุน เวลาในการเข.าตลาดและออกผลิตภัณฑ�สู4ตลาด 
ผลพบว4าการจัดการต.นทุน กระบวนการใหม4ๆ มีการพิจารณาในเรื่องต.นทุน คุณค4าผลิตภัณฑ� 
กระบวนการปฏิบัติงานโซ4อุปทานท่ีดี สามารถพัฒนากิจกรรมกับผู.ขาย และสร.างคุณค4าให.งานโซ4
อุปทานท่ีดี สามารถพัฒนากิจกรรมกับผู.ขาย และสร.างคุณค4าให.ลูกค.าผ4านความร4วมมือโซ4อุปทาน โดย
ต.นทุนควรถูกทําการค.าผ4านความร4วมมือโซ4อุปทาน โดยต.นทุนเป:นปUจจัยสําคัญต้ังเป:นปUจจัยสําคัญ
ต้ังแต4การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ�ใหม4ๆ การคิดต.นทุนระยะยาว การผลิต กระบวนการทํางาน 
และการออกแบบโซ4อุปทาน Martin Tidy, Xiaojun Wang, Mark Hall (2016: 3294-3305) ศึกษา
ถึงการตรวจสอบบทบาทของผู.ผลิตการบริหารความสัมพันธ�รวมท้ังการใช.งานของผู.จัดจําหน4ายอย4าง
เป:นทางการ ความสัมพันธ�ระยะยาวและความผูกพันใกล.ชิดกับซัพพลายเออร�ท่ีสามารถเป:นร4วมงาน
การในการบรรลุเปcาหมายการทําธุรกรรมเพ่ือการดําเนินการของความสัมพันธ�ทางสัญญาและไปสู4
พ้ืนฐานท่ีสร.างความสัมพันธ�ท่ีดี ด.วยการไว.วางใจซ่ึงกันและกันในการให.ข.อมูล และความเชื่อม่ัน ท่ี
ส4งผลในเรื่องผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนร4วมกัน 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า การคํานึงถึงต.นทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
การได.มาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�จากประเทศต.นทางบรรทุก เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4
การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล ได.ดีเช4นกัน 

2.3.3 มีการจัดการด.านต.นทุนรวมของการครอบครองสินค.า 
    การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผลด.านการประหยัดการประหยัดต.นทุน
จากต.นทุนรวมของการครอบครองสินค.าและต.นทุนกิจกรรม ด.วยกระบวนการปฏิบัติงานต4างๆ ของ
ธุรกิจทําให.องค�กรต4างๆ ต.องแสวงวิธีที่จะเพื่อตอบสนองต4อการควบคุมการจัดการต.นทุนอย4างมี
ประสิทธิผล ด.วยการวิเคราะห�ผ4านสองช4วง คือ ต.นทุนด.านราคาซ้ือ และต.นทุนธุรกรรมของวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ� จากโซ4อุปทานของผู.ขายจนสินค.าได.เข.าสู4กระบวนการผลิตไปยังผู.บริโภค ในงานวิจัยจึง
ให.ความสําคัญกับการจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผลผ4านการคํานึงถึงต.นทุนรวมของการเป:นเจ.าของ
สินค.า (Total cost of ownership) ในงานวิจัยท่ีมีการศึกษา Matthias Weber, Michael Hiete, 
Lars Lauer and Otto Rentz (2010: 4-16) และ Ellram and Siferd (1993) ต.นทุนรวมของการ
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เป:นเจ.าของสินค.า คือการวิเคราะห�ตัดสินใจในการจัดหาจากต.นทุนท้ังหมดของการได.มาซ่ึงผลิตภัณฑ� 
ในวงจรราคาความแตกต4างท่ีเกิดจากกิจกรรมหลายๆ อย4างในการจัดซ้ือ Sopee Khamlao, Manisra 
Baramichai and Suwannee Adsavakulcha (2010: 163-173) กล4าวถึงต.นทุนรวมของการ
ครอบครองสินค.า คือวิธีการและปรัชญาสําคัญของราคาท่ีเกินกว4าราคาซ้ือสินค.าแต4เป:นราคารวมของ
การได.มาซ่ึงสินค.าอันประกอบด.วยต.นทุนหลายๆ อย4างท่ีเกิดข้ึนเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการสั่งซ้ือ
สินค.า  
    Matthias Weber, Michael Hiete, Lars Lauer and Otto Rentz 
(2010: 4-16) ต.นทุนกิจกรรม (Activity based costing) เป:นต.นทุนทางบัญชีการใช.ระดับข้ันการ
เรียนรู.ต4อต.นทุนและกิจกรรมท่ีเป:นต.นทุนผลักดันกระทบต4อโซ4อุปทานแห4งคุณค4า Marc Wouters, 
James C. Anderson and Finn Wynstra (2005: 167-191) ได.ให.ความหมายว4าเป:นต.นทุนทาง
บัญชีท่ีนํามาใช.ในการตัดสินใจสั่งซ้ือสินค.า ท่ีรวมมูลค4าและราคาในการจัดหา วิเคราะห�จากจํานวน
ต.นทุนของการได.มาซ่ึงสินค.าอย4างต.นทุนธุรกรรมท่ีสัมพันธ�กับกิจกรรมการสั่งซ้ือ ศึกษาการนําต.นทุนรวม
ของการเป:นเจ.าของสินค.ามาประยุกต�ใช.ในกับต.นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing) ในการคํานวณ
ต.นทุนเพ่ือเป:นพ้ืนฐานในการวิเคราะห�ตัดสินใจในการจัดซ้ือสินค.า ผ4านตัววัดทางการเงิน คือ ความกดดัน
จากตลาดลูกค.า เปcาหมายของการจัดซ้ือ การสนับสนุนจากผู.บริหาร หน.าท่ีด.านการจัดการ การวิเคราะห�
ประสบการณ� ความเพียงพอของ TCO การคิดริเริ่มในTCO และการได.รับผลประโยชน�จาก TCO  
    Philipp Horn, Holger Schiele, Welf Werner (2013: 27-38)  
วิเคราะห�การปฏิบัติการและการนําการเงินไปใช.ในสถานการณ�จริงจากการจัดหาบริษัทรับจ.างผล
ต.นทุนการผลิตและค4าแรงงานที่มีราคาถูก กรณีศึกษาของบริษัทรับจ.างผลิตรถยนต�ของยุโรปใน
ประเทศจีน พบว4าไม4สามารถได.ผลประโยชน�อย4างท่ีต.องการในระยะเวลาท่ีมากกว4าสามไตรมาสและ
ยิ่งไปกว4านั้นกลับทําให.มีต.นทุนท่ีสูงข้ึนจากการหันกลับไปพ่ึงประเทศท่ีมีค4าแรงงานสูง เนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑ�ไม4ได.ทําการจัดส4งตามกําหนด  การเพ่ิมต.นทุนในการสร.างการปฏิบัติการท่ีดี และการฝUงใจ
ในการตัดสินใจจัดหาจากประเทศต.นทุนตํ่าเพียงอย4างเดียวและมีการปฏิบัติการท่ีไม4ดี  Matthias 
Weber, Michael Hiete, Lars Lauer and Otto Rentz (2010: 4-16) ศึกษาการใช.ต.นทุนรวมของ
การเป:นเจ.าของสินค.ามาประยุกต�ใช.ในกับต.นทุนกิจกรรมใช.ในการวิเคราะห�ห4วงโซ4คุณค4าและวิเคราะห�
กิจกรรมการจัดหาจากต4างประเทศพบว4าราคาประกอบและระดับของผู.ขายมีความสําคัญต4อหน4วย
ราคา อย4างไรก็ตามการวิเคราะห�ต.นทุการจัดซ้ือในประเทศต.นทุนตํ่าแต4กลับพบปUญหาด.านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� ความยุ4งยากจากความแตกต4างด.านภาษา และความเข.าในเรื่องวัฒนธรรมท่ีแตกต4างกัน 
ต.นทุนการสั่งซ้ือจากตลาดด้ังเดิม และการซ้ือจากประเทศต.นทุนตํ่า พบว4าปUจจัยท่ีส4งผลต4อกิจกรรมท่ี
ไม4เก่ียวข.องกับราคาสินค.า ต.นทุนการสั่งซ้ือจากตลาดด้ังเดิม ได.แก4 ต.นทุนการบริหารสินค.าคงคลัง 
การเปลี่ยนแปลงหน.าท่ีในงานจัดซ้ือ การเก็บรักษาสินค.าคงคลัง คุณภาพของผู.ขาย เป:นต.น ขณะท่ี
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การซื้อจากประเทศต.นทุนตํ่าพบว4าปUจจัยที่ส4งผลต4อกิจกรรมที่ไม4เกี่ยวข.องกับราคาสินค.า ได.แก4 
การเปลี่ยนแปลงหน.าท่ีในงานจัดซ้ือ คุณภาพของผู.ขาย ตัวอย4างส4วนประกอบ ความล.มเหลวของการ
จัดซ้ือ และท่ีท้ังสองตลาดประสบเหมือนกันคือ ค4าขนส4ง การคัดเลือกผู.ขาย  
    Ibrahim Dogan and Nezir Aydin (2011: 1072-1085) การรวม
เครือข4ายเบย� (Bayesian Networks) และต.นทุนรวมของการเป:นเจ.าของสินค.าเพ่ือใช.ในการวิเคราะห�
คัดเลือกผู.ขาย โดยพบว4าการได.รับความร4วมมือกับผู.ขาย ลดความไม4น4าเชื่อถือ ทําให.สมรรถภาพของ
ผู.ขายดีขึ้นจากการได.รับการลดต.นทุนและพัฒนาความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร Richard H. Pike, 
Mike E. Tayles, Nur Naha Abu Mansor (2011: 65-72) สมรรถภาพต.นทุนกิจกรรมในองค�กร 
1) การระมัดระวังเรื่องต.นทุน 2) ผลประโยชน�จากต.นทุนที่อาจจะต.องเสียบางอย4าง 3) ผลกระทบ
กิจกรรมต4อต.นทุน 4) การใช.ข.อมูล และ 5) ผลกระทบจากการตัดสินใจกระทํา Yuan Fang S. 
Thomas Ng (2011: 259-281) งานวิจัยเน.นเรื่องกิจกรรมท่ีเกิดจากการวิเคราะห�ต.นทุนโลจิสติกส�ท่ี
นําไปสู4การได.มาซ่ึงวัตถุดิบ โดยส4วนประกอบต.นทุนโลจิสติกส� ได.แก4 ต.นทุนบริหารคลังสินค.า ต.นทุน
ค4าขนส4ง ต.นทุนสถานท่ีต้ัง ต.นทุนการสั่งซ้ือ Lâm Laurent Lim, Gülgün Alpan , Bernard Penz 
(2016) การขายและการดําเนินงานการวางแผนเป:นปUญหาท่ีท.าทายสําหรับการปรับปรุงความพึงพอใจ
ของลูกค.าและการควบคุมต.นทุนการผลิต การเข.าสู4โลกาภิวัตน�และสภาพแวดล.อมท่ีไม4แน4นอนการ
ปรับตัวและปรับปรุงการประสานงานระหว4างการขายและฟUงก�ชั่นโซ4อุปทาน 
    ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า มีการจัดการด.านต.นทุนรวมของการ
ครอบครองสินค.า เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4การจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล ได.ดี
เช4นกัน 
                    สรุป การวิเคราะห�ต.นทุนของราคาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�จากความคุ.มค4า
ของราคาสินค.าและต.นทุนกิจกรรมต4างๆ ที่เกิดขึ้นของการได.มาจากแหล4งที่มาของวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�จนกระท่ังถึงผู.บริโภคหน4วยสุดท.าย โดยวิเคราะห�ผ4านต.นทุนรวมของการครอบครองสินค.า 
(Total cost of Ownership) อันส4งผลต4อหน4วยราคาสินค.า โดยมีวัตถุประสงค�ต4อการจัดการต.นทุน
ให.มีค4าตํ่าสุด โดยมีองค�ประกอบสําคัญ ได.แก4 1) มีการจัดการวิเคราะห�ต.นทุนราคาวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ� 2) การคํานึงถึงต.นทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการได.มาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�จากประเทศต.น
ทางบรรทุก และ 3) มีการจัดการด.านต.นทุนรวมของการครอบครองสินค.า มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีต.นทุน
ธุรกรรม อันหมายถึงการวิเคราะห�หน4วยต.นทุนของการผลิตสินค.า ตั้งแต4การได.มาซ่ึงวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�เข.ามาจนกระท่ังเป:นผลิตภัณฑ�สุดท.ายขององค�กร โดยมีวัตถุประสงค�ต4อบริหารจัดการ
ต.นทุนท่ีมีประสิทธิผลและเกิดผลปะโยชน�ต4อองค�กรมากท่ีสุด 
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    จากการสังเคราะห�วรรณกรรม ได.แสดงให.เห็นผลลัพธ�ท่ีสําคัญอันเกิดจาก
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาท่ัวโลก นําไปสู4การทดสอบอิทธิพลของการจัดการต.นทุน
อย4างมีประสิทธิผล ด.วยสมมุติฐานต4อไปนี้ 
         สมมติฐานท่ี 3 ก ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านการเสริมสร�างความสัมพันธ<ระหว\างองค<กรอย\างย่ังยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต\อการจัดการต�นทุน
อย\างมีประสิทธิผล 
         สมมติฐานท่ี 3 ข ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านความร\วมมือในการแบ\งปVนข�อมูลระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อการจัดการต�นทุนอย\าง
มีประสิทธิผล 
         สมมติฐานท่ี 3 ค ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต\อการจัดการ
ต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล 
         สมมติฐานท่ี 3 ง ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
ด�านการบูรณาการการเข�าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร มีผลกระทบเชิง
บวกต\อการจัดการต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล 
 3. อิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต\างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ< และการจัดการต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล ท่ีมีต\อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
  โดยแสดงความสัมพันธ�ระหว4างตัวแปรท่ีศึกษาได.ดังภาพประกอบท่ี 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 อิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 

และการจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล ท่ีมีต4อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

การควบคุมการจัดการต.นทุนอย4างมี
ประสิทธิผล (Effective Cost 

Management) 

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business 
Performance) 

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
(Immediate Response Ability) 

ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
(Different Product Qualities) 
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 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) 
 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธ�สุดท.ายท่ีเกิดข้ึน จากการดําเนินงานของ
กิจการ ด.วยการท่ีองค�กรได.รับความพึงพอใจจากลูกค.าท่ีมีสามารถตอบสนองความต.องการได.อย4างดี
จนได.รับความเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังผลตอบแทนทางการเงินขององค�กรท่ีเพ่ิมข้ึน  
 มีผู.ศึกษาวิจัยด.านผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ในการศึกษาของ นภดล ร4มโพธิ์ (2557) 
ปUจจุบันบริษัทมีการวัดผลการดําเนินงาน 13 ตัว คือ กําไรสุทธิ ยอดขาย ค4าใช.จ4าย ดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค.า ส4วนแบ4งทางตลาด จํานวนลูกค.าใหม4ต4อจํานวนลูกค.าท้ังหมด จํานวนลูกค.าเดิมต4อจํานวน
ลูกค.าท้ังหมด การจัดส4งท่ีตรงเวลา ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ จํานวนผลิตภัณฑ�ใหม4 ชื่อเสียง
ของบริษัท ดัชนีความพึงพอใจของพนักงานและดัชนีความสามารถของพนักงาน และกล4าวถึงกรอบ
แนวคิดการวัดผลองค�กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ของ Kaplan, R.S. and Norton D.P. 
(1996) ถึงกรอบการวัด เช4น ด.านการเงินมีกําไรเพ่ิมข้ึนรายได.เพ่ิมข้ึน ด.านลูกค.าความพึงพอใจมากข้ึน
ส4วนแบ4งตลาดมากข้ึน ด.านกระบวนการภายในของเสียลดลงส4งของตรงเวลา และด.านการเรียนรู.
การเติบโตเก่ียวกับความสามารถพนักงานเพ่ิมข้ึนพนักงานพอใจ Ling Xue, Gautam Ray, Vallabh 
Sambanmurthy (2013: 363-375) การลงทุนด.วยการบูรณาการด.านการตอบสนองวัตถุดิบของ
อิเล็กทรอนิกส�ส4งผลต4อการบรรลุผลด.านยอดขายกับลูกค.า และยังช4วยให.บรรลุผลตามเปcาหมายใน
การให.บริการกับลูกค.า โดยการลดต.นทุน และเพ่ิมผลประโยชน�แก4ลูกค.าส4งผลต4อการปฏิบัติงานท่ีดี  
 Prasanta Kumar Dey, Arijit Bhattacharya, William Ho (2015: 192-214) ศึกษา
กลยุทธ�การประเมินผลงานของผู.ขายในประเทศอังกฤษพบว4ากรอบความร4วมมือในการพัฒนา
ความสัมพันธ�กับกลยุทธ�ผู.ขาย คือ ลักษณะของแต4ละอุตสาหกรรมนี้โดยทําการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู.ขายด.วยการวัดจาก คุณภาพผลการปฏิบัติงาน การจัดส4ง ราคา และวัดความสามารถและ
แบบทดสอบด.วยวิธีต4างๆ ได.แก4 ความสามารถในการจัดการองค�กร ด.านสิ่งแวดล.อม ด.านสังคม และ
การจัดการความเสี่ยง ส4งผลต4อผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจ Sini Laari, Juuso Toyli, Tomi 
Solakivi, Lauri Ojala (2016: 1960-1970) ศึกษาความสัมพันธ�ทางตรงและทางอ.อมของ
ความสัมพันธ�ระหว4างการผลักดันของลูกค.าในการจัดการโซ4อุปทานสีเขียวและด.านการเงิน ผล
การศึกษาพบว4าโรงงานท่ีมีความเข.มแข็งด.านการจัดการสิ่งแวดล.อมจะทําให.มีผู.ขายท่ีคํานึงถึงรูปแบบ
สิ่งแวดล.อม ประกอบด.วยปริมาณคาร�บอนไดอ็อกไซ พลังงานท่ีใช.ในการผลิตสินค.า ปริมาณการใช.น้ํา 
ปริมาณสารอันตราย รวมถึงการเปรียบเทียบกับคู4แข4ง นอกจากนี้ยังเป:นการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ด.านการเงินให.กับองค�กร ประกอบด.วยเงินลงหมุนเวียนสูงขึ้น ผลกําไรที่เพิ่มขึ้น ส4วนแบ4งทาง
การตลาดมากขึ้นและ ส4วนแบ4งทางการตลาดมากขึ้นและ ส4วนแบ4งทางการตลาดมากข้ึนและ 
ส4วนแบ4งทางการตลาดมากข้ึนและรายได.ท่ีเพ่ิมข้ึน  
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 Vijay R. Kannan Keah Choon Tan (2006: 755 – 775) พบว4าผลกระทบด.านการ
เริ่มความสัมพันธ�ท่ีดีต้ังแต4การคัดเลือกผู.ขายบนความสําเร็จ ส4งผลโดยตรงต4อผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ความสําเร็จของความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซื้อผู.ขายได.แก4 การเพ่ิมข้ึนของระดับคุณภาพ ต.นทุนรวม
ท่ีตํ่า การลดเวลาของผลิตภัณฑ�ใหม4 และการเพิ่มขึ้นของความร4วมมือ ปUจจัยต4างๆ เหล4านี้ส4งผล
โดยตรงต4อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งวัดจาก ส4วนแบ4งทางการตลาด รายได.จากสินทรัพย� 
ภาพรวมของตําแหน4งทางการแข4งขัน และภาพรวมของการให.บริการลูกค.าได. 
      Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda Cortegoso de Oliveira 
Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015) วัดความสัมพันธ�ของผลการปฏิบัติงาน
ของผู.ประกอบการด.านการจัดการโซ4อุปทานสีเขียวประกอบด.วย การลดการปล4อยของเสียสู4ชั้น
บรรยากาศ การลดของเสียท่ีเป:นของเหลว การลดพลังงาน การลดสารอันตราย การลดปUจจัยนําเข.า 
การลดความถ่ีของอุบัติเหตุ การเพ่ิมข้ีนของการผลการปฏิบัติงานท่ีดีด.านคุณภาพผลิตภัณฑ� การเพ่ิมข้ึน
ของเงินจากการจัดส4งผลิตภัณฑ�ในเวลา การลดปริมาณสินค.าคงคลัง การลดเวลาการผลิต M. Tawfik 
Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady  (2014: 417 – 426) ศึกษาการรายงานและความแตกต4าง
ของความสัมพันธ�ระหว4างผู.ผลิตผู.ขาย การคัดเลือกผู.ขาย และผลการดําเนินงานของหน4วยงานจัดซ้ือ 
ของโรงงานในคูเวต ในการศึกษาได.ทําการวัดผลการดําเนินงานของหน4วยงานจัดซ้ือ ปUจจัยท่ีส4งผล 
ได.แก4 ความสามารถในการจัดส4งสินค.า ปริมาณของสินค.าท่ีจัดส4ง ราคาสินค.า และคุณภาพของสินค.า
ท่ีจัดส4ง 
       สรุปผลการดําเนินงานทางธุรกิจ อันเป:นผลลัพธ�สุดท.ายท่ีเกิดข้ึน จากการดําเนินงานของ
กิจการ ด.วยการท่ีองค�กรได.รับความพึงพอใจจากลูกค.าท่ีมีสามารถตอบสนองความต.องการได.อย4างดี
จนได.รับความเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งผลตอบแทนทางการเงินขององค�กรท่ีเพ่ิมข้ึน มี
พ้ืนฐานจากทฤษฎีฐานทรัพยากร กล4าวคือการท่ีองค�กรจะประสบความสําเร็จและสร.างมูลค4าอย4าง
ยั่งยืน ต.องมีพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทรัพยากรท่ีมีความเป:นเฉพาะเจาะจง 
(Unique) 2) การมีทรัพยากรท่ีหาได.ยาก (Rare) 3) การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค4า (Valuable) 4) การมี
ข.อจํากัด (Limitation) หรือการทดแทน (Substitution) ของทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.าง
มูลค4าของทรัพยากรขององค�กรและการได.เปรียบทางการแข4งขัน 
      จากการสังเคราะห�วรรณกรรม ผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลก ประกอบไปด.วย ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต4างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอย4างมีประสิทธิผล ผลลัพธ�ดังกล4าวมีนําไปสู4การทดสอบอิทธิพล
ของผลการดําเนินงานทางธุรกิจได.เช4นกัน ด.วยสมมุติฐานต4อไปนี้ 
      สมมติฐานท่ี 4 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีอิทธิพลเชิงบวกต\อผล
การดําเนินงานทางธุรกิจ 
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      สมมติฐานท่ี 5 ความแตกต\างในคุณภาพของผลิตภัณฑ< มีอิทธิพลเชิงบวกต\อผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 
       สมมติฐานท่ี 6 การจัดการต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล มีอิทธิพลเชิงบวกต\อผลการ 
ดําเนินงานทางธุรกิจ 

4. อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (Business Environmental 
Dynamic) ท่ีมีต\อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  
  แสดงความสัมพันธ�ได.ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ (Business Environmental 

Dynamic) ท่ีมีต4อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (Business Environmental Dynamic) 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจหมายถึง ความไม4แน4นอนท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการแข4งขันท่ีรุนแรงและความต.องการในการตอบสนองต4อผู.บริโภค รวมถึงปUจจัยทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศและต4างประเทศ ท่ีมีต4อผลการการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 

การควบคุมการจัดการต.นทุนอย4างมี
ประสิทธิผล (Effective Cost 

Management) 

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
(Business Performance) 

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
(Immediate Response Ability) 

ความแตกต4างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
(Different Product Qualities) 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกจิ 
(Business Environmental Dynamic) 
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  มีข.อค.นพบจากงานวิจัยของ Wantao Yu Ramakrishnan Ramanathan (2012: 
218 – 234) ศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล.อมทางธุรกิจในกลยุทธ�การปฏิบัติการท่ีล.อมรอบไปด.วยการ
แข4งขันในธุรกิจค.าปลีกในประเทศจีน ที่ต.องประสบปUญหาความท.าทายต4อสิ่งแวดล.อมทางธุรกิจ
หลายๆ ด.าน เช4น ราคา การแข4ง และสิ่งแวดล.อม มีผลต4อการพัฒนากลยุทธ�การปฏิบัติการ ความ
ยืดหยุ4นของกลยุทธ�มีส4วนสําคัญต4อบริษัทข.ามชาติท่ีต.องการการตอบสนองอย4างรวดเร็ว ร4วมถึงการ
ประยุกต�ใช.ต4อตลาด และงานของ Asli Demirguc-Kunt, Inessa Love, Vojislav Maksimovic 
(2006: 2967–2993) ทดสอบบริษัทต4างๆ ใน 52 ประเทศเพ่ือทดสอบว4าธรรมเนียมปฏิบัติของแต4ละ
ประเทศและสิ่งแวดล.อมทางธุรกิจส4งผลต4อทางเลือกขององค�กรและรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีมีส4วนต4อ
การพัฒนาด.านการเงิน และกฎระเบียบปฏิบัติ  Wlamir Gonçalves Xavier, Rodrigo Bandeira-
de-Mello, Rosilene Marcon (2014: 900–907) ได.ศึกษากลุ4มตัวอย4างด.วยการสังเกต 1,709 ราย 
จาก 317 กลุ4ม ในประเทศบราซิลตั้งแต4ป� 2001 – 2009 พบว4าบทบาทของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล.อมด.านการเมือง ส4งผลต4อประสิทธิภาพการทํางานของกลุ4มธุรกิจในประเทศบราซิล ทําให.
ไม4สามารถเป:นไปตามเปcาหมายการปฏิบัติงานขององค�กร  
  Christian Kuklinski Roger Moser Thomas Callarman (2014: 309 – 331) 
กระบวนการให.ข.อมูลส4งผลต4อการลดความไม4ไว.วางใจและความคลุมเครือในการให.ข.อมูลในตลาดท่ี
อยู4ในช4วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเริ่มเติบโตข้ึนและซับซ.อนมากข้ึนโดยพบว4าการวิเคราะห�
หลายข้ันตอนเก่ียวกับการการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของผู.ถือหุ.นและการมี
การมีข.อมูลท่ีดีจากผู.จัดการในกระบวนการทางการตลาดท่ีเข.าสู4การเติบโตมากข้ึนและซํ้าซ.อนมากข้ึน 
Ruta Masteikienea, Vitalija Venckuvieneb (2015: 1086 – 1094) การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล.อมทางธุรกิจด.านการเป�ดเสรีทางการค.า การเชื่อมต4อทางการตลาด การเติบโตผลผลิต
โดยรวมเกิดข้ึนท่ัวโลกและมีอิทธิพลต4อห4วงโซ4มูลค4าเพ่ิม การจ.างผลิตจากหน4วยงานภายนอก หรือการ
ลงทุนโดยตรงตรงในต4างประเทศส4งผลต4ออํานาจและขอบเขตของผลกระทบต4อสภาพแวดล.อมทาง
ธุรกิจของกลุ4มรัฐบอลติก ท่ีประกอบด.วยลิทัวเนีย ลัตเวียและเอสโตเนีย โดยพบว4า ผลกระทบด.าน
เศรษฐกิจ กฎระเบียบเทคโนโลยี การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล.อม ส4งผลต4อการเมือง โลกทาง
ธุรกิจและวิทยาศาสตร� Daniel I.Prajogo (2016: 241–249) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล.อม 
กลยุทธ�นวัตกรรมผลิตภัณฑ� กระบวนการกลยุทธ�นวัตกรรม และสภาพแวดล.อมทางการแข4งขัน ส4งผล
ต4อการดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร 
  Ruta Masteikienea, Vitalija Venckuvieneb (2015: 1086 – 1094) การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล.อมทางธุรกิจด.านการเป�ดเสรีทางการค.า การเชื่อมต4อทางการตลาด การเติบโตผลผลิต
โดยรวมเกิดข้ึนทั่วโลกและมีอิทธิพลต4อห4วงโซ4มูลค4าเพิ่ม และการตอบสนองทันเวลา  จากพบว4า 
ผลกระทบด.านเศรษฐกิจ กฎระเบียบเทคโนโลยี การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล.อม ส4งผลต4อ
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การเมือง โลกทางธุรกิจและวิทยาศาสตร� Daniel I.Prajogo (2016: 241–249) การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล.อม กลยุทธ�นวัตกรรมผลิตภัณฑ� กระบวนการกลยุทธ�นวัตกรรม และสภาพแวดล.อม
ทางการแข4งขัน ส4งผลต4อการดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร 

  Wlamir Gonçalves Xavier, Rodrigo Bandeira-de-Mello, Rosilene Marcon 

(2014: 900–907) พบว4าบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล.อมด.านการเมือง ส4งผลต4อประสิทธิภาพ

การทํางานของกลุ4มธุรกิจในประเทศบราซิล ทําให.ไม4สามารถเป:นไปตามเปcาหมายการปฏิบัติงานของ

องค�กร และ Asli Demirguc-Kunt, Inessa Love, Vojislav Maksimovic (2006: 2967–2993) 

ทดสอบบริษัทต4างๆ ใน 52 ประเทศเพื่อทดสอบว4าธรรมเนียมปฏิบัติของแต4ละประเทศและ

สิ่งแวดล.อมทางธุรกิจส4งผลต4อทางเลือกขององค�กรและรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีมีส4วนต4อการพัฒนา

ด.านการเงิน และกฎระเบียบปฏิบัติ 

  สรุปความไม4แน4นอนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการแข4งขันท่ีรุนแรงและความ

ต.องการในการตอบสนองต4อผู.บริโภค รวมถึงปUจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต4างประเทศ ท่ีมี

ต4อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ท่ีมีต4อผลการการดําเนินงานทางธุรกิจ มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการบริหาร

เชิงสถานการณ�เป:นทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีผู.บริหารจะตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตามสถานการณ�

ในการกําหนดโครงสร.างองค�กรและระบบควบคุม ให.เป:นไปตามลักษณะของสภาพแวดล.อมภายนอก

ท่ีกระทบต4อการทํางานขององค�กรด.วยวิธีการบริหารจัดการท่ีแตกต4างกัน โดยมีการสร.างสรรค�แนวคิด

ตามหลักพ้ืนฐานสําคัญคือ แนวคิดแบบด้ังเดิม แนวคิดเชิงพฤติกรรม แนวคิดเชิงปริมาณและแนวคิด

เชิงระบบ โดยมีความเชื่อว4าองค�กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค�กรท่ีมีโครงสร.างและรูปแบบท่ีสอดคล.อง

กับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร 

  จากการสังเคราะห�วรรณกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ ดังกล4าวมี

นําไปสู4การทดสอบอิทธิพลของผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ด.วยสมมุติฐานต4อไปนี้ 

  สมมติฐานท่ี 7 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต\อ

ความสัมพันธ<ระหว\างความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

  สมมติฐานท่ี 8 ความแตกต\างในคณุภาพของผลิตภัณฑ<การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อม

ทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

  สมมติฐานท่ี 9 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวก

ต\อความสัมพันธ<ระหว\างการจัดการต�นทุนอย\างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
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 5.ปVจจัยสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก 
  ผู.วิจัยมุ4งเน.นศึกษาถึงอิทธิพลของปUจจัยสาเหตุ (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต4อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับ 3 ตัวแปร ประกอบด.วย ทัศนคติของการแข4งขัน
ทางธุรกิจโลกาภิวัฒน� (Competitive Globalization Business Mindset) ความไว.วางใจระหว4าง
องค�กร (Inter-organizational Trust)  และ ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า 
(Customer Expectation Responsive Awareness)  โดยผู.วิจัยได.สังเคราะห�และทบทวนวรรณกรรม 
เพ่ือใช.เป:นแนวทางการอธิบายความสัมพันธ�ระหว4างตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงนําไปสู4การทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยประกอบไปด.วยชุดความสัมพันธ�ดังนี้ 
  5.1 อิทธิพลของทัศนคติของการแข\งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน< (Competitive 
Globalization Business Mindset) ท่ีมีต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหากลยุทธ<
การจัดหาระดับโลก  
   แสดงความสัมพันธ�ได.ดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 อิทธิพลทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวฒัน� ท่ีมีต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�

การจัดหาระดับโลก 
 

ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจ
โลกาภวิัฒน� (Competitive 
Globalization Business 

Mindset) 

ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก (Manageable 
Capability for Global Sourcing Strategy) 

การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน (Sustainable 
Inter-Organizational Relationship Reinforcement) 

ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร (Inter-
Organizational Collaborative Information Sharing 

 

ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-
cultural Managing Competency) 

การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว4างองค�กร (Inter-Organizational Information 

Technology Multi-Access Integration) 
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   ทัศนคติของการแข\งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน< (Competitive Globalization 
Business Mindset)  
   ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� หมายถึง แนวคิดท่ีนําไปสู4การ
ปฏิบัติท่ีแสดงออกถึงแนวโน.มของการตอบสนองขององค�กร ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงต4อ
ความต.องการภายในองค�กรและภายนอกองค�กรเพ่ือในการเข.าสู4ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแข4งขัน
ตลอดเวลา ทําให.องค�กรต.องปรับตัวให.เท4าทันเพ่ือความอยู4รอด ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจต4อไป 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวข.องได.สรุปจากงานวิจัยท่ีมีการศึกษาถึงองค�กรและผู.นําใน
กระบวนการแนวคิด ทัศนคติท่ีมีการปรับตัวให.เท4าทันต4อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู4ความเป:นสากล 
ของRobert J. Trent Robert M. Monczka (2003) ความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกท่ีมีมากกว4า
การจัดซ้ือระหว4างประเทศท่ัวไปเม่ือมีปUจจัยด.าน ความต.องการของผู.บริหารในการจัดหาจากท่ัวโลก 
(Executive requirement or mandate to source worldwide) และการรวมโครงสร.างการจัดซ้ือ 
(Centralized procurement structure) Linda Low (2006) วิเคราะห�อย4างลึกซ้ึงถึงการเกิดอย4าง
มหัศจรรย�และความล4มสลายของวิกฤตเอเชีย  โดยรูปแบบทางธุรกิจของเอเชียตะวันออกท่ี
เปลี่ยนแปลงสู4โลกาภิวัฒน� การสื่อสารผ4านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู.ทางเศรษฐศาสตร� การผ4อน
ปรนกฎระเบียบและรวมตัวกันเพ่ือการแข4งขัน ค.นพบ 2 ประเด็นสําคัญคือ 1) การจัดรูปแบบใหม4ท่ีมี
การพ่ึงพา การเมืองท่ีส4งผลต4อเศรษฐกิจการเมือง และรากฐานคุณค4าเอเชียและรูปแบบการจัดการ 
การมีธรรมภิบาลท่ีดี และความเป:นประชาธิปไตย การเก่ียวข.องกับนวัตกรรมและความปลอดภัยทาง
สังคม สวัสดิการสังคม ที่พบปUญหาเดียวกันภายในประเทศคือการจ.างงานและความสามารถของ
ลูกจ.าง เศรษฐกิจ และการแข4งขันทางสังคม โดยเฉพาะอย4างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารผ4าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การผ4อนปรนกฎระเบียบ และการแข4งขัน 2) การผสมผสานและการ
เปรียบเทียบเพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดการเรียนรู.ผ4านรูปแบบธุรกิจทางตะวันตกด.านเทคโนโลยีเพราะ
มีมีความสัมพันธ�กับการค.าระหว4างประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ท่ีมีการเติบโตทางการค.ากับเอเชีย
ตะวันออก รวมถึงการเก่ียวข.องทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง Mansour Javidan, Mary B. 
Teagarden (2015) จากการสํารวจและยืนยันว4ามี 3 ปUจจัยในการพัฒนาทัศนคติด.านการบริหาร
สินค.าคงคลัง 1) ทุนทางปUญญา 2) ทุนทางสังคม 3) ทุนทางจิตใจ เป:นส4วนประกอบสําคัญในงานวิจัย
ในงานวิจัยได.สรุปบทสัมภาษณ�ถึงคุณลักษณะขององค�กรป� 2007 ท่ีมีทัศนคติต4อธุรกิจโลกาภิวัฒน�ว4า
จะจะต.องต้ังใจท่ีจะทํางานด.วยเวลาและระยะทางไกล เข.าใจวัฒนธรรมและความแตกต4าง ปรับตัวท่ี
จะเรียนรู.เพ่ือสร.างความสามารถ มีความยืดหยุ4นการรับรู.มุมมองที่แตกต4าง การมีส4วนร4วม สรุปใน
งานวิจัยนี้ แบ4งเป:นสองอย4างคือ 1) วัฒนธรรมและธุรกิจระหว4างประเทศ ประกอบด.วย ความรู.เรื่อง
กลยุทธ� ความรู.เรื่องอดีตจนปUจจุบันงานแสดงนานาชาติ อารมณ�ท่ีใช.ในการติดต4อสื่อสารกับคนต4าง
วัฒนธรรม ความไม4พอใจจากความหลากหลาย 2) ลักษณะภายนอก ได.แก4 การแก.ไขปUญหา ความ
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ต้ังใจท่ีจะยอมรับความแตกต4าง การเป:นผู.นํา ประสิทธิภาพของคนภายในองค�กร งานวิจัยนํา GMI ไป
ทดสอบวัดได.ว4าสอดคล.องกับ 3 ปUจจัย   1) ทุนทางปUญญา 2) ทุนทางสังคม 3) ทุนทางจิตใจ  
   Julieta Ojeda-Gomez Mike Simpson S.C. Lenny Koh Jo Padmore 
(2007) ศึกษามุมมองทางการแข4งขันของ SME ผลิตรองเท.าในเม็กซิโก ถึงกระบวนได.เปรียบทางการ
แข4งขันเพ่ือทันต4อเวลาโดยพิจารณา 3 ปUจจัย คือ 1) ความเป:นเจ.าของกิจการ 2) ทรัพยากรของ
องค�กร 3) ความสามารถในการตอบสนอง ผลการศึกษาพบว4าสาเหตุหลักต4อเศรษฐกิจของเม็กซิโก
ระหว4างป� ค.ศ. 1985 และ 1999 คือการเป�ดเสรีทางเศรษฐกิจ ส4งผลต4อผู.ประกอบการ SMEs ท่ีต.อง
พ่ึงและสนับสนุนเพ่ือสร.างความสามารถและความได.เปรียบทางการแข4งขัน ยิ่งเป:นช4วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ของเม็กซิโกมาทําให.เกิดการเปลี่ยนแปลงด.านสิ่งแวดล.อมทางธุรกิจมากขึ้นเพื่อการแข4งขัน
ภายในประเทศและการส4งออกตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบ Stephen L. Cohen 
(2010) บทความทางวิชาการกล4าวถึงสิ่งสําคัญ 3 ประการ ท่ีส4งผลต4อการเป:นผู.นําระดับโลกคือ 1) มี
ความเป:นรูปแบบสากลขณะเดียวกันต.องมีความยืดหยุ4นระดับท.องถ่ินด.วย (Global formalization 
versus local flexibility) 2) ความมีมาตรฐานสากลขณะที่มีการปรับไปตามความต.องการของ
ท.องถ่ิน (Global standardization versus local customization) และ 3) การควบคุมความเป:น
สากลกับตัวแทนท.องถ่ิน (Global dictate versus local delegation) นอกจากนี้การท่ีองค�กรมี
ทัศนคติต4อความเป:นสากลสามารถเกิดการสร.างความได.เปรียบทางการแข4งขันในตลาด  

   Dilip K. Das (2010) วิเคราะห�วัตถุประสงค�ความร4วมสมัยของเศรษฐกิจท่ีมีความ
ท.าทายต4อการก4อให.เกิดโลกาภิวัตน�ในความแตกต4างของประเทศ ของกลุ4มเศรษฐกิจ จีน อินเดีย 
บราซิลและรัสเซีย เศรษฐกิจและการเงินระดับสากลมาเป:นปUจจัยสําคัญในการผลักดันให.เกิดการ
ยอมรับและคาดหวังต4อโลกาภิวัตน� งานวิจัยมุ4งประเด็นของการสร.างโลกาภิวัตน�ท่ีไม4อาจปฏิเสธได.ใน
ยุคปUจจุบัน เพราะคือความมีประโยชน� การพัฒนา ความมีคุณค4า และสวัสดิภาพท่ีเกิด ช4วยให.ผล
กระทบด.านลบผ4านออกไปได. Rajshekhar (Raj) G. Javalgi Andrew C. Gross W. Benoy Joseph 
Elad Granot (2011) การเติบโตอย4างรวดเร็วและกรอบการค.าระหว4างประเทศสําคัญของความรู.ใน
ธุรกิจบริการ (Knowledge-intensive business service, KIBS) หรือปรากฏการณ�การรวมตัวกัน
ทางตลาด เช4นจีนและอินเดีย ประเทศอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุนด.านทรัพยากรและศักยภาพอ่ืนๆ ใน
การได.เปรียบทางการแข4งขันอุตสาหกรรม โดยงานวิจัยนี้ให.ความสําคัญกับการตัดสินประเภทของ 
KIBS ในการรวมตัวทางการตลาด เพ่ือเปรียบเทียบและแสดงให.เห็นถึงกิจกรรม KIBS ในด.านการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายในประเทศจีนและอินเดียการลงทุนด.านวิจัยและพัฒนา มาต้ังแต4ป� ค.ศ.1990 
โดยเน.นการพัฒนาให.การศึกษาแรงงาน ความรู.ด.านเศรษฐศาสตร�เพ่ือผลักดันธุรกิจแบบหลากหลาย
ประเทศ และระหว4างประเทศงานวิจัยเป:นประโยชน�กับผู.จัดการถึงความการรวมตลาดหลักภายใต. 
KIBS ท่ีธุรกิจต4างต.องวิเคราะห�ให.กับลักษณะของแต4ละประเทศ เช4น การออกแบบซอฟแวร�และมีการ
วิจัยยาจํานวนมากในประเทศอินเดีย และมีออกแบบโรงงานและโรงงานด.านวิจัยในประเทศจีน ดังนั้น
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การแนะแนวทางนโยบายตลาดเพ่ือความยั่งยืนในประเทศที่ได.เปรียบทางการแข4งขันในส4วน KIBS 
งานวิจัยพบว4า KIBS เป:นส4วนสําคัญที จะทําให.เศรษฐกิจเติบโตการวมตลาดการสัญญากับคู4ค.าท่ีมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กรอบนโยบายด.านการรวมตลาดเป:นสิ่งที่สามารถสร.างความได.เปรียบ
ทางการแข4งขันกันในประเทศหรือภูมิภาคของเขาท้ังทางมหภาคและจุลภาค ทัศนคติด.านการก.าวสู4
สากลและนโยบายตลาดจะสร.างความได.เปรียบอย4างยั่งยืน Catherine T. Kwantes, Greg A. 
Chung-Yan (2005: 295-320) การสร.างทัศนคติสู4ความเป:นสากลการมองปUจจัยการส4งผลต4อการ
พัฒนาโลกาภิวัตน�โดยเฉพาะอย4างยิ่งวัฒนธรรมในประเทศแคนนาดาท่ีให.โอกาสคนในองค�กรพัฒนา
ทัศนคติกับหัวหน.างานเพื่อลดช4องว4างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยศึกษาด.านวัฒนธรรมแคนนาดา 
พบว4าความเป:นรูปแบบเฉพาะท.องถ่ินการมีส4วนร4วมในการเป:นสมาชิกสร.างการค.าระหว4างประเทศท่ี
เกิดการสร.างความแตกต4างและลดความเข.าใจผิด  
   Fabrizio Baldassarre, Raffaele Campo (2015) ปUจจัยท่ีทําให.มีการจัดหา
ระดับโลก ได.แก4 ทัศนคติ โอกาสและความท.าทาย และกับข.อคิดเห็นของผู.ให.ข.อมูลหลัก ให.
ความสําคัญกับเรื่องของการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กร โดยแต4ละองค�กรมีกลยุทธ� มี
แผนการดําเนินงาน และมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการพยายามท่ีจะสร.างความสัมพันธ�ดังกล4าว  Lâm 
Laurent Lim, Gülgün Alpan, Bernard Penz (2016) สิ่งสําคัญมีประสิทธิภาพสมดุลความจุ 
ผลิตภัณฑ� กับความต.องการของตลาดท่ีมีความผันผวนตลอดเวลา Johan Anselmsson, Niklas 
Bondesson (2015: 58–70) การพัฒนาทัศนคติจากการหาความคาดหวังการในสร.างความแตกต4าง
ของขนาดและส4วนแบ4งทางการตลาด และการพัฒนาแนวคิดของการค.าระดับโลก 
   สรุป ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ถึงความเท4าทันต4อการ
เปลี่ยนแปลงความต.องการภายในองค�กรและภายนอกองค�กรท่ีเข.าสู4ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแข4งขัน
ตลอดเวลา ทําให.องค�กรต.องปรับตัวให.เท4าทันเพ่ือความอยู4รอด ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจต4อไป มี
มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ�เป:นทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีผู.บริหารจะตัดสินใจใน
การเลือกปฏิบัติตามสถานการณ�ในการกําหนดโครงสร.างองค�กรและระบบควบคุม ให.เป:นไปตาม
ลักษณะของสภาพแวดล.อมภายนอกท่ีกระทบต4อการทํางานขององค�กรด.วยวิธีการบริหารจัดการท่ี
แตกต4างกัน โดยมีการสร.างสรรค�แนวคิดตามหลักพ้ืนฐานสําคัญคือ แนวคิดแบบด้ังเดิม แนวคิดเชิง
พฤติกรรม แนวคิดเชิงปริมาณและแนวคิดเชิงระบบ โดยมีความเชื่อว4าองค�กรที่เหมาะสมที่สุดคือ 
องค�กรที่มีโครงสร.างและรูปแบบที่สอดคล.องกับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้น ๆ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร 
   ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเหน็ว4า ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� เป:น
ส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ได.ดีเช4นกัน 
   จากการสังเคราะห�วรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจ
โลกาภิวัตน� เป:นปUจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.วย
สมมุติฐานต4อไปนี้ 



81 
 

   สมมติฐานท่ี 10 ก ทัศนคติของการแข4งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� มีอิทธิพลเชิง
บวกต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�
ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน  
   สมมติฐานท่ี 10 ข ทัศนคตขิองการแข\งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน< มีอิทธิพลเชิง
บวกต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านความร\วมมือในการแบ\งปVน
ข�อมูลระหว\างองค<กร 
   สมมติฐานท่ี 10 ค ทัศนคติของการแข\งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน< มีอิทธิพลเชิง
บวกต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
   สมมติฐานท่ี 10 ง ทัศนคติของการแข\งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน< มีอิทธิพลเชิงบวก
ต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านการบูรณาการการเข�าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร 

 5.2 อิทธิพลความไว�วางใจระหว\างองค<กร (Inter-organizational Trust)  ท่ีมี
ต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก แสดงความสัมพันธ�ได.ดังภาพท่ี 7 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 อิทธิพลความไว.วางใจระหว4างองค�กร ท่ีมีต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก 

 

ความไว.วางใจระหว4างองค�กร 
(Inter-organizational Trust) 

ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
(Manageable Capability for Global Sourcing Strategy) 

การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน 
(Sustainable Inter-Organizational Relationship 

Reinforcement) 

ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร (Inter-
Organizational Collaborative Information Sharing) 

 

ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-
cultural Managing Competency) 

การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว4างองค�กร (Inter-Organizational Information 

Technology Multi-Access Integration) 

 



82 
 

   ความไว�วางใจระหว\างองค<กร (Inter-organizational Trust)   
   ความไว.วางใจระหว4างองค�กร หมายถึงองค�ประกอบแห4งความเชื่อถือ ไว.วางใจ
ซ่ึงกันและกันระหว4างองค�กร ได.แก4 ปUจจัยด.านความซ่ือตรง ความเชื่อม่ัน และการมีลักษณะถึงความ
จริงใจ เพ่ือส4งเสริมให.เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว4างองค�กรในระยะยาว 
   มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องของ Jao-Hong Cheng Chung-Hsing Yeh Chia-Wen Tu 
(2008: 283 – 295)การแบ4งปUนความรู.ระหว4างประเทศทําให.เกิดความได.เปรียบทางการแข4งขันใน
ภาพรวมของโซ4อุปทาน งานวิจัยได.ปUจจัยท่ีเพ่ิมข้ึนของการแบ4งปUนความรู.ระหว4างองค�กรต4างประเทศ 
การมีส4วนร4วมด.วยความจริงใจ ในประเทศไต.หวันท่ีทําเรื่องกรีนซัพพลายเชน โดยจัดปUจจัยรูปแบบโซ4
แห4งคุณค4าพัฒนาการทดสอบปUจจัยแห4งคุณค4า โดยความไว.วางใจส4งผลทางบวกต4อผู.ท่ีมีส4วนร4วม และ
ยังก4อให.เกิดการสื่อสารกันด.านลบเกิดพฤติกรรมการฉวยโอกาส การสร.างมากกว4าความรู.ขององค�กร
ระหว4างประเทศส4งผลให.มีความไม4ไว.วางใจ และเพ่ือสร.างความไว.วางใจซ่ึงกันและกันต.องประกอบไป
ด.วย 1) การแบ4งผลประโยชน�กัน (Shared Values) 2) การมีส4วนร4วมและการสื่อสาร (Participation 
and Communication) 3) ความสามารถในการเรียนรู. (Learning Capacity) 4) การไม4มีพฤติกรรม
ฉวยโอกาส (Opportunistic behavior) และ 5) อํานาจและทรัพยากรท่ีเพียงพอ (Power and 
Resource fitness) โสภีย� คําเหลา และประสพชัย พสุนนท�, (2557) ความไว.วางใจทางธุรกิจ 
(Business Trust) (TR ) หมายถึงองค�ประกอบแห4ง ความไว.วางใจ เชื่อถือซ่ึงกันและกันของแต4ละคน 
แต4ละฝ�าย ในท่ีนี้กล4าวถึงระหว4างธุรกิจต4อธุรกิจโดย ปUจจัยสําคัญข.างต.นมีอิทธิพลต4อ ในด.านความ
ไว.วางใจทางธุรกิจ อันเกิดจากผลของพฤติกรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ผลงานท่ีผ4านมาจะส4งผลต4อ
ความม่ันใจในการมอบหมายงานให.ทําต4อไป โดยไม4ได.มองหาผู.บริการรายใหม4เพ่ิมเติมสอดคล.องกับ
งานวิจัย M.N. Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar (2007) เลือกเอาท�ซอร�ส 1) ความ
น4าเชื่อถือ 2) ความสามารถ 3) การเป�ดกว.างและความเมตตากรุณา  
   Cheng Lu Wang, Noel Y.M. Siuand Bradley R.Barnes  (2008) 1) การทบทวน
ความสัมพันธ�ระหว4างความไว.วางใจ 2) การวางแนวทางในระยะยาว 3) บทบาทของสื่อกลาง Sabine 
T. Koeszegi (2004: 640 – 666) ความท.าทายของบริษัทข.าชาติหรือการจัดการระหว4างองค�กร กับ
ลูกค.า องค�กรสนับสนุน คู4แข4ง รัฐบาล และผู.ถือหุ.นคนสําคัญในองค�กร การเจรจาต4อรองสามารถ
จัดการอย4างเป:นอิสระ การเข.าใจผิดระหว4างหน4วยงานได. การเจรจาต4อรองและทฤษฎีส4งผลต4อกรอบวิจัย
และปUจจัยท่ีส4งผลต4อการวิเคราะห�การสรางความไว.วางใจ เป:นการเพ่ิมความสําคัญเพ่ือความสัมพันธ�ท่ี
ดีของระหว4างองค�กร การวิเคราะห�ความไว.วางในกลยุทธ�และความเสี่ยงท่ีสังคมใช.ในการเจรจาต4อรอง
กับผู.มีอํานาจระดับสูง เช4น กิจการร4วมค.า (Join venture) คือ ความแตกต4างกัน (Asymmetry) 
หัวข.อการเจรจามีความซับซ.อน ความแตกต4างทางวัฒนธรรม เป:นต.น โดยพบว4าความไว.วางใจ 
ก4อให.เกิดพฤติกรรมการแบ4งปUนข.อมูล การแบ4งปUนความรู. โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือลดความขัดแย.ง Jan 
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Terje Karlsen Ketil Græe Mona Jensvold Massaoud (2008: 7 – 22) ศึกษาเพ่ือวิเคราะห�
ความไว.วางในการสร.างความสัมพันธ�ระหว4างโครงการและผู.ถือหุ.น วิเคราะห�ข.อมูลคุณภาพและการ
สัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ4มตัวอย4างโปรเจคในประเทศนอเวย�ที่จะสร.างโรงโอเปร4าใหม4 โดยเป:นการ
ก4อสร.างสาธารณะท่ีมีการเสนอกับสื่อและความสนใจในสาธารณะจากสังคมนอร�เว ผลการศึกษาพบว4า
ความไว.วางใจสร.างความสัมพันธ�ของผู.ถือหุ.นโครงการโดยการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การ
แสดงออกถึงการรักษาสัญญา ความจริง ความกรุณา และ อํานาจตามหน.าท่ี และ การแสดงออกซ่ึง
ความซ่ือสัตย� การทํางานตามเปcาหมายสําหรับการสร.างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ และความไว.วางนํามา
ได.ท้ังผลประโยชน�และความเสียหาย  
   Crosby et al. (1990) การสร.างความไว.วางใจโดยการวัดความจริงใจ พฤติกรรม
การแข4งขัน ความเชื่อ ความซ่ือสัตย� จากการแบ4งปUนข.อมูล Sullivan and Peterson (1982) ตัววัด
ความจริงใจ การให.คําแนะนํา ผลจากการสร.างความสัมพันธ� ความถูกต.อง เปcาหมายการทํางานท่ี
สอดคล.องกัน ความสอดคล.องต4อทิศทางการทํางาน ความคาดหวัง การให.ความร4วมมือ Bulent 
Sezen Cengiz Yilmaz (2007: 41 – 51) ความสัมพันธ�แสดงให.เห็นถึงช4องว4างระหว4างความเป:น
อิสระของการกระจายสินค.า คือจุดสําคัญต4อประสิทธิผลของงาน ด.านการปฏิบัติการกระจายสินค.าใน
งานวิจัยมุ4งประเด็นความสัมพันธ�ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความจริงใจระหว4างคู4ค.า และปรากฏการณ�ท่ี
ส4งผลต4อความจริง 3 หลักใหญ4ๆ คือการมีความยืดหยุ4น การแลกเปลี่ยนข.อมูล ความร4วมมือกัน โดย
ทําแบบสัมภาษณ�กับผู.บริหารในอุตสาหกรรมรถยนต�จํานวน 192 ราย ในประเทศตุรกี โดยการใช.วิธี 
Regression Analysis พบว4า ผลกระทบต4อความไว.วางในผ4านตัวแทน ผ4านผู.ขาย ด.วยการมีตัวแทน
ขายท่ีมีความยืดหยุ4น มีการแลกเปลี่ยนข.อมูลกัน และมีความร4วมมือกันส4งผลต4อผู.ขาย  นอกจากนี้ยัง
เป:นแนวทางนโยบายและการสร.างและพัฒนาเครือข4ายร4วมกัน Lusch, R.F. and Brown, J.R. 
(1996: 19-38) พฤติกรรมความสัมพันธ�ของการเป:นสมาชิกท่ีส4งผลในระยะยาว ความสนใจและความ
คาดหวังการแบ4งปUนผลประโยชน�ซ่ึงกันและกัน ผลพวยว4าการควบคุมตัวเลขและวงจรความสัมพันธ� 
เพ่ือความปลอดภัยในการลงทุน และพัฒนาความซ่ือสัตย�ร4วมกัน Wathne, K.H. and Heide, J.B. 
(2000: 36-51)การรวมความสัมพันธ�สภาวะปกติเป:นการรวมความสัมพันธ�มากท่ีสุดในการประยุกต�ใช.
ความสัมพันธ� ได.แก4 1) ความคาดหวังในการแบ4งปUนผลประโยชน�และภาระหนี้ 2) การหน4วงเหนี่ยวไว.
ฝ�ายเดียว Hewett, K. and Bearden, W.O. (2001: 51-66) การพ่ึงพาอาศัยและความไว.วางใจ คือ
สิ่งสําคัญผลักดันความสัมพันธ�การเพ่ิมข้ึน ผ4านความแตกต4าง 2 เหตุผล 1) พฤติกรรมความสัมพันธ�ท่ี
คล.ายกับธรรมชาติ การให.ความร4วมมือ 2) พื้นฐานความจําเป:นการคํานวณ Beverly Kracher 
Cynthia L. Corritore Susan Wiedenbeck (2005: 131 – 141) ความไว.วางใจทางธุรกิจพาณิชย�
อิเลคทรอนิกส� การวิจัยหาภาพรวมความไว.วางใจจาก หลักปรัชญา จิตวิทยา สังคมศาสตร� การจัดการ
และการตลาดบนพื้นฐานการทํางาน ความไว.วางใจออนไลน� และทําอย4างไรให.รู.ค4าความเชื่อม่ัน
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ผลิตภัณฑ�ผ4านผู.บริโภคท่ีมีต4อผู.ผลิตและตลาดออนไลน�ได. การวิจัยพบว4าการทําพาณิชย�อิเลคทรอนิกส� 
เปcาหมายการทํางานท่ีสามารถจัดการได.ในการปฏิบัติการออนไลน� ความไว.วางในสามารถเรียนรู.และ
เป:นแนวทางให.กับพาณิชย�อิเลคทรอนิกส�  

   Debmalya Mukherjee Robert W. Renn Ben L. Kedia Deepraj Mukherjee 
(2012: 255 – 271) ทดสอบกับองค�กรเสมือนจริงด.านภูมิศาสตร�และหน4วยผลักดันองค�กรเข.าสู4การ
เชื่อมต4อความเป:นสากลโดยรูปแบบอิเลคทรอนิกส� จากการสื่อสารที่ร4วมมือจากมูลท่ีออกมาโดยมี
วัตถุประสงค�ในการวิจัยคือ การพัฒนาความไว.วางใจในองค�กรเสมือนจริง การสํารวจการประเมิน
ขอบเขตความไว.วางใจระหว4างบุคคล การเปลี่ยนถ4ายคือ การพัฒนาความไว.วางใจในองค�กรเสมือน
จริง การสํารวจการประเมินขอบเขตความไว.วางใจระหว4างบุคคล การเปลี่ยนถ4ายของความไว.วางใจสูง
ของความไว.วางใจสู4ความสัมพันธ�ท่ีดี Sertan Kabadayi Dawn Lerman (2011: 102 – 126) ศึกษา
ผลกระทบของความเชื่อในความไว.วางใจในร.านค.าบนประเทศกําเนิด ด.วยความเชื่อในความสามารถ 
ความเชื่อในความกรุณา ความเชื่อในความซ่ือสัตย�ของร.านสะดวกซ้ือ ผลกระทบทางลบของประเทศ
กําเนิดท่ีผู.บริโภคใช.ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ�และการพิจารณาการสั่งซ้ือ ผลการศึกษาพบว4าความ
เชื่อในความกรุณา ความเชื่อในความซ่ือสัตย�ของร.านสะดวกซ้ือ เป:นจุดอ4อนท่ีส4งผลกระทบต4อประเทศ
กําเนิดบนการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ�ท่ีเป:นผลด.านลบจะส4งผลต4อการเรียกสินค.าคืน ความเชื่อม่ันจาก
ความจริงใจสูงและร.านค.าท่ีไว.วางใจได. 
   Martin Hemmerta, DaeSoo Kimb, Jisun Kimc, BooYun Chod (2016: 
25–37) ความสัมพันธ�กับความไว.วางใจกับผู.ขาย เป:นส4วนท่ีสนับสนุนให.มีความเชื่อม่ันการสร.างความ
ไว.วางใจในโซ4อุปทาน และเป:นการสร.างความน4าเชื่อถือของบริษัทผู.ผลิต Maximilian Holtgravea, 
Ann-Marie Nienaberb, Carlos Ferreirac Available (2016) การควบคุมและความน4าเชื่อถือเป:น
หลักธรรมาภิบาลองค�กรพ่ึงพากลไกการจัดระเบียบและรักษาความสัมพันธ�ความร4วมมือกับผู.ขายใน
ต4างประเทศ ความไว.วางใจระหว4างองค�กร (ความสามารถและความนิยมเชื่อถือ) เป:นการแลกเปลี่ยน
ร4วมกันความสัมพันธ�ระหว4างผู.ซื้อและผู.ขายในต4างประเทศท่ีจะควบคุมมาตรฐาน และส4งเสริม
ประสิทธิภาพของการทํางานท่ีดี   Emanuela Delbufalo (2015: 84–101) ความไว.วางใจและความ
เสี่ยงการรับรู.ท่ีเก่ียวข.องกับโครงสร.างและบทบาทท่ีแตกต4างกันมีผลต4อประสิทธิภาพการทํางาน 
Yongchuan Baoa, Yuan Lib, Changwei Pangc, Yeqing Baoa, Xiang Yid (2017) การมีส4วน
ร4วมกับผู.ขายเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 ต.องอาศัยความไว.วางใจในการจัดการทรัพยากรและการ
ประสานงานร4วมกัน Wendy van der Valka, Regien Sumob, Jan Dulc, Roger G. Schroeder 
(2016: 266–277) ความไว.ใจเป:นปUจจัยสําคัญในการสร.างความสําเร็จ ประกอบไปด.วย คือ นวัตกรรม 
สัญญาและความไว.วางใจ และ Minkyun Kima, Sangmi Chaib,nternational (2017: 42–52) การ
สร.างนวัตกรรมร4วมกับผู.ขาย ต.องมีการแลกเปลี่ยนข.อมูลในโซ4อุปทานเพ่ือให.เกิดผลการดําเนินงานท่ีดี 
Mengyang Wanga, Qiyuan Zhangb,Yonggui Wangc, Shibin Shengd (2016: 84–94) ผู.ผลิต
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ชาวจีนไม4มีความม่ันใจกับผู.ซ้ือท้ังในและต4างประเทศ เพราะความไม4แน4นอนและความเข.มงวดของ
กฎระเบียบ ผู.ผลิตจึงใช.การทําสัญญาเพ่ือลดช4องว4างและสร.างความไว.วางใจ ในการทําธุรกิจระหว4าง 
ผู.ซ้ือและผู.ขาย Miao Lia, Xu Zhengb, Guijun Zhuanga (2017) การสื่อสารผ4านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช4วยลดเวลาในติดต4อสื่อสารระหว4างองค�กร ช4วยให.การทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน Jianhu Caia, Xiaoqing Hua, Pandu R. Tadikamallab, Jennifer Shang (2017) การสร.าง
ความยืดหยุ4นในโซ4อุปทาน โดยการใช.ระบบVMI (Vendor Management Inventory) ทําให.เกิดผล
ประโยชน�กับองค�กรคือ 1) ลดผลิตภัณฑ�ส4วนเกินท้ังหมด 2) ช4วยสินค.าคงคลังท่ีเกินเปcาหมายระดับ 
และไม4ได.ขาย 3) ช4วยสนับสนุนสินค.าคงคลังท่ีเกินเปcาหมายก็มันมีขาย และการทํางานเพ่ือพัฒนา
ระบบ VMI ร4วมกันจะส4งผลต4อการเพ่ิมระดับการให.บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพโซ4อุปทานและแบ4งปUน
ผลกําไรร4วมกันในโซ4อุปทาน 
             สรุปความไว.วางใจระหว4างองค�กร องค�ประกอบแห4งความเชื่อถือ ไว.วางใจซ่ึงกัน
และกันระหว4างองค�กร ได.แก4 ปUจจัยด.านความซ่ือตรง ความเชื่อม่ัน และการมีลักษณะถึงความจริงใจ 
เพ่ือส4งเสริมให.เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว4างองค�กรในระยะยาว มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการบริหารเชิง
สถานการณ�เป:นทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีผู.บริหารจะตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตามสถานการณ�ใน
การกําหนดโครงสร.างองค�กรและระบบควบคุม ให.เป:นไปตามลักษณะของสภาพแวดล.อมภายนอกท่ี
กระทบต4อการทํางานขององค�กรด.วยวิธีการบริหารจัดการท่ีแตกต4างกัน โดยมีการสร.างสรรค�แนวคิด
ตามหลักพ้ืนฐานสําคัญคือ แนวคิดแบบด้ังเดิม แนวคิดเชิงพฤติกรรม แนวคิดเชิงปริมาณและแนวคิด
เชิงระบบ โดยมีความเชื่อว4าองค�กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค�กรท่ีมีโครงสร.างและรูปแบบท่ีสอดคล.อง
กับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร 
   ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า ความไว.วางใจระหว4างองค�กร เป:นส4วนประกอบ
สําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ได.ดีเช4นกัน 
   จากการสังเคราะห�วรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับความไว.วางใจระหว4างองค�กร เป:น
ปUจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.วยสมมุติฐานต4อไปนี้ 
   สมมติฐานที่ 11 ก ความไว�วางใจระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านการเสริมสร�างความสัมพันธ<ระหว\าง
องค<กรอย\างย่ังยืน 
   สมมติฐานท่ี 11 ข ความไว�วางใจระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านความร\วมมือในการแบ\งปVนข�อมูล
ระหว\างองค<กร 
   สมมติฐานท่ี 11 ค ความไว�วางใจระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
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   สมมติฐานที่ 11 ง ความไว�วางใจระหว\างองค<กร มีอิทธิพลเชิงบวกต\อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านการบูรณาการการเข�าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร 
  5.3 อิทธิพลของความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค�า ท่ีมีต\อความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก แสดงความสัมพันธ�ได.ดังภาพท่ี 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8 อิทธิพลของความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.าท่ีมีต4อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

 
ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค�า (Customer Expectation Responsive 
Awareness) 
 ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า หมายถึง การคํานึงถึงของความ
ต.องการของผู.บริโภคหน4วยสุดท.ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับการมีความคาดหวังต4อ
การตอบสนองที่มากขึ้น เพื่อมีความพร.อมในแข4งขันทางการตลาดขององค�กร (Organizational 
Marketing Competitive Potential Increasing) 
 

ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
(Manageable Capability for Global Sourcing Strategy) 

การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหว4างองค�กรอย4างยั่งยืน 
(Sustainable Inter-Organizational Relationship 

Reinforcement) 

ความร4วมมือในการแบ4งปUนข.อมูลระหว4างองค�กร (Inter-
Organizational Collaborative Information Sharing) 

 

ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-
cultural Managing Competency) 

การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว4างองค�กร (Inter-Organizational Information 

Technology Multi-Access Integration) 

 

ความตระหนักในการตอบสนอง
ต4อความคาดหวังของลูกค.า 
(Customer Expectation 
Responsive Awareness) 
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 ความต.องการของลูกค.านับเป:นสิ่งท่ีองค�กรต.องตระหนักเป:นอย4างยิ่งว4าประเด็นสําคัญท่ี
ต.องการนั้นคืออะไร เพ่ือท่ีผลิตสินค.าได.ตรงตามความต.องการ ทั้งนี้ก็เป:นการส4งผลย.อนกลับไปยัง
กระบวนการทํางานขององค�กรว4าต.องบริหารจัดการอย4างไรเพ่ือให.ผลงานเป:นไปตามเปcาหมาย 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง Yong Lin Shihua Ma Li Zhou (2012: 729 – 747) การท่ีองค�กรเน.นเรื่อง
ความสามารถสูงในการผลิตของประเทศจีนในอุตสาหกรรมรถบัสความสําเร็จไม4ได.วัดท่ีความสามารถ
ในการผลิตท่ีสูงหรือราคาตํ่า แต4เป:นการตอบสนองความต.องการของลูกค.าอย4างรวดเร็ว กล4าวคือ
ความต.องการท่ีแท.จริงของลูกค.าของคือการท่ีองค�กรสามารถตอบสนองการสั่งซ้ือสินค.าได.อย4าง
รวดเร็วเท4าทัน Alison Elizabeth Lloyd Ricky Y.K. Chan Leslie S.C. Yip Andrew Chan 
(2014: 36 – 49) ศึกษาความสะดวกของลูกค.าในร.านสะดวกซ้ือ ความสะดวกของการบริการ ความมี
คุณค4าของการซื้อ ความพึงพอใจลูกค.าและผลกการจากร.านค.าปลีก ศึกษาผู.ซ้ือจํานวน 619 คน 
พบว4าคนซ้ือของมีความกังวลเรื่องมูลค4าทางเศรษฐศาสตร�เวลา ทําให.ผลพบว4าการได.รับความสะดวกมี
ผลต4อการซ้ือของและความสุขสบายในการซ้ือผลพบว4า การมีความสะดวกในการซ้ือของ การมีคุณค4า
ในการใช. และการสร.างความสุขสบายในการซื้อส4งผลต4อความพึงพอใจลูกค.า และส4งผลต4อความ
ต.องการซ้ือระยะยาว การบอกต4อกันและการคงอยู4ของลูกค.า Sergios Dimitriadis (2011: 294 – 308) 
ผลประโยชน�ของลูกค.าท่ีคาดหวังในเรื่องความสัมพันธ�ระยะยาวกับธนาคารของเขาทดสอบด.าน
ความสัมพันธ�ของต.นทุนและผลกําไรของลูกค.าท่ีมาใช.บริการธนาคาร ผลพบว4าคุณค4าของลูกค.าท่ีมีต4อ
ธนาคาร ท้ังด.านผลกําไรและต.นทุนท่ีคาดหวังสามารถแยกประเภทของลุกค.า และการสนับสนุนโอ
การการเรียนรู.ความสัมพันธ�ผลประโยชน�และต.นทุนเพ่ือหาแนวทางความร4วมมือในทิศทางเดียวกัน  
 Chang Soo Kim Praveen Aggarwal (2016: 3) การขยายการเติบโตทางตลาด
ประเทศทางตะวันตกท่ีขยายออกไปสู4วัฒนธรรมทางการค.าท่ีมีมูลค4าและการตลาดรูปแบบใหม4ๆ 
งานวิจัยทําการทดสอบลูกค.าและผู.ให.บริการท่ีได.รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีอาจจะส4งผลต4อการ
ครอบครองตลาดสมัยใหม4ของลูกค.าคือพระเจ.า ดังนั้นความคาดหวังของลูกค.านําไปสู4การตลาดท่ี
แตกต4างกันของธุรกิจการให.บริการ เพราะความคาดหวังของลูกค.าท่ีต4างวัฒนธรรมมีความต.องการท่ี
แตกต4างกัน เพ่ือสร.างความพึงพอใจแก4ลูกค.า Perry John Forsythe (2012: 587 – 609) กลยุทธ�
การจัดการความพึงพอใจของลูกค.ากับผู.รับจ.าง การประยุกต�ใช.ทางการตลาดผ4านการสร.างบ.านเพ่ือ
พิจารณาต4อคุณภาพการให.บริการ การเตรียมสั่งซ้ือ ความคาดหวังต4อการสั่งซ้ือ การสั่งสร.างตลาดการ
สร.างบ.าน ลูกค.าได.ให.ความคิดเห็นต4อรูปแบบและผลประโยชน�ท่ีจะได.จากการก4อสร.าง เทคนิคการทํา
ให.ผู.รับเหมาสามารถส4งมอบบ.านได.ตามแบบท่ีต.องการ  F.M. Jalal Ahamed Kare Skallerud 
(2015: 16 – 31) ศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ด.านคุณภาพต4อผลการดําเนินงานด.านการส4งออก ต4อ
ความพึงพอใจผู.ส4งออก เพ่ือความคาดหวังระหว4างผู.นําเข.าและส4งออกอุตสาหกรรมเสื้อผ.าในประเทศ
บังคลาเทศโดยวิเคราะห� 1) ความสัมพันธ�ระหว4างคุณภาพสินค.าท่ีมีต4อผลการปฏิบัติงานการส4งออก 



88 
 

2) ผลการปฏิบัติงานการส4งออกต4อความพึงพอใจของผู.ส4งออก 3) การกําหนดความพึงพอใจของลูกค.า
ต4อการกําหนดความพึงพอใจของลูกค.าต4อความคาดหวังการดําเนินการต4อเนื่องความสัมพันธ�ความ
คาดหวังการดําเนินการต4อเนื่องความสัมพันธ� Mons Freng Svendsen Sven A. Haugland Kjell 
Gronhaug Trond Hammervoll (2011: 513 – 530) การวิเคราะห�ผลกระทบกลยุทธ�ทางการตลาด
ท่ีลูกค.ามีต4อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม4 ด.วยกลยุทธ�ความแตกต4าง เปcาหมายทางการแข4งขันและผล
กําไรจากตราสินค.า ผลการศึกษาพบว4ากลยุทธ�ความแตกต4าง เปcาหมายทางการแข4งขัน ผลการศึกษา
ยังพบว4าองค�กรได.ผลประโยชน�ทางธุรกิจหากมีลูกค.าเข.าไปมีส4วนร4วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ครั้งแรก  
Chang Soo Kim Praveen Aggarwal (2016: 3) ความคาดหวังของลูกค.านําไปสู4การตลาดท่ี
แตกต4างกันของธุรกิจการให.บริการ เพราะความคาดหวังของลูกค.าท่ีต4างวัฒนธรรมมีความต.องการท่ี
แตกต4างกัน เพ่ือสร.างความพึงพอใจแก4ลูกค.า Frank Henrik Hesping, Holger Schiele (2015: 
138–150) กลยุทธ�การจัดซ้ือมีระดับความแตกต4างกัน ดังนั้นสิ่งท่ีต.องคํานึงถึงเพ่ือให.เกิดความสําเร็จ
ตามเปcาหมายได.แก4 1) กลยุทธ�องค�กร 2) กลยุทธ�หน4วยงานด.านการจัดซ้ือ 3) ประเภทของกลยุทธ�
สําหรับการสนับสนุนทางการตลาดท่ีมีหลากหลายแบบ 4) ผลกระทบท่ีเกิดจากกลยุทธ�ในการจัดหา
ของผู.หา และ 5) กลยุทธ�ท่ีเหมาะสมกับผู.ขายแต4ละรายภายใต.ประเภทของการจัดหา 
 Maria Holmlund, Christian Kowalkowski, Sergio Biggemann (2016: 2457–
2462) พบว4าปUญหาขนาดของการบริการและโอกาสทางธุรกิจ ของธุรกิจให.บริการและการเปลี่ยนถ4าย
การทํางานบริการ มีสามปUจจัยหลักคือ 1) ความคาดหวังของผู.ซื้อ 2) การรักษาความพอใจทางการเงิน
กับการบริการทางธุรกิจ และ 3) การศึกษาถึงการจัดการ ความเป:นผู.นําและการตัดสินใจในการทํางาน 
รวมถึงการทํากิจการทางสังคม สิ่งแวดล.อม Lena Silbermayra, Stefan Minner (2015: 1–13)          
การเพิ่มขึ้นของผู.ขายเพื่อให.เกิดความยืดหยุ4นในการบริหารจัดการปริมาณสินค.าให.เพียงพอ 
จําเป:นต.องมีการจัดหาจากผู.ขายสองรายข้ึนไป เพ่ือสร.างความม่ันใจในการท่ีจะมีวัตถุดิบในตอบสนอง
ความต.องการได.ทันเวลา  Chang Soo Kim Praveen Aggarwal (2016: 3) การขยายการเติบโตทาง
ตลาดประเทศทางตะวันตกท่ีขยายออกไปสู4วัฒนธรรมทางการค.าท่ีมีมูลค4าและการตลาดรูปแบบใหม4ๆ 
ความคาดหวังของลูกค.าท่ีต4างวัฒนธรรมมีความต.องการท่ีแตกต4างกัน เพ่ือสร.างความพึงพอใจแก4ลูกค.า   
 Mehmood Khan n, Matloub Hussain, Hussein M. Saber (2016: 208–214) 
พบว4าการเข.าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว4างกันทําให.เกิดการใช.ข.อมูลร4วมกันจากซ่ึงถือว4าเป:นปUจจัย
สําคัญในการลดค4าใช.จ4ายในห4วงโซ4อุปทานและตอบสนองต4อความคาดหวังของลูกค.าได. Daniel 
Prajogo, Jan Olhager (2017) การบูรณาการโซ4อุปทานเน.นความสัมพันธ�ระหว4างการให.ข.อมูลเพ่ือ
ผลการปฏิบัติงานระหว4างองค�กรท่ีดีข้ึน ด.วยการแบ4งปUนข.อมูลและการใช.เทคโนโลยีของการจัดการโล
จิสติกส�ระหว4างองค�กร ด.วยการให.ข.อมูลทางเทคโนโลยีและการแบ4งปUนข.อมูลจะทําให.เกิดการบูรณาการ
ร4วมกัน ทําให.ผลการดําเนินงานร4วมกันสามารถการตอบสนองความคาดหวังของผู.ซื้อได.ดี   
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 สรุปความตระหนักถึงการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า คือการที่องค�กรคํานึงถึงการ
ตอบสนองความต.องการของลูกค.าที่มีต4อความคาดหวังในสินค.า ได.รับความพึงพอใจจากคุณภาพ
สินค.าตามท่ีต.องการ เพ่ือความสัมพันธ�ต4อเนื่องระหว4างองค�กรในระยะยาว มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการ
บริหารเชิงสถานการณ�เป:นทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีผู.บริหารจะตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตาม
สถานการณ�ในการกําหนดโครงสร.างองค�กรและระบบควบคุม ให.เป:นไปตามลักษณะของสภาพแวดล.อม
ภายนอกท่ีกระทบต4อการทํางานขององค�กรด.วยวิธีการบริหารจัดการท่ีแตกต4างกัน โดยมีการสร.างสรรค�
แนวคิดตามหลักพ้ืนฐานสําคัญคือ แนวคิดแบบด้ังเดิม แนวคิดเชิงพฤติกรรม แนวคิดเชิงปริมาณและ
แนวคิดเชิงระบบ โดยมีความเชื่อว4าองค�กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค�กรท่ีมีโครงสร.างและรูปแบบท่ี
สอดคล.องกับสภาพแวดล.อมของสังคมนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร 
 ผลการวิจัยท่ีกล4าวมาแสดงเห็นว4า ความตระหนักถึงการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า 
เป:นส4วนประกอบสําคัญท่ีสามารถนําไปสู4ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ได.ดี
เช4นกัน 
 จากการสังเคราะห�วรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับความตระหนักถึงการตอบสนองคาดหวัง
ของลูกค.า เป:นปUจจัยที่มีอิทธิพลต4อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.วย
สมมุติฐานต4อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 12 ก ความตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า มีอิทธิพล
เชิงบวกต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก การเสริมสร�างความสัมพันธ<
ระหว\างองค<กรอย\างย่ังยืน      
 สมมติฐานท่ี 12 ข ความตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า มีอิทธิพล
เชิงบวกต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ความร\วมมือในการแบ\งปVน
ข�อมูลระหว\างองค<กร  
 สมมติฐานท่ี 12 ค ความตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค�ามีอิทธิพล
เชิงบวกต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 สมมติฐานท่ี 12 ง ความตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า มีอิทธิพล
เชิงบวกต\อความสามารถในการจัดการกลยุทธ<การจัดหาระดับโลก ด�านการบูรณาการการเข�าถึง
หลายทาง ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว\างองค<กร 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
      การวิจัยเรื่อง ความความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  

     วิธีวิจัยเป.นการใช/วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยการ
ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการใช/วิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายความในการตรวจสอบยืนยัน
และเพิ่มความลึกของข/อมูลซึ่งเป.นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซี่งใช/สถาน
ประกอบการดําเนินการท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต�เป.นหนKวยวิเคราะห� (Unit of Analysis) ซ่ึงวิธี
วิทยาท่ีนํามาใช/ในการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. วิธีวิทยาการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุKงศึกษาวิจัยความสัมพันธ�
แบบเชิงสาเหตุ (Causal Research) โดยอธิบายความสัมพันธ�ระหวKางตัวแปรเหตุและตัวแปรผล 
(Cause-and effect relationship) เพ่ือสร/างกรอบแนวคิดของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ท่ีสอดคล/องกับองค�ความรู/ในเชิงทฤษฎี
และผลการศึกษาเชิงประจักษ� 
วิธีวิทยาการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให/ได/ข/อมูลมาสนับสนุนการ 
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย โดย
เลือกใช/วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ�วิทยา (Phenomenological Research) ด/วยการวิธีสัมภาษณ�เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู/บริหารหรือผู/จัดการในหนKวยงานจัดซ้ือจัดหาของบริษัทในอุตสาหกรรม
รถยนต� เพ่ือเป.นการศึกษารูปแบบของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ป^จจัย
เหตุ และผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ตลอดจนวิธีการใช/ข/อมูล
ดังกลKาว ดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี  9 ข้ันตอนการวิจัย 

ขั้นตอน 

1. การศึกษาวิเคราะห�และ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

2. สร/างแบบสอบถาม
ความสามารถในการจัดการ      
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

3. เก็บรวบรวมข/อมูลเชิง
ปริมาณ 

4. วิเคราะห�ข/อมูลเชิงปริมาณ 

5. การวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธี
วิทยาปรากฏการณ�วิทยา 

6. สรุปผลการวิจัย 

กระบวนการ 

ศึกษาตําราเอกสารงานวิจยัท่ีเกีย่วข/องกบัความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก วิเคราะห�

ข/อมูลโดยกาํหนดโครงสร/างป^จจัยและรายการสําคัญของ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

1. กําหนดนิยามปฏิบัติการ                                     
2. สร/างแบบสอบถาม                        
3. ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของเครื่องมอืวัดความ
เที่ยงตรงโดยใช/ IOC ทดสอบเครือ่งมอืมีผู/เช่ียวชาญ 3 คน
และ นําไป Try out กับกลุKมตัวอยKาง เพ่ือหาคKาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค  

สKงแบบสอบถามไปยังกลุKมตัวอยKางท่ีเป.นผู/บริหารหรือ
ผู/จัดการหนKวยงานจัดซ้ือจัดหาในอุตสาหกรรมรถยนต�

จํานวน 1,200 ราย ทางไปรษณีย� 

วิเคราะห�หาความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุ โดยใช/สถิติ การ

วิเคราะห�ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multi 

Regression Analysis) 

การสัมภาษณ�เชิงลึกรKวมกับการ
สังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม กับผู/ให/

ข/อมูลหลัก 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและวจิัยเชิงคุณภาพ อภิปราย
และให/ข/อเสนอแนะแนวทางการวจิัย 

ผลท่ีได�รับ 

กรอบแนวคิดการ
ศึกษาวิจยั 

แบบสอบถามท่ีมี
คุณภาพเพื่อใช/ใน
การศึกษาวิจยั 

ข/อมูลท่ีเกี่ยวกับ
ความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลกของ

ข/อมูลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ระหวKาง
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับ
โลก ที่มีตKอ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การจัดการ
ต/นทนุอยKางมีประสิทธิผล และผลการดําเนนิงาน 

ทางธุรกิจ 

ข/อมูลแนวทางความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของ

อุตสาหกรรมรถยนต� 

รายงานผลการวิจัย
ความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
ของอุตสาหกรรมรถยนต� 
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 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย เป.นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพป^ญหาและความจําเป.นของความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ด/วยการศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห� 
ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข/องตKางๆ จากตํารา เอกสารวิชาการ ข/อมูลสารสนเทศ งานวิจัย
ท้ังในประเทศและตKางประทับ จากห/องสมุด และแหลKงความรู/อ่ืนๆ เชKน อินเตอร�เน็ต เพ่ือนํามาจัดทํา
กรอบแนวคิดในการวิจัย โครงรKางการวิจัย นําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา สอบปกปnองโครงรKางการวิจัย 
ปรับปรุงแก/ไขโครงรKางวิจัยตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และขออนุมัติหัวข/อวิทยานิพนธ�
จากบัณฑิตวิทยาลัย  
              ข้ันตอนท่ี 2 การสร/างแบบสอบถามความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
เป.นข้ันตอนท่ีผู/วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข/องกับความสามารถในการจัดการ 
กลยุทธ�การจัดหาท่ัวโลก การสร/างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยสัมภาษณ�ความคิดเห็นจากผู/บริหาร
หรือผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� จํานวน 3 ทKาน ด/วยแบบสัมภาษณ�แบบไมKมี
โครงสร/าง (Unstructured Interviews) เพ่ือนําข/อมูลมาประกอบการกําหนดตัวแปรป^จจัยสาเหตุ 
และผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก จากนั้นสร/างเครื่องมือวิจัย 
โดยนําข/อมูลตัวแปรตKางๆ ท่ีได/มาสร/างเป.นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยนําข/อมูล
ตัวแปรตKางๆ ที่ได/มาสร/างเป.นแบบสอบถามไปให/ผู/เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทKาน พิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) นําผลท่ีได/มาวิเคราะห�หาคKาดัชนีความสอดคล/อง 
IOC (Item of Objective Congruence index) จากนั้นนําเครื่องมือท่ีผKานการตรวจสอบจาก
ผู/ทรงคุณวุฒิ มาแก/ไขปรับปรุงตามข/อเสนอแนะ แล/วนําผลที่ได/เสนออาจารย�ท่ีปรึกษา แล/วนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช/ (Try out) กับประชากรที่ไมKใชKกลุKมตัวอยKางจํานวน 30 องค�กร แล/วนํา
ข/อมูลท่ีได/มาหาคKาความเท่ียง (Reliability) โดยใช/วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟqา (Coefficient) ของคอนบราค 
(Cronbach, 1983: 161) ซ่ึงต/องได/คKาต้ังแตK 0.70 ข้ึนไป จึงจะถือวKาเชื่อม่ันและยอมรับได/ 
             ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข/อมูล โดยนําแบบสอบถามไปใช/ในการสอบถามความคิดเห็น
จากผู/บริหารหรือผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� จํานวน 1,985 บริษัท เก่ียวกับ
ป^จจัยเชิงสาเหตุ ผลลัพธ� และความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
             ข้ันตอนท่ี 4 นําข/อมูลท่ีได/มาตรวจสอบเพื่อให/ข/อมูลไปตามเงื่อนไขของ Regression 
จากนั้นจึงนําไปวิเคราะห�และทดสอบอิทธิพลระหวKางตัวแปรเหตุ และตัวแปรผล ด/วยสถิติการวิเคราะห�
ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
             ข้ันตอนท่ี 5 จากนั้นนําผลวิเคราะห�ท่ีได/ไปใช/ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช/ระเบียบวิธีวิจัย
ปรากฏการณ�วิทยา (Phenomenological Research) ด/วยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู/บริหารหรือผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต�ท่ี จํานวน 6 คน 
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รKวมกับวิธีการสังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม เพื่อนําข/อมูลที่ได/มาวิเคราะห�เพื่อให/ได/ข/อสรุปของการวิจัย
ตKอไป 
             ข้ันตอนท่ี  6 การรายงานผลการวิจัย เป.นการสรุปผลการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เสนออาจารย�ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคําแนะนําแล/วนําไปปรับปรุงแก/ไข เมื่อแก/ไขเสร็จสิ้นเสนอ
คณะกรรมการผู/ควบคุมวิทยานิพนธ� เพ่ือสอบปnองกัน หลังจากนั้นจะปรับปรุงแก/ไขข/อบกพรKอง ตามท่ี
คณะกรรมการผู/ควบคุมวิทยานิพนธ�เสนอแนะ และจัดพิมพ�รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ�เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให/เป.นสKวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให/การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเป.นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู/วิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตKางๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด/วยประชากร กลุKมตัวอยKาง ตัวแปรท่ีศึกษา
เครื่องมือท่ีใช/ในการเก็บรวบรวมข/อมูล การสร/างเครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข/อมูล การจัดทําข/อมูลและการวิเคราะห�ข/อมูล รวมถึงสถิติท่ีใช/ในการ
วิเคราะห�ข/อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช/ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
ซ่ึงหนKวยวิเคราะห� (Unit of Analysis) ของการวิจัยครั้งนี้เป.นระดับองค�การ (Organization) ผู/วิจัย
ระบุวKาการเก็บข/อมูลโดยใช/แบบสอบถามจะเก็บข/อมูลผู/บริหารหรือผู/จัดการหนKวยงานจัดซ้ือจัดหาท่ี
อยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� องค�กรละ 1 คนซ่ึงเป.นผู/ให/ข/อมูลหลัก (Key Informants) เม่ือได/ข/อมูล
จากผู/ประกอบการแล/ว จะนําข/อมูลไปวิเคราะห�เพ่ือหารรูปแบบและแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  

 
กลุ มตัวอย าง 

1. กลุKมตัวอยKางในแบบวิธีเชิงปริมาณ คือ การคํานวณหาขนาดตัวอยKาง (n) จากผู/บริหาร
หรือผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ผู/ประกอบการในอุตสาหกรรม
รถยนต�ที่ ซึ่งเป.นกลุKมประชากรที่มีจํานวนแนKนอนจึงใช/สูตรคํานวณขนาดกลุKมตัวอยKาง ของ ทาโร 
ยามาเนK (Yamane Taro, 1973: 125) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ขนาดประชากรจํานวน 
1,985 ราย 
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สูตร  n =      N 
                              1+Ne2 
 กําหนดให/ n คือ จํานวนหรือขนาดของตัวอยKาง 
   N คือ จํานวนหรือขนาดของประชากร (1,985 ราย) 
   e คือ ความนKาจะเป.นของความผิดพลาดท่ียอมให/เกิดข้ึนได/ (ในท่ีนี่ใช/ 0.05)  

สูตร  n =                1,985 
        1+1,985 (0.05)2 
  ดังนั้น ข นาดของกลุKมตัวอยKางคือ 333 ราย 

       การคํานวณได/กลุKมตัวอยKางท่ีได/เทKากับ 333 ราย จึงจะประมาณคKาร/อยละโดยมีความ
ผิดพลาดไมKเกินร/อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อมันร/อยละ 95 ดําเนินการเก็บข/อมูลโดยการใช/ทฤษฎีความ
นKาจะเป.น (Probability Sampling) โดยสมาชิกทุกหนKวยประชากรมีโอกาสถูกเลือกเป.นกลุKมตัวอยKาง
ในการวิจัยเทKากันและข/อมูลที่รวบรวมได/จะนํามาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถนํา
ผลการวิจัยไปอ/างอิงสูKประชากรในภาพรวมได/ (กิตติพันธ� คงสวัสด์ิเกียรติ และคณะ, 2554: 84) ผู/วิจัย
เลือกวิธีการสุKมกลุKมตัวอยKางแบบระดับชั้นเป.นสัดสKวน (Proportional Stratified Random Sampling) 
เพ่ือให/ข/อมูลท่ีได/มีความครบถ/วนและครอบคลุมวิธีการเลือกตัวอยKางแบบแบKงชั้นเป.นสัดสKวน จาก
ผู/บริหารหรือผู/จัดการในหนKวยงานจัดซ้ือจัดหาในอุตสาหกรรมรถยนต�ท่ีมีรายชื่อในทะเบียนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1,985 ราย  

2. กลุKมตัวอยKางท่ีเป.นผู/ให/ข/อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป.นการกําหนดกลุKมตัวอยKางโดย
ไมKใช/หลักทฤษฎีความนKาจะเป.น (Non probability sampling) ด/วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) ซ่ึงตัวแทนของกลุKมประชากรท่ีสอดคล/องกับป^ญหาการศึกษาวิจัยและสามารถเป.นผู/ให/
ข/อมูลหลัก (Key Informants) ในระดับลึก ได/แกK ผู/บริหารหรือผู/จัดการในหนKวยงานจัดซ้ือจัดหาของ
บริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต� ที่ จํานวน 7 แหKง  เพื่อสนับสนุนและยืนยนผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบรูปแบบความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก นอกจากนี้ยังทําให/ได/แนว
ทางการสร/างความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก จนทําให/องค�การประสบความสําเร็จ
ในผลการดําเนินงานทางธุรกิจได/  
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 กลุKมท่ี 1 การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
กับ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการ
ต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล  
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      ตัวแปรอิสระ ได/แกK ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ประกอบด/วย 
การเสริมสร/างความสัมพันธ�ระหวKางองค�กรอยKางยั่งยืน ความรKวมมือในการแบKงป^นข/อมูลระหวKาง
องค�กร ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข/าถึงหลายทาง 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวKางองค�กร 
      ตัวแปรตาม ได/แกK ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ� การจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล  
           กลุKมท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKาง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
      ตัวแปรอิสระ ได/แกK ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล 
      ตัวแปรตาม ได/แกK ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 กลุKมท่ี 3 การทดสอบอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกิจ ที่มีตKอ
ความสัมพันธ�ระหวKาง ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
      ตัวแปรอิสระ ได/แกK ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล 
      ตัวแปรตาม ได/แกK ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
      ตัวแปรแทรก ได/แกK การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกิจ 
      กลุKมท่ี 4 การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความ
ไว/วางใจระหวKางองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า กับความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  
      ตัวแปรอิสระ ได/แกK ทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว/วางใจระหวKาง
องค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า 
      ตัวแปรตาม ได/แกK ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ประกอบด/วย 
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ประกอบด/วย การเสริมสร/างความสัมพันธ�
ระหวKางองค�กรอยKางยั่งยืน ความรKวมมือในการแบKงป^นข/อมูลระหวKางองค�กร ศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข/าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวKางองค�กร 
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล               
 เครื่องมือท่ีใช/ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรม
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รถยนต�ในประเทศไทย สามารถจําแนกได/ 2 กลุKมตามวิธีวิทยาของการศึกษาวิจัย ได/แกK 1) วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณใช/แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีศึกษาและ 
2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช/แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/าง (Semi-Structured Interview) สามารถอธิบาย
รายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องมือสําหรับวิจัยเชิงปริมาณ 
               ผู/วิจัยใช/แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให/ได/ข/อมูลความคิดเห็นของผู/ประกอบการ
เก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยใช/มาตรวัดแบบประมาณคKา 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยสร/างข้ึนตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ประกอบด/วย 7 ข้ันตอนดังนี้  
               ตอนท่ี 1 ข/อมูลสถานภาพสKวนตัวของผู/ให/ข/อมูลหรือผู/ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ข/อ 
มีลักษณะคําถามแบบปลายป~ด (Close-ended questionnaire) ประกอบด/วย ระดับการศึกษา 
ประสบการณ�ทํางาน และตําแหนKงการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเป.นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
               ตอนท่ี 2 ข/อมูลท่ัวไปของธุรกิจ จํานวน 5 ข/อมีลักษณะคําถามแบบปลายป~ด (Close-
ended questionnaire) ประกอบด/วย รูปแบบของการประกอบธุรกิจ จํานวนพนักงาน ระยะเวลา
การดําเนินธุรกิจ จํานวนทุนในการดําเนินงาน ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป.น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
               ตอนท่ี 3 ข/อมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลกจํานวน 13 ข/อใน 4 ประเด็น ประกอบด/วย 1) การเสริมสร/างความสัมพันธ�ระหวKาง
องค�กรอยKางยั่งยืน จํานวน 4 ข/อ พัฒนาจาก Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003); 
Saurabh Mishra, Sachin B. Modi, Animesh Animesh (2012: 298-312); Jeff Jianfeng 
Wanga, Julie Juan Lia, Jeanine Chang (2016: 9–83 Maarten Sjoerdsmaa, Arjan J. van 
Weeleb (2015: 192–203); Seung Ho Yooa, Hojung Shinb, Myung-Sub Park (2015: 
107–120); Juho Ylimäki (2014: 996–1004); William H. Murphy, Ning Li (2014) Veronica 
H. Villena, Elena Revilla, Thomas Y. Choi (2011: 561-576) 2) ความรKวมมือในการแบKงป^น
ข/อมูลระหวKางองค�กร จํานวน 3 ข/อ พัฒนาจาก Robert J. Trent Robert M. Monczka (2003); 
Yazhen Xiaoa, Haisu Zhangb, Timothy M. Basadur (2016: 587–595); Stanley E. Fawcett 
Paul Osterhaus Gregory M. Magnan James C. Brau Matthew W. McCarter (1998); 
Wenliang Biana, Jennifer Shangb, Juliang Zhang (2016: 82–94); Duncan R. Shawa, 
Andrew Graingera, Kamal Achuthan (2016) 3) ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จํานวน 4 ข/อ พัฒนาจาก Chunnan Jiang, Yue Tian, Susann Hertz, Lianguang Gui 
(2009); Antonis C. Simintiras Andrew H. Thomas (1998); Florian Häser, Michael Felderer, 



97 
 

Ruth Breu (2016: 52–62); Chunnan Jiang , Yue Tian, Susann Hertz, Lianguang Gui 
(2009); Churinthorn Boontanapibut (2010); Keyong Dong Ying Liu (2010: 223–243); 
Chandan Sharmaa, Ritesh Kumar Mishra (2015: 61–74)   และ 4) การบูรณาการการเข/าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวKางองค�กร จํานวน 4 ข/อพัฒนาจาก Mohsen Attaran 
(2007); Juliana Y. Tsai, T.S. Raghu, Benjamin B.M. Shao (2013: 345–362); John G. Mooney, 
Vijay Gurbaxani, Kenneth L. Kraemer DeGross, Janice I., et al. (1995: 17-27); Michael E. 
Porter and Victor E. Millar (1985: P.149-160); Forough Karimi Alaghehband, Suzanne 
Rivard, Shikui Wub, Sylvain Goyette (2011: 125–138) ลักษณะแบบสอบถามเป.นแบบมาตรา
สKวนประมาณคKา (Rating scale)  

 ตอนท่ี 4 ข/อมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับป^จจัยสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตKอของความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกจํานวน 10 ข/อ ใน 3 ประเด็น ประกอบด/วย 1) ทัศนคติของ
การแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� จํานวน 4 ข/อ พัฒนาจาก ) Linda Low (2006); Mansour Javidan, 
Mary B. Teagarden (2015); Julieta Ojeda-Gomez Mike Simpson S.C. Lenny Koh Jo 
Padmore (2007); Stephen L. Cohen (2010); Dilip K. Das (2010); Rajshekhar (Raj) G. 
Javalgi Andrew C. Gross W. Benoy Joseph Elad Granot (2011); Catherine T. Kwantes, 
Greg A. Chung-Yan (2005: 295-320) 2) ความไว/วางใจระหวKางองค�กร จํานวน 3 ข/อ พัฒนาจาก 
Jao-Hong Cheng Chung-Hsing Yeh Chia-Wen Tu (2008: 283 – 295); ) โสภีย� คําเหลา และ
ประสพชัย พสุนนท�, (2557); M.N. Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar (2007); 
Cheng Lu Wang, Noel Y.M. Siuand Bradley R.Barnes  (2008); Sabine T. Koeszegi (2004: 
640 – 666); Jan Terje Karlsen Ketil Græe Mona Jensvold Massaoud (2008: 7 – 22); 
Crosby et al. (1990) และ 3) ความตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า จํานวน 3 ข/อ 
พัฒนาจาก Yong Lin Shihua Ma Li Zhou (2012: 729 – 747); Alison Elizabeth Lloyd Ricky 
Y.K. Chan Leslie S.C. Yip Andrew Chan (2014: 36 – 49); Sergios Dimitriadis (2011: 294 – 
308); Chang Soo Kim Praveen Aggarwal (2016: 3); Perry John Forsythe (2012: 587 – 
609); F.M. Jalal Ahamed Kare Skallerud (2015: 16 – 31); Mons Freng Svendsen Sven A. 
Haugland Kjell Gronhaug Trond Hammervoll (2011: 513 – 530) ลักษณะแบบสอบถามเป.น
แบบมาตราสKวนประมาณคKา (Rating scale) 
                ตอนท่ี 5 ข/อมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการ
ความหลากหลาย จํานวน 14 ข/อ ใน 4 ประเด็น ประกอบด/วย 1) ความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา จํานวน 4 ข/อ พัฒนาจาก Xiaofeng Zhao Jianrong Hou Kenneth Gilbert (2014: 296 
– 312); Kjell Toften Trond Hammervoll (2009: 1378 – 1391); M. Tawfik Mady Tarek T. 
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Mady Sarah T. Mady (2014: 417 – 426); Dale Southerton (2007: 113 – 128); Yong Lin 
Shihua Ma Li Zhou (2012: 729 – 747); Shahram Taj (2008: 217-234); Lluís Cuatrecasas-
Arbós Jordi Fortuny-Santos Patxi Ruiz-de-Arbulo-López Carla Vintró-Sanchez (2015: 
951-970); Mohammad Z. Meybodi (2015: 108 – 121); Yahya N. Al Serhan Craig C. 
Julian Zafar Ahmed (2015: 288 – 301) 2) ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� จํานวน 3 ข/อ 
พัฒนาจาก Kjell Toften Trond Hammervoll (2009: 1378 – 1391); Francisco-Jose Molina-
Castillo Ana-Isabel Rodriguez-Escudero Jose-Luis Munuera-Aleman (2012: 165 – 187); 
Mark J. Gehlhar, Anita Regmi, Spiro E. Stefanou and Barry L. Zoumas (2010: 17-20); 
Nebojsa S. Davcik Piyush Sharma (2015: 760 – 781); Efstratios Loizou Anastasios 
Michailidis Fotios Chatzitheodoridis (2013: 917 – 935); Alexander Brem Maximilian 
Maier Christine Wimschneider (2016: 133 – 148); Hannu Littunen Markku Virtanen 
(2009: 535 – 554); M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady (2014); Rodolfo 
Bernabéu Margarita Brugarolas Laura Martínez-Carrasco Mónica Díaz (2008: 174 – 188); 
Christian Felzensztein Eli Gimmon (2014: 568 – 587) 3) การจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล 
จํานวน 4 ข/อ พัฒนาจาก M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady  (2014); Shahram 
Taj (2008: 217-234); Yong Lin Shihua Ma Li Zhou (2012: 729 – 747); Yahya N. Al 
Serhan Craig C. Julian Zafar Ahmed (2015: 288 – 301); Christian Felzensztein Eli 
Gimmon (2014: 568 – 587); Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda Cortegoso 
de Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015); Wilhelm Khohler, 
Marcel Smolka (2015); Gary W. Emery, Manuela A. Marques (2011: 236-249); Mark 
Cecchini, Robert Leitch, Caroline Strobel (2013: 31-48); K. Karjalainen (2011: 87–97); 
Victor Motta, Amit Sharma (2016: 81-87); Gerhard Trautmann, Lydia Bals, Evi 
Hartmann (2009: 194-208); Lisa M. Ellrama, Linda L. Stanley (2008: 180– 191); Matthias 
Weber, Michael Hiete, Lars Lauer and Otto Rentz (2010: 4-16); Ellram and Siferd 
(1993); Sopee Khamlao, Manisra Baramichai and Suwannee Adsavakulcha (2010: 163-
173) กับ 4) ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ จํานวน 3 ข/อ พัฒนาจาก Ana Beatriz Lopes de Sousa 
Jabbour, Fernanda Cortegoso de Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour 
(2015); M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady (2014: 417 – 426); Vijay R. 
Kannan Keah Choon Tan (2006: 755 – 775); Sini Laari, Juuso Toyli, Tomi Solakivi, Lauri 
Ojala (2016: 1960-1970); Prasanta Kumar Dey, Arijit Bhattacharya, William Ho (2015: 
192-214) ลักษณะแบบสอบถามเป.นแบบมาตราสKวนประมาณคKา (Rating scale)  
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                 ตอนท่ี 6 ข/อมูลแสดงความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกิจ
จํานวน 4 ข/อ พัฒนาจาก Wantao Yu Ramakrishnan Ramanathan (2012: 218 – 234); Asli 
Demirguc-Kunt, Inessa Love, Vojislav Maksimovic (2006: 2967–2993); Wlamir Gonçalves 
Xavier, Rodrigo Bandeira-de-Mello, Rosilene Marcon (2014: 900–907); Christian 
Kuklinski Roger Moser Thomas Callarman (2014: 309 – 331); Ruta Masteikienea, Vitalija 
Venckuvieneb (2015: 1086 – 1094); Daniel I.Prajogo (2016: 241–249) ลักษณะแบบสอบถามเป.น
แบบมาตราสKวนประมาณคKา (Rating scale)  
  สําหรับเกณฑ�การให/คะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 3 ถึง 6 มีดังนี้  
  5 คะแนน หมายถึง เกณฑ�แสดงความคิดเห็นท่ีระดับเห็นด/วยมากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง เกณฑ�แสดงความคิดเห็นท่ีระดับเห็นด/วยมาก  
  3 คะแนน หมายถึง เกณฑ�แสดงความคิดเห็นท่ีระดับเห็นด/วย  
  2 คะแนน หมายถึง เกณฑ�แสดงความคิดเห็นท่ีระดับเห็นด/วยน/อย  
  1 คะแนน หมายถึง เกณฑ�แสดงความคิดเห็นท่ีระดับเห็นด/วยน/อยท่ีสุด  
                 ตอนท่ี 7 ข/อคําถามปลายเป~ด (Open-ended questionnaire) เพื่อแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับป^ญหาและข/อเสนอแนะท่ีสKงผลตKอความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับ
โลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  

2. เครื่องมือสาหรับวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/าง (Semi – structured interview) เป.นเครื่องมือเพ่ือ

สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) รKวมกับการสังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม (Non-participate 
observation) เพื่อใช/เป.นข/อมูลประกอบการวิเคราะห�เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ผู/ให/ข/อมูลเชิงลึก ได/แกK 
ผู/บริหารหรือผู/จัดการในหนKวยงานจัดซื้อจัดหาของบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต� โดยศึกษาการให/
ความหมาย ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ป^จจัยท่ีมีอิทธิพลตKอความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกผลลัพธ�จากความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับ
โลก ป^ญหาและอุปสรรคของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ซ่ึงข/อมูลท่ีได/จาก
แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/างจะใช/เป.นข/อมูลเพ่ือขยายความ ตรวจสอบยืนยัน และเพ่ิมความลึกของ
ข/อมูล โดยองค�ประกอบของแบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/าง มี 6 ตอน ดังนี้  

   ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/างเก่ียวกับข/อมูลท่ัวไปของผู/ให/ข/อมูล  
   ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/างเก่ียวกับรูปแบบในความสามารถในการจัดการ

กลยุทธ�การจัดหาระดับโลกองค�การประกอบด/วยข/อมูลเก่ียวกับ เสริมสร/างความสัมพันธ�ระหวKางองค�กร
อยKางยั่งยืน ความรKวมมือในการแบKงป^นข/อมูลระหวKางองค�กร ศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข/าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวKางองค�กร  
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   ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/างเกี่ยวกับผลลัพธ�จากความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกประกอบด/วย ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผลและผลการดําเนินทางธุรกิจ 

   ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/างเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทาง
ธุรกิจท่ีสKงผลกระทบตKอผลการดําเนินทางธุรกิจ 

   ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/างเก่ียวกับป^จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 3 องค�ประกอบ ได/แกK ทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจ
โลกาภิวัตน� ความไว/วางใจระหวKางองค�กร และ ความตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า 

2.2 เครื่องมือทางเทคโนโลยี ในการวิจัยครั้งนี้ใช/เครื่องบันทึกเสียง และกล/องถKายภาพ 
ซ่ึงเป.นเครื่องมือท่ีชKวยอํานวยความสะดวกในการสัมภาษณ� ทําให/เก็บข/อมูลและรายละเอียดขณะ
สัมภาษณ�ได/อยKางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ตัวผู/วิจัย ซ่ึงเป.นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู/วิจัยต/อง
มีทักษะในการถามท่ีมีความลุKมลึก และทักษะการฟ̂งเพ่ือจับประเด็นรวมถึงเข/าใจอารมณ�และความรู/สึก
ของผู/ให/สัมภาษณ�ในขณะนั้น การสังเกตสีหน/า แววตา พฤติกรรมของผู/ให/สัมภาษณ� ความมีมนุษย�
สัมพันธ�ท่ีดีท่ีสามารถสร/างความไว/วางใจ ทําให/ได/ข/อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ� นอกจากนี้ผู/วิจัยยัง
ต/องมีทักษะการคิดวิเคราะห�และการตีความจากข/อมูลท่ีเก็บได/ ท้ังนี้ข้ึนอยูKกับความสามารถและ
ประสบการณ�ของผู/วิจัย  
 
การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย และการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

     การสร/างเครื่องมือที่ใช/ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรมรถยนต�
ในประเทศไทย ผู/วิจัยได/ดาเนินการตามข้ันตอนดังตKอไปนี้  

1. การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
1.1 การสร/างเครื่องมือที่ใช/ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู/วิจัยสร/างขึ้นจากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนํามาวิเคราะห�ข/อมูลตKาง ๆ ท่ีเก่ียวข/องกับหัวข/อท่ีกําลังศึกษา
เพ่ือใช/เป.นข/อมูลกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร รKวมกับข/อคิดเห็นจากการสัมภาษณ�ตัวแทน
จากองค�การผู/ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต� หลังจากนั้นได/นําข/อมูลมาเป.นแนวทางในการสร/าง
แบบสอบถาม     

1.2 จัดทําแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได/พัฒนาข้ึน โดยสร/างตัวชี้วัด
เก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด 12 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีเนื้อหาสอดคล/องกับวัตถุประสงค�การวิจัย และนิยาม
ศัพท�เฉพาะ ประกอบด/วยตัวชี้วัดป^จจัยท่ีกKอให/เกิดความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
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ตัวชี้วัดความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก และตัวชี้วัดผลลัพธ�ที่เกิดจาก
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล/อมทาง
ธุรกิจ เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยตKอไป  

1.3 นําแบบสอบถามท่ีสร/างข้ึนตามกรอบแนวคิดการเสนอตKออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมความถูกต/องของการใช/ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการ
วิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงแก/ไขตามท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ให/คําแนะนํา  

1.4 ปรับปรุงแก/ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนํา แล/วนําเสนอตKอ
ผู/เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให/ถูกต/องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

1.5 ปรับปรุงแก/ไขตามข/อเสนอแนะของผู/เชี่ยวชาญ แล/วนําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�พิจารณาอีกครั้ง  

1.6 การสร/างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยจัดวKาเป.นผู/ท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
สร/างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําหน/าท่ีในการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข/อง แล/วจึง
นํามาออกแบบเครื่องมือที่ใช/เก็บรวบรวมข/อมูล โดยในงานวิจัยนี้ใช/แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร/าง 
(Semi-structured interview) ซ่ึงเป.นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข/อมูล นอกจากนี้นักวิจัยยังทํา
หน/าท่ีในการสัมภาษณ� การวิเคราะห� ตีความ และสรุปประเด็นเพ่ือตอบคําถามงานวิจัย 

2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย 
2.1 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ผู/วิจัยได/นําเครื่องมือทดสอบคKา

ความตรง ความเท่ียง คKาอํานาจจําแนก ดังนี้  
2.1.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) คือการตรวจสอบ

ความสอดคล/องของตัวชี้วัดกับนิยามศัพท�เฉพาะโดยผู/เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทKาน ได/แกK รศ.ดร.นภดล 
รKมโพธิ์ อ.ดร.กฤษณ�ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ และดร.วิวรรธน� กฤษฎาสิมะ ตรวจสอบ เม่ือ
ตรวจสอบเนื้อหาและความเข/าใจของแบบสอบถามแล/วปรับแก/ไขถ/อยคําของข/อคําถามตามคําแนะนํา
จากผู/เชี่ยวชาญเพ่ือให/สื่อความหมายได/ชัดเจนที่สุด โดยคKาดัชนีความสอดคล/องของข/อคําถามกับ
วัตถุประสงค� (Index of Item-Objective congruence: IOC) ทุกข/อคําถามมีคKามากกวKา 0.5 ถือวKา
ข/อคําถามนั้นมีความสอดคล/องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย และสามารถนํามาใช/ในการสอบถามได/ 
(Rovinelli and Hambleton, 1977: 49-60) ซ่ึงคKาดังกลKาวอยูKระหวKาง 0.67 – 1.00  

2.1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร/าง (construct validity) ด/วยการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) จากแบบสอบถามท่ีได/ทําการทดสอบ
เบื้องต/น (Pretest) จํานวน 30 คน เพ่ือยืนยันวKาแตKละข/อคําถามเป.นตัวชี้วัดท่ีจัดอยูKในองค�ประกอบ
เดียวกันได/ จากการทดสอบพบวKาคKาน้ําหนักองค�ประกอบของทุกตัวแปรมีคKาระหวKาง 0.722– 0.905 
โดยคKาน้ําหนักองค�ประกอบ (Factor loading) ของทุกข/อคําถามมีคKามากกวKา 0.40 ซ่ึงเป.นคKาท่ี
ยอมรับได/ (Hair, et al., 2006)  
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2.1.3 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability test) โดยใช/คKา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช/ (Try-out) กับผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาหรือผู/บริหารท่ีอยูKในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ท่ี
เป.นไมKใชKกลุKมตัวอยKางจํานวน 30 คน แล/วนํามาวิเคราะห�เพ่ือหาคKาความเท่ียง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยทุกตัวแปรต/องมีคKาสัมประสิทธิ์แอลฟา 75 มากกวKา 0.70 จึงจะสามารถยอมรับได/ 
(Hair and et al., 2006) จากการทดสอบพบวKา การวิเคราะห�ความเท่ียงของข/อคําถาม มีคKาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของทุกตัวแปรอยูK 0.855 -0.992  

2.1.4 การหาคKาอํานาจจําแนก (Discrimination power) เพ่ือพิจารณาวKาข/อคําถาม
หรือตัวแปรท่ีใช/ในการวิจัยสามารถจําแนกกลุKมผู/ตอบแบบสอบถามได/หรือไมK โดยการหาคKาสหสัมพันธ�
ระหวKางข/อคําถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามท้ังฉบับ (item-total correlation) โดยพบวKาทุก
ข/อคําถามมีคKามากกวKา 0.40 ซ่ึงถือเป.นคKาท่ียอมรับได/ (Johnson-Conley, 2009) ซ่ึงคKาอํานาจ
จําแนก (r) ของตัวแปรทุกตัวมีคKาระหวKาง 0.513-0.908  
   สรุปคKาน้ําหนักองค�ประกอบ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 3 คKาอํานาจจําแนก (Discrimination power) คKาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และ คKา Factor Loadings 
 

ข�อ ตัวแปร 

ค าความ
เชื่อมั่น

(Cronbach's 
Alpha)  

 ค าอํานาจ
จําแนก 

(Discrimant 
Power) 

ค านํ้าหนัก
องคIประกอบ 

(Factor 
Loading) 

1 
การเสริมสร/างความสัมพันธ�ระหวKางองค�กรอยKางยั่งยืน (Sustainable 
Inter-Organizational Relationship Reinforcement) 

0.858 0.575-0.812 0.776 - 0.871 

2 
ความรKวมมือในการแบKงป^นข/อมูลระหวKางองค�กร (Inter-
Organizational Collaborative Information Sharing)  

0.823 0.575 - 0.718 0.669 - 0.854 

3 
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-
cultural  Managing Competency Expectation Responsive 
Awareness) 

0.842 0.646 - 0.734 0.775 - 0.823 

4 
การบูรณาการการเข/าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวKาง
องค�กร (Inter-Organizational Information Technology Multi-
Access Integration) 

0.874 0.722 - 0.758 0.831 - 0.850 

5 
ทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� (Competitive 
Globalization Business Mindset) 

0.94 0.868 - 0.899 0.910-0.945 
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ตารางท่ี 3 คKาอํานาจจําแนก (Discrimination power) คKาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และ คKา Factor Loadings (ตKอ) 

 

ข�อ ตัวแปร 

ค าความ
เชื่อมั่น

(Cronbach's 
Alpha)  

 ค าอํานาจ
จําแนก 

(Discrimant 
Power) 

ค านํ้าหนัก
องคIประกอบ 

(Factor 
Loading) 

6 ความไว/วางใจระหวKางองค�กร (Inter-organizational Trust) 0.884 0.714 - 0.868 0.746 - 0.885 

7 
ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวงัของลูกค/า (Customer 
Expectation Responsive Awareness) 

0.936 0.857 - 0.888 0.891 - 0.916 

8 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Immediate Response Ability) 0.855 0.513 - 0.878 0.731 - 0.883 

9 ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� (Different Product Qualities) 0.873 0.678 - 0.836 0.745 - 0.889 

10 การจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล (Effective Cost Management) 0.913 0.772 - 0.848 0.880- 0.898 

11 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) 0.888 0.739 - 0.806 0.821 - 0.876 

12 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกจิ (Business 
Environmental Dynamic) 

0.992 0.798 - 0.908 0.868 - 0.911 

 
2.1.5 นําผลท่ีได/จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธ�อีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแก/ไขตามคําแนะนํา แล/วจัดทําเป.นฉบับสมบูรณ�เพ่ือนําไปใช/ในการ 
เก็บข/อมูลจากประชากรกลุKมตัวอยKางตKอไป 

2.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ  
       ในงานวิจัยของลินคอร�นและกูบา ได/กลKาวถึงการสร/างความนKาเชื่อถือของการวิจัย
เชิงคุณภาพตามหลักเกณฑ� 4 แบบ กลKาวคือ  

2.2.1 การสร/างความเชื่อถือได/ของการวิจัย (Credibility) ด/วยการโดยวิธีโยงสามเส/า 
(Triangulation)  

2.2.2 การพ่ึงพากับเกณฑ�อ่ืนๆ (Dependability) ประกอบด/วยความคงท่ี (Stability) 
ของข/อมูลถึงแม/วKาเวลา (Time) หรือสถานการณ� (Condition) จะเปลี่ยนแปลงได/ 
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2.2.3 การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability) คือ สามารถท่ีจะตรวจสอบข/อมูล
ท่ีได/มาพร/อมท้ังยืนยันความนKาเชื่อถือของงานวิจัยได/ ด/วยการตรวจสอบข/อมูล จากเอกสารตKางๆ 
ได/แกK ข/อมูลดิบ เอกสารท่ีเก่ียวข/อง บันทึกตKางๆ เก่ียวกับกระบวนการ แนวคิดท่ีเก่ียวกับความต้ังใจ
และการตัดสินใจ ข/อมูลเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือ และข/อมูลเก่ียวกับการเรียบเรียงเขียนบรรยาย
ข/อมูล  

2.2.4 การนําไปใช/หรือการถKายโอนผลการวิจัย (Transferbility) โดยการนําข/อมูล
จากการวิจัยไปใช/ในกลุKมท่ีคล/ายคลึงกับท่ีผู/วิจัยศึกษา และมีขอบเขตของการวิจัยและการดําเนินการ
อยKางละเอียด 

2.2.5 การตรวจสอบสามเส/าด/านแหลKงข/อมูล (triangulation of sources) คือ
การใช/ข/อมูลจากหลายแหลKงด/วยวิธีการเดียวกันจากการสัมภาษณ�จากผู/บริหารและผู/จัดการฝqายจัดซ้ือ
จัดหา จํานวน 7 คน ในเรื่องสัมภาษณ�เดียวกัน โดยผู/ให/ข/อมูลมาจากองค�การท่ีอยูKในธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต� เพ่ือให/เกิดความนKาเชื่อถือด/านแหลKงข/อมูลท้ังสถานท่ีและบุคคล 

2.2.6 การตรวจสอบสามเส/าด/านวิธีรวบรวมข/อมูล (methods triangulation) 
คือ การใช/วิธีการสังเกตการณ�แบบไมKมีสKวนรKวม (non-participant observation) ตลอดจนสังเกต 
พฤติกรรมของผู/ให/ข/อมูลหลักระหวKางการสัมภาษณ�เชิงลึกวKาสอดคล/องกับข/อมูลท่ีได/จากสัมภาษณ� 
หรือไมKควบคูKไปกับการสัมภาษณ�เชิงลึก  (in-depth interview)   
 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ 
1.1 การใช/แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข/อมูลทางไปรษณีย� จากกลุKมตัวอยKาง 600 คน 

ผู/วิจัยคาดวKาอัตราการตอบกลับประมาณร/อยละ 50 จึงเพิ่มจํานวนแบบสอบถามอีก 1 เทKาตัว 
(สุนทรีธะสุข และกิตติพงษ� โสภณธรรมภาณ, 2557: 28) ดังนั้นจึงจัดสKงแบบสอบถามจํานวน 1,200 ชุด 
ไปยังผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาและผู/บริหารระดับสูงท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� โดยใช/ข/อมูลรายชื่อ
และท่ีอยูKท่ีระบุในเว็บไซด�ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2 จัดทําหนังสือขอความอนุ เคราะห� เ ก็บรวบรวมข/อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบไปพร/อมกับแบบสอบถามสKงไปยังกลุKมตัวอยKาง ได/แกK ผู/จัดการฝqาย
จัดซ้ือจัดหาหรือผู/บริหารระดับสูงท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� เพ่ือขอความอนุเคราะห�และขอความ
รKวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

1.3 ดําเนินการจัดสKงแบบสอบถามไปยังผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาและผู/บริหาร

ระดับสูงท่ีอยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� ทางไปรษณีย� จํานวน 1,200 ชุด เริ่มสKงแบบสอบถามต้ังแตKวันท่ี 

15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยแนบซองจดหมายตอบกลับพร/อมแบบสอบถาม เม่ือครบหนึ่งเดือนได/
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แบบสอบถามกลับมาจํานวน 102 ฉบับ ผู/วิจัยจึงได/โทรศัพท�ติดตามพร/อมท้ังสKงแบบสอบถาม

ไปรษณีย�อิเลคทรอนิกส� และทางไลน� จนกระท่ังวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได/รับกลับรวม

ท้ังสิ้น 324 ชุด โดยมี 4 ชุดสKงแบบสอบถามเปลKากลับเนื่องจากเป.นความลับบริษัทไมKสามารถให/

ข/อมูลได/  มีการสKงกลับเนื่องจากการย/ายท่ีอยูKจํานวน 56 ชุด และเม่ือตรวจสอบแล/วมีแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ�ท้ังสิ้น จํานวน 264 ชุด รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข/อมูล 5 เดือน 

1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ� ความครบถ/วนในเนื้อหาของแบบสอบถามท้ังสิ้น 264 ฉบับ 

คิดเป.นอัตราตอบกลับร/อยละ 23.16 ของจํานวนแบบสอบถามท่ีสKงไปท้ังหมด ดังนั้น อัตราการตอบกลับ 

(Response Rate) ในการรวบรวมครั้งนี้มีอัตราการตอบกลับจากแบบสอบถามท่ีสKงไปยังผู/จัดการฝqาย

จัดซ้ือจัดหาหรือผู/บริหารระดับสูงของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต�ไมKตํ่ากวKาร/อยละ 20 

ของจํานวนแบบสอบถามท่ีสKงไปท้ังหมด ซ่ึงเป.นไปตามเกณฑ�ท่ีถือวKาข/อมูลยอมรับได/ (Aaker, Kumar 

and Day, 2007)  โดยแสดงรายละเอียดการรวบรวมข/อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย� ไปรษณีย�

อิเลคทรอนิกส� และทางไลน� ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการรวบรวมข/อมูลแบบสอบถาม 

การรวบรวมข�อมูลแบบสอบถาม จํานวน 

1 จํานวนแบบสอบถามท่ีสKงทางไปรษณีย�    1,200  

2 จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับท้ังหมด      324  

3 จํานวนแบบสอบถามท่ีคืนกลับเนื่องจากมีการย/ายกิจการและไมKทราบท่ีอยูK        56  

4 แบบสอบถามเปลKากลับเนื่องจากเป.นความลับบริษัทไมKสามารถให/ข/อมูลได/         4  

5 จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับและมีเนื้อความสมบูรณ�      264  

  สรุปอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม 264/(1200-60)x100    23.16  

 

1.5 การตรวจสอบความลําเอียงในการไมKตอบแบบสอบถามกลับ (Non-response bias) 

คือ การตรวจสอบข/อมูลจากการไมKตอบแบบสอบถามกลับโดยการเปรียบเทียบข/อมูลของแบบสอบถาม

จากประชากรกลุKมตัวอยKางท่ีได/รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ�จํานวน 264 ฉบับ โดยแบKงเป.น 2 

กลุKมเทKา ๆ กันตามการตอบกลับกKอนและหลัง กลุKมละ 132 ฉบับ นําแบบสอบถามท้ังสองกลุKมมา

ทดสอบความแตกตKางระหวKางตัวแปร ด/านรูปแบบของการประกอบธุรกิจ จํานวนพนักงาน ระยะเวลา

ของการดําเนินงานของธุรกิจ ด/วยสถิติ Independent Sample t-test (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

ผลการทดสอบพบวKาระหวKางประชากรกลุKมตัวอยKางท่ีตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุKม ไมKมีความแตกตKางกัน
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อยKางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (Amstrong and Overton, 1977) นั่นคือกลุKมตัวอยKางท่ีตอบ

แบบสอบถามกลับสามารถเป.นตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได/ ท้ังนี้ได/แสดงข้ันตอนการ

ตรวจสอบความลําเอียงในการไมKตอบแบบสอบถามกลับ ดังภาพท่ี 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ข้ันตอนการตรวจสอบความลําเอียงในการไมKตอบแบบสอบถามกลับ 
 

2. การเก็บรวบรวมข/อมูลเชิงคุณภาพ 
  สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได/ดําเนินการเก็บรวบรวมข/อมูลตามข้ันตอนดังตKอไปนี้  

2.1 ดําเนินการเลือกผู/ให/ข/อมูลหลัก ได/แกK ผู/จัดการฝqายจัดซื้อจัดหาและผู/บริหาร
ระดับสูงของสถานประกอบการที่อยูKในอุตสาหกรรมรถยนต� จํานวน 7 ทKาน โดยวิธีการสุKมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) การเก็บรวบรวมข/อมูลท่ีหลากหลายทําให/เกิดความนKาเชื่อถือด/าน
แหลKงข/อมูล (ชาย โพธิสิตาม, 2552: 397) 

2.2 การเก็บรวบรวมข/อมูลด/วยวิธีท่ีหลากหลาย โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยติดตKอสัมภาษณ�แบบตัวตKอตัว ทําให/มีโอกาสสัมภาษณ�แบบตัวตKอตัว เพ่ือให/ได/คําตอบ
ท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนด/วยคํ่าถามท่ีเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังใช/การสังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม (Non-paticipate 
Observation) เพื่อให/ได/ข/อมูลหลักหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแนKนอนวKาข/อสรุปนั้น
เท่ียงตรงความเป.นจริง 

2.3 เครื่องมือท่ีใช/ในการเก็บรวบรวมข/อมูล ได/แกK ตัวผู/วิจัยซ่ึงเป.นผู/ท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการเก็บรวบรวมข/อมูล โดยเป.นผู/ที่ออกแบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร/าง ทําหน/าท่ีในการสัมภาษณ�
บันทึกข/อมูลด/วยเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือให/ได/ข/อมูลท่ีสามารถท่ีเหมาะสม เพียงพอท่ีจะนําไปใช/ในการ
วิเคราะห�เพ่ือหาคําตอบในงานวิจัยตKอไป 
 
 
 
 

กลุ�มตัวอย�างท่ีแจก
แบบสอบถาม ท้ังหมด จํานวน 

แบบสอบถามตอบกลับ                 
ท่ีสมบูรณ� 264 ฉบับ 

แบบสอบถามท่ีตอบกลับ              
กลุ�มแรก จํานวน 132 ฉบับ 

แบบสอบถามท่ีตอบกลับ        
กลุ�มหลัง จํานวน 132 ฉบับ 
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การจัดทําข�อมูลและการวิเคราะหIข�อมูล 
1. การจัดทําข/อมูลและการวิเคราะห�ข/อมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

  การวิเคราะห�ข/อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยข/อมูลท่ีเก็บรวบรวมได/จากแบบสอบถามนํามา 
ตรวจสอบความเรียบร/อยและความสมบูรณ� ใสKรหัสเพ่ือใช/ในการแปรผล จากนั้นนํามาประมวลผล 
ข/อมูลโดยใช/โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� ในการวิเคราะห�ข/อมูล การใช/สถิติใน 
การวิเคราะห�ข/อมูลสามารถดําเนินการได/ดังนี้   

1.1 การวิเคราะห�ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม ประกอบด/วย ตําแหนKงทางการ
ทํางาน ระดับการศึกษา ประสบการณ�ทํางาน และข/อมูลท่ัวไปของธุรกิจ ประกอบด/วย รูปแบบของ
การประกอบ ธุรกิจ จํานวนพนักงาน ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจจํานวนทุนในการดําเนินงาน  
และ ลักษณะ การดําเนินธุรกิจ ด/วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได/แกK การคํานวณ
คKาความถ่ี ร/อยละ (percentage) เพ่ือใช/ในการวิเคราะห�ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม และ
ข/อมูลท่ัวไปของธุรกิจ   

1.2 การวิเคราะห�คKาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�

การจัดหารระดับโลก ประมวลผลด/วย สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได/แกK คKาเฉลี่ย (x̅ ) 
และ คKาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย นําเสนอผลการวิเคราะห�ข/อมูลในรูปแบบตารางควบคูKกับการ
บรรยายและการสรุปผลการ ดําเนินการวิจัย ท้ังนี้ผู/วิจัยได/นําคKาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ�ตาม
แนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด, (2553: 121) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กําหนดให/เทKากับ 5 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก กําหนดให/เทKากับ 4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให/เทKากับ 3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน/อย กําหนดให/เทKากับ 2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน/อยท่ีสุด กําหนดให/เทKากับ 1 คะแนน 

        หลังจากคํานวณหาคKาเฉลี่ยของคําตอบของแบบสอบถาม สามารถแปลความหมาย
ของคKาเฉลี่ย ได/ ดังนี้ 

 คKาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับมากท่ีสุด 
 คKาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับมาก 
 คKาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับปานกลาง 
 คKาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับน/อย 
 คKาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับน/อยท่ีสุด 
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1.3 การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการความหลากหลายท้ัง 4 ด/านท่ีมี 
ตKอตัวแปรผลลัพธ� ได/แกK 1) ทดสอบผลกระทบความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
ท้ัง 4 ด/าน ท่ีมีตKอความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
การจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล 2) เพื่อทดสอบผลกระทบความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล ท่ีมีตKอผล
การดําเนินงานทางธุรกิจ 3) เพ่ือทดสอบผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกิจ ท่ีมีตKอ
ความสัมพันธ�ระหวKางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
และการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ และ 4) เพ่ือทดสอบ
ผลกระทบของทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว/วางใจระหวKางองค�กร และความ
ตระหนักในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า ท่ีมีตKอความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลกทั้ง 4 ด/าน จากนั้นทําการประมวลผล ทางสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช/ในการวิเคราะห�
ประกอบด/วย การวิเคราะห�สหสัมพันธ�แบบพหุคูณ (Multiple correlation analysis) การวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)  จะได/คKา Factor Score และนําคKาท่ีได/ไป
ใช/ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรด/วยสถิติการ วิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 
regression analysis)  โดยมีสมการ ดังนี้ 
   สมการท่ี 1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 

        QR =β01+ β1RR + β2 IS+ β3 CC + β4 IT + ɛ 

        การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ท้ัง 4 ด/าน ท่ีมีตKอความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ด/วยสมมุติฐาน 1 ก สมมุติฐาน 1 ข 
สมมุติฐาน 1 ค และสมมุติฐาน 1ง 
   สมการท่ี 2 ความแตกต างในคุณภาพของผลิตภัณฑI 

       DP =β02+ β5RR + β6 IS+ β7 CC + β8 IT + ɛ 

   ทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท้ัง 4 
ด/าน ท่ีมีตKอความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ด/วยสมมุติฐาน 2 ก สมมุติฐาน 2 ข สมมุติฐาน 2 
ค และสมมุติฐาน 2ง 
   สมการท่ี 3 ความสามารถในการควบคุมต�นทุนอย างมีประสิทธิผล 

        CM =β03+ β9RR + β10 IS+ β11 CC + β12 IT + ɛ 
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        การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ท้ัง 4 ด/าน ท่ีมีตKอความสามารถในการการควบคุมต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล ด/วยสมมุติฐาน 3 ก 
สมมุติฐาน 3 ข สมมุติฐาน 3 ค และสมมุติฐาน 3ง 

   สมการท่ี 4 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

        BP =β04+ β13QR + β14 DP+ β15 CM + ɛ 

        การทดสอบอิทธิพลของ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKาง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการควบคุมการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล ที่มีผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ ด/วยสมมุติฐาน 4 สมมุติฐาน 5 และสมมุติฐาน 6 

   สมการท่ี 5 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

        BP =β05+ β16QR + β17 DP+ β18 CM + β19 BP + β 20 (QR*BP) + 

β 21 (DP*BP) + β22 (CM*BP) + ɛ 

        การทดสอบอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกิจ ที่มีตKอ
ความสัมพันธ�ระหวKาง ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
และการควบคุมการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ด/วยสมมุติฐาน 7 
สมมุติฐาน 8 และสมมุติฐาน 9 

   สมการท่ี 6 ความสามารถในการจัดการกลยุทธIการจัดหารระดับโลก ด�านการ
เสริมสร�างความสัมพันธIระหว างองคIกร 

      RR =  β06+ β23 BM+ β24 TR+ β25 CE + ɛ 

            การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความ
ไว/วางใจระหวKางองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า ที่มีตKอ
การเสริมสร/างความสัมพันธ�ระหวKางองค�กรอยKางยั่งยืน ด/วยสมมุติฐาน 10 ก สมมุติฐาน 11 ก และ
สมมุติฐาน 12 ก 

   สมการท่ี 7 ความสามารถในการจัดการกลยุทธIการจัดหารระดับโลก ด�าน
ความร วมมือในการแบ งปVนข�อมูลระหว างองคIกร 

        IS =  β07+ β26 BM+ β27 TR+ β28 CE + ɛ 

        การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความ
ไว/วางใจระหวKางองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า ท่ีมีตKอ ความรKวมมือ
ในการแบKงป^นข/อมูลระหวKางองค�กร ด/วยสมมุติฐาน 10 ข สมมุติฐาน 11 ข และสมมุติฐาน 12 ข 
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   สมการท่ี 8 ความสามารถในการจัดการกลยุทธIการจัดหารระดับโลก ด�าน
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

        CC =  β08+ β29 BM+ β30 TR+ β31 CE + ɛ 

        การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความ
ไว/วางใจระหวKางองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า ท่ีมีตKอศักยภาพ
ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด/วยสมมุติฐาน 10 ค สมมุติฐาน 11 ค และสมมุติฐาน 12 ค 

   สมการท่ี 9 ความสามารถในการจัดการกลยุทธIการจัดหารระดับโลก ด�าน
การบูรณาการเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว างองคIกรอย างย่ังยืน 

        IT =  β09+ β32 BM+ β33 TR+ β34 CE + ɛ 

             การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความ
ไว/วางใจระหวKางองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค/า ท่ีมีตKอการบูรณาการ
การเข/าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวKางองค�กร ด/วยสมมุติฐาน 10 ง สมมุติฐาน 11 ง 
และสมมุติฐาน 12 ง 
   เพื่อให/การนําเสนอข/อมูลเป.นที่เข/าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู/วิจัยได/
กําหนดอักษรยKอท่ีใช/ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข/อมูลดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 ตัวแปรและอักษรยKอตัวแปร 

ตัวแปร อักษรย อ 

การเสริมสร/างความสมัพันธ�ระหวKางองค�กรอยKางยั่งยืน  (Sustainable Inter-Organizational 
Relationship Reinforcement) RR 

ความรKวมมือในการแบKงป̂นข/อมูลระหวKางองค�กร (Inter-Organizational Collaborative 
Information Sharing)   IS 

 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural Managing 
Competency) CC 

 การบูรณาการการเข/าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวKางองค�กร (Inter-
Organizational Information Technology Multi-Access Integration) IT 

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Immediate Response Ability) QR 
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ตารางท่ี 5 ตัวแปรและอักษรยKอตัวแปร (ตKอ) 

ตัวแปร อักษรย อ 

ความแตกตKางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� (Different Product Qualities) DP 

การควบคุมการจัดการต/นทุนอยKางมีประสิทธิผล (Effective Cost Management) CM 

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล/อมทางธุรกิจ (Business Environmental Dynamic)  BE 

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) BP 

ทัศนคติของการแขKงขันทางธุรกิจโลกาภิวัฒน� (Competitive Globalization Business 
Mindset) BM 

ความไว/วางใจระหวKางองค�กร (Inter-organizational Trust)   TR 

ความตระหนักในการตอบสนองตKอความคาดหวังของลูกค/า (Customer Expectation 
Responsive Awareness) CE 

 
2. การจัดทําข�อมูลและการวิเคราะหIข�อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.1 ในการจัดทําข/อมูล ผู/วิจัยให/ความสําคัญกับรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใช/ในการเก็บข/อมูล รวมถึงคุณภาพของข/อมูลท่ี จะได/รับ 
มีการตรวจสอบความนKาเชื่อถือของข/อมูล คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู/ให/ข/อมูล การต้ัง คําถาม 
วิธีการสัมภาษณ� การวิเคราะห�ข/อมูลท่ีได/จากการสัมภาษณ� และความพร/อมสําหรับการลง พ้ืนท่ีเพ่ือ
เก็บข/อมูล   

2.2 การวิเคราะห�ข/อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.2.1 ในการวิเคราะห�ข/อมูลสําหรับวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด/วย (ชาย โพธิสิตา, 

2552: 361)   
2.2.1.1 การจัดระเบียบข/อมูล เป.นการทําให/ข/อมูลมีความเป.นระบบ เพ่ือ 

สะดวกในการจัดเก็บและการนําไปใช/งาน สามารถแบKงเป.นการจัดระเบียบทางกายภาพข/อมูล ได/แกK 
การถอดเทปบันทึกเสียง โดยเป.นการถอดเทปสนทนาคําตKอคํา (Verbatim)  การตีความ การ วิเคราะห� 
การจัดเก็บข/อมูล และการจัดระเบียบเนื้อหาข/อมูล ซ่ึงเป.นการสรุปรวบรวมข/อมูลท่ีมี ความหมายหรือ
มีประเด็นตรงกับท่ีผู/วิจัยต/องการ ข/อมูลท่ีถูกคัดสรรออกมาจะถูกกําหนดเป.นรหัส ข/อมูล (Coding) 
โดยข/อมูลท่ีมีความหมายเดียวกัน จะถูกใสKรหัสเดียวกัน ในการวิจัยครั้งนี้ได/กําหนด รหัสให/กับข/อมูลหลัก 
5 กลุKมคือ รูปแบบของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ป^จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ผลลัพธ�ขององความสามารถในการจัดการ
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กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ตลอดจนป̂จจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตKอองความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกป^ญหา และอุปสรรคขององความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

2.2.1.2 การแสดงข/อมูล เป.นการนําเอาข/อมูลท่ีใสKรหัสแล/วนั้นกลับเข/ามา
รวมกันใหมKให/เป.นกลุKม (Reassembling) จําแนกตามประเด็นหรือหัวข/อการวิเคราะห� จากผลการ
วิเคราะห�สามารถแยกประเด็นของการวิจัยเป.น 3 กลุKมใหญK ได/แกK1) การให/ความหมายของ 
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 2) อิทธิพลและความสัมพันธ�ของแตKละตัวแปร 
3) ป^จจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตKอความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลก ตลอดจนป^ญหา
และอุปสรรคในการจัดการ  

2.2.1.3 การหาข/อสรุป ตีความ และตรวจสอบประเด็นความถูกต/องของ 
ผลงานวิจัย ซ่ึงข/อสรุปอาจอยูKในรูปของคําอธิบาย การแสดงความสัมพันธ� ตลอดจนกรอบแนวคิดท่ี 
สามารถตอบคําถามงานวิจัยได/ การวิเคราะห�ข/อมูลที่ดีควรมีการตรวจสอบความนKาเชื่อถือ ถูกต/อง 
ตรงประเด็นของข/อสรุปและตีความ โดยใช/การตรวจสอบข/อมูลสามเส/า (Triangulation) เพื่อให/
ข/อมูล ท่ีวิเคราะห�ได/มีความถูกต/องและนKาเชื่อถือ  

2.2.2 การนําเสนอผลการวิจัยใช/วิธีการพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive Analytics) 
เป.นการนําข/อมูลที่ได/จากการเก็บรวบรวมข/อมูลและนํามาวิเคราะห�อยKางเป.นระบบ และเรียบเรียง 
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค�ของการศึกษา โดยใช/การเขียนพรรณนาโดยแท/ ซึ่งเป.นการพรรณนา 
ข/อเท็จจริงเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก จากการเลKา ประสบการณ�
ของผู/จัดการฝqายจัดซ้ือจัดหาและผู/บริหารระดับสูง เป.นการบรรยายปรากฏการณ�ความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท้ังนี้ในการอ/างอิงชื่อองค�การและชื่อผู/ให/ข/อมูล ผู/วิจัยได/กําหนด
เป.นชื่อสมมติ แทนชื่อจริงของผู/ให/ข/อมูล เนื่องจากผู/ให/ข/อมูลไมKต/องการให/เป~ดเผยชื่อองค�การและชื่อ
ผู/ให/ข/อมูล ดังนั้นในการวิเคราะห�ข/อมูลเชิงคุณภาพจึงใช/ชื่อสมมติแทนชื่อจริงของผู/ให/ข/อมูลท้ังหมด 7 คน   

2.2.3 นําข/อมูลท่ีได/จากการวิเคราะห�ในเชิงปริมาณและการวิเคราะห�ในเชิง
คุณภาพมาดําเนินการบูรณาการและเชื่อมโยงเข/าด/วยกันเพ่ือนํามาสร/างข/อสรุปและเขียนรายงานวิจัย
ตKอไป 
 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหIข�อมูล 

การวิจัยได/ใช/สถิติในการ วิเคราะห�ข/อมูลดังตKอไปนี้ 
1. สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือใช/บรรยายคุณสมบัติของสิ่งท่ีวิจัย ประกอบด/วย 

1.1 คKาร/อยละ (percentage) 
1.2 คKาคะแนนเฉลี่ย (mean) 
1.3 คKาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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2. สถิติท่ีใช/ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 การหาคKาความเท่ียงของเครื่องมือ (reliability) โดยการคํานวณหาคKาสัมประสิทธิ์

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
2.2 การหาคKาอํานาจจําแนก (discrimination power) ของแบบสอบถามเป.นรายข/อ

โดยใช/เทคนิค item total correlation  
2.3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร/าง โดยใช/วิธีการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง

ยืนยัน (confirmatory factor analysis) 
 3. สถิติท่ีใช/ในการทดสอบเง่ือนไขสําหรับการวิเคราะห�ความถดถอย (Regression) ได/แกK  

3.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ�เชิงเส/นตรง (Linear Relationship) ระหวKางตัวแปร
ด/วยการใช/ curve estimation หรือ ดูคKา significantจากคKา ANOVA ท่ีมีนัยสําคัญ หรือจากการ 
สร/างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ีมีแนวโน/มเป.นเส/นตรงเข/าใกล/การ 
แจกแจงปกติ   

3.2 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 12 
ตัวแปร โดยสร/างแผนภาพกระจายซ่ึงข/อมูลต/องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ�ท่ีอยูKเชิงเส/นตรง  

3.3 การทดสอบความสัมพันธ�ระหวKางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) เพ่ือ 
โดยใช/ การวิเคราะห�สหสัมพันธ�แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ�ระหวKางตัวแปรที่ใช/ในการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาจากคKาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ�
ระหวKางตัวแปรอิสระมีคKาไมKเกิน 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) และพิจารณารKวมกับ คKา VIF 
ต/องมีคKาน/อยกวKา 10 แสดงวKาตัวแปรอิสระไมKมีความสัมพันธ�กันมากเกินไปจนทําให/เกิดป^ญหา 
Multicollinearity  

3.4 การทดสอบคKาแปรปรวนของคKาเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) ด/วยการ 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย scatter plot โดยคKาความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงใกล/ศูนย�หรือมี 
การเปลี่ยนแปลงในชKวงแคบ ดังนั้นคKาแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการพยากรณ�นั้นเป.น 
คKาคงท่ี   

 4. สถิติท่ีใช/ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  การวิเคราะห�การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค�หลัก
ของการวิจัย คือเพ่ือทดสอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย โดยใช.วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี มี
การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกใช.วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ�วิทยา 
(Phenomenological Research) ด.วยการใช.วิธีวิจัยเชิงปริมาณเปBนหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเสริม
เพ่ือขยายความ ตรวจสอบยืนยัน และเพ่ิมความลึกของข.อมูลเพ่ือให.เปBนไปตามวัตถุประสงค�ของการ
วิจัย ผู.วิจัยได.นําเสนอผลการวิเคราะห�ข.อมูลตามลําดับดังตFอไปนี้  
 การวิเคราะห�ข.อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
ผู.วิจัยได.นําเสนอผลการวิเคราะห�ข.อมูลตามลําดับดังตFอไปนี้ 
 1. ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข.อมูล 
 2. ผลการวิเคราะห�ข.อมูลเชิงปริมาณ 
 3. ผลการวิเคราะห�ข.อมูลเชิงคุณภาพ 

 
ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ ผู�วิจัยได�ดําเนินการตามลําดับดังต'อไปนี้ 

1. ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบคําถามให.ข.อมูล 
2. ข.อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของ

อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท้ัง 4 ท่ีมีตFอ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความ
แตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ ความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปMจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบด.วย ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว.วางใจระหวFาง
องค�กร และความตระหนักในการตอบสนองความต.องการของลูกค.า 
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4. การวิเคราะห�อิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกท่ีมี
ตFอความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การควบคุม
การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  การวิเคราะห�อิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล ท่ีมีตFอ
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะห�บทบาทความเปBนตัวแปรแทรกของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล.อมทางธุรกิจที่มีตFอความสัมพันธ�ระหวFางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล กับผล
การดําเนินงานทางธุรกิจ  การวิเคราะห�อิทธิพลของปMจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบด.วย ทัศนคติของการแขFงขัน
ทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว.วางใจระหวFางองค�กร และความตระหนักในการตอบสนองความต.องการ
ของลูกค.าท่ีมีตFอความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  
 การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยได�ดําเนินการตามลําดับดังต'อไปนี้ 

1. การให.ความหมายและรูปแบบของกิจกรรมของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ประกอบด.วย การเสริมสร.าง
ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ศักยภาพใน
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยี ท่ีมี
ตFอ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การควบคุมการ
จัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล.อมทางธุรกิจ ความคิดเห็นเก่ียวกับปMจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ประกอบด.วย ทัศนคติของการแขFงขัน
ทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว.วางใจระหวFางองค�กร และความตระหนักในการตอบสนองความต.องการ
ของลูกค.า 

2. ข.อมูลอิทธิพลความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท่ีมีตFอความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล 
และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

3. ข.อมูลอิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล ท่ีมีตFอผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

4. ข.อมูลอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ ที่มีตFอความสัมพันธ�
ระหวFางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการ
จัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
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5. ข.อมูลอิทธิพลของปMจจัยเชิงสาเหตุได.แกF ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กรและความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า ท่ีมีตFอ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  

6. ปMจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีตFอความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
7. ปMญหาและอุปสรรคของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 

1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห�ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถามท่ีอยูFในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยประกอบด.วย ระดับการศึกษา ประสบการณ�การทํางาน และตําแหนFง โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคFาร.อยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 ดังนี้  

 
ตารางท่ี  6 ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบให.ข.อมูล 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบให�ข�อมลู จํานวน ร�อยละ 

1. การศึกษา     

    1.1 ต่ํากวFาปริญญาตร ี 6 6.06 

    1.2 ปริญญาตร ี 191 72.35 

    1.3 ปริญญาโท 57 21.59 

รวม 64 100 

2.   ประสบการณ�การทํางาน     

    2.1 น.อยกวFา 5 ป[ 27 10.23 

    2.2 5-10 ป[ 64 24.24 

    2.3 11-15 ป[ 65 24.62 

    2.6 มากกวFา 15 ป[ 108 40.91 

รวม 264 100 

3. ตําแหนFงงาน     

    3.1 ผู.จัดการจัดซื้อจัดหา 226 85.61 

    3.2 ผู.บริหารระดับสูง 38 14.39 

รวม 264 100 
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  จากตารางที่ 6 พบวFา ข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถาม พบวFา มีการศึกษา
ปริญญาตรี (ร.อยละ 72.35) รองลงมา การศึกษาปริญญาโท (ร.อยละ21.59) ประสบการณ�การทํางาน 
มากกวFา 15 ป[ (ร.อยละ 40.91) รองลงมา ประสบการณ�การทํางาน 11-15 ป[ (ร.อยละ24.62) และ
ตําแหนFงงานผู.จัดการจัดซ้ือจัดหา (ร.อยละ 85.61) รองลงมาตําแหนFงงานผู.บริหารระดับสูง (ร.อยละ 
14.39)   

2. ข�อมูลท่ัวไปทางธุรกิจ 
  การวิเคราะห�ข.อมูลท่ัวไปขององค�กรท่ีอยูFในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย
ประกอบด.วย ประกอบด.วย ประเภทการประกอบการธุรกิจ จํานวนพนักงาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงานของธุรกิจ จํานวนทุนในการดําเนินงาน และลักษณะการดําเนินธุรกิจ โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคFาร.อยละ (Percentage)  ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7  ข.อมูลท่ัวไปทางธุรกิจ 

ข�อมูลท่ัวไปทางธุรกิจ จํานวน ร�อยละ 

1.  ประเภทการประกอบการธุรกิจ     

1.1 ประกอบรถยนต�  22 8.33 

1.2 ผลิตรถยนต� 14 5.3 

1.3 ชิ้นสFวนหรืออะไหลFรถยนต� และสFวนประกอบอ่ืนๆ ใน
รถยนต� 

228 86.36 

รวม 264 100 

2. จํานวนพนักงาน      

2.1 น.อยกวFา 50 คน 26 9.85 

2.2 50-200 คน 52 19.7 

2.3 201-500 คน 82 31.06 

2.4 501-999 คน  46 17.42 

2.5 มากกวFา 1,000 คน 58 21.97 

รวม 264 100 
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ตารางท่ี 7  ข.อมูลท่ัวไปทางธุรกิจ (ตFอ) 

ข�อมูลท่ัวไปทางธุรกิจ จํานวน ร�อยละ 

3. ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ     

3.1 น.อยกวFา 5 ป[ 8 3.03 

3.2 5-10 ป[ 16 6.06 

3.3 11-15 ป[ 45 17.05 

3.4 มากกวFา 15 ป[ 195 73.86 

รวม 264 100 

4.   จํานวนทุนในการดําเนินงาน     

4.1 น.อยกวFา 50 ล.านบาท 45 17.05 

4.2 50-200 ล.านบาท 103 39.02 

4.3 มากกวFา 200 ล.านบาท 116 43.94 

รวม 264 100 

5. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ     

5.1 กิจการคนไทย  78 29.55 

5.2 กิจการรFวมทุนกับตFางประเทศ 186 70.45 

รวม 264 100 

 
  จากตารางท่ี 7 ข.อมูลท่ัวไปขององค�กรท่ีอยูFในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
พบวFา ประกอบการธุรกิจประเภท ชิ้นสFวนหรืออะไหลFรถยนต� และสFวนประกอบอ่ืนๆ ในรถยนต� (ร.อย
ละ 86.36) รองลงมา ประกอบรถยนต� (ร.อยละ 8.33) ผลิตรถยนต� (ร.อยละ 5.30)  จํานวนพนักงาน 
201-500 คน (ร.อยละ 31.06)  รองลงมา จํานวนพนักงาน มากกวFา 1,000 คน (ร.อยละ 21.97) 
ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ มากกวFา 15 ป[ (ร.อยละ73.86) รองลงมา ระยะเวลาการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 11-15 ป[ (ร.อยละ 17.05) จํานวนทุนในการดําเนินงาน  มากกวFา 200 ล.านบาท 
(ร.อยละ 43.94 ) รองลงมา จํานวนทุนในการดําเนินงาน 50-200 ล.านบาท (ร.อยละ 39.02) ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจเปBนกิจการรFวมทุนกับตFางประเทศ (ร.อยละ 70.45) รองลงมา ลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ เปBนกิจการคนไทย (ร.อยละ 29.55)  
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกับป3จจัยท่ีส'งผลต'อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก 
  ประกอบด.วย การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ความรFวมมือใน
การแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร พิจารณาคFาเฉลี่ย ( X ) 
และคFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการ

จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกโดยรวมและเปBนรายด.านของธุรกิจของอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทย 

ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การเสรมิสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน 4.22 0.55 มากท่ีสุด 

2. ความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร 3.86 0.67 มาก 

3. ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3.81 0.66 มาก 

4. การบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวFางองค�กร 

3.93 0.64 มาก 

รวม 3.95 0.52 มาก 

 
  จากตารางท่ี 8 พบวFา ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูงธุรกิจของอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
โดยรวม อยูFในระดับมาก (X  = 3.95) เม่ือพิจารณาเปBนรายด.านอยูFในระดับมากท่ีสุด 1 ด.าน และ
ระดับมาก 3 ด.าน ได.แกF การเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน (X  =4.22) การบูรณาการ
การเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร (X  =3.93) ความรFวมมือในการแบFงปMน
ข.อมูลระหวFางองค�กร ( X  =3.86) และศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม             
(X  =3.81)  
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ตารางท่ี  9 คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�
ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

การเสริมสร�างความสัมพันธ�
ระหว'างองค�กรอย'างย่ังยืน 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1.องค�กรให.ความรFวมมือเชิงกลยุทธ�
กับผู.ขายในการพัฒนาสินค.ารFวมกัน 

79 137 38 7 3 4.1 0.8 มาก 

29.92 51.9 14.39 2.7 1.14       

2.องค�กรมีการทําสญัญาซื้อขายท่ี
เปBนธรรมรFวมกับผู.ขาย 

93 141 22 6 2 4.2 0.8 มาก 

35.23 53.4 8.33 2.3 0.76       

3.องค�กรสามารถรักษาคํามั่นสัญญา
หรือข.อตกลงรFวมกับผู.ขายได.ด ี

102 143 17 2 - 4.3 0.6 
มากท่ีสุด 

38.64 54.2 6.44 0.8 -     

4.องค�กรให.ความสําคัญกับการรักษา
ผลประโยชน�รFวมกันกับผู.ขาย 

97 149 18 - - 4.3 0.6 
มากท่ีสุด 

36.74 56.4 6.82 - -     

รวม 4.2 0.5 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 9  ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการ
เสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน โดยรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด (X  =4.22) เม่ือ
พิจารณารายข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรสามารถรักษาคําม่ันสัญญาหรือข.อตกลงรFวมกับผู.ขาย
ได.ดี (X  =4.31) องค�กรให.ความสําคัญกับการรักษาผลประโยชน�รFวมกันกับผู.ขาย (X  =4.30) องค�กร
มีการทําสัญญาซ้ือขายท่ีเปBนธรรมรFวมกับผู.ขาย (X  =4.20) องค�กรให.ความรFวมมือเชิงกลยุทธ�กับ
ผู.ขายในการพัฒนาสินค.ารFวมกัน (X  =4.07) 

 
 
 

X
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ตารางท่ี 10 คFาความถ่ี ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความรFวมมือในการแบFงปMน
ข.อมูลระหวFางองค�กร ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

 (n = 264) 

ความร'วมมือในการแบ'งป3นข�อมลู
ระหว'างองค�กร 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรมุFงเน.นการแบFงปMนข.อมลู
เก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจระหวFาง
องค�กรกับผู.ขาย 

51 151 55 6 1 3.9 0.7 มาก 

19.32 57.2 20.83 2.3 0.38       

2. องค�กรมีการประยุกต�ใช.ฐานข.อมูล
สินค.ารFวมกับผู.ขายเพ่ือพัฒนาเชิง             
กลยุทธ�รFวมกัน 

51 135 64 12 2 3.8 0.8 มาก 

19.32 51.1 24.24 4.6 0.76       

3. สามารถเข.าถึงข.อมลูรายละเอียด
สินค.าของผู.ขายได.ด ี

53 125 73 10 3 3.8 0.8 มาก 

20.08 47.4 27.65 3.8 1.14       

รวม 3.9 0.7 มาก 

 
  จากตารางท่ี 10 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความ
รFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =3.86) เม่ือพิจารณารายข.อ
จากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรมุFงเน.นการแบFงปMนข.อมูลเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจระหวFางองค�กรกับ
ผู.ขาย (X  =3.93) องค�กรมีการประยุกต�ใช.ฐานข.อมูลสินค.ารFวมกับผู.ขายเพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ�รFวมกัน 
(X  =3.84) และสามารถเข.าถึงข.อมูลรายละเอียดสินค.าของผู.ขายได.ดี (X  =3.81)  

 
 
 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 11 คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

ศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรมีความสามารถในการใช.ภาษา
เพ่ือการสื่อสารกับผู.ขายแตFละชาตไิด.ด ี

52 110 94 8 - 3.78 0.79 มาก 

19.7 41.67 35.61 3.03 -       

2. องค�กรมีความรู.ความเข.าใจพฤติกรรม
ของผู.ขายท่ีเกิดจากความเช่ือทางสังคม
หรือศาสนาท่ีแตกตFางกัน 

49 113 94 8 - 3.77 0.78 ปานกลาง 

18.56 42.8 35.61 3.03 -       

3. องค�กรมคีวามรู.ความเข.าใจในมารยาท
หรือประเพณีในการปฏิบัตติFอผู.ขายท่ี
แตกตFางกัน 

63 126 61 14 - 3.9 0.82 มาก 

23.86 47.73 23.11 5.3 -       

4. องค�กรมีความรู.และความชํานาญใน
กฎระเบียบทางการค.าท่ีแตกตFางกันใน
แตFละประเทศ 

50 116 86 12 - 3.77 0.8 มาก 

18.94 43.94 32.58 4.55 -       

รวม 3.8 0.7 มาก 

 
  จากตารางท่ี 11 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน

ประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.าน
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =3.81) เม่ือ
พิจารณารายข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรมีความรู.ความเข.าใจในมารยาทหรือประเพณีในการ
ปฏิบัติตFอผู.ขายท่ีแตกตFางกัน (X  =3.90) องค�กรมีความสามารถในการใช.ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับ
ผู.ขายแตFละชาติได.ดี (X  =3.78) องค�กรมีความรู.และความชํานาญในกฎระเบียบทางการค.าท่ี
แตกตFางกันในแตFละประเทศ (X  =3.77) องค�กรมีความรู.ความเข.าใจพฤติกรรมของผู.ขายท่ีเกิดจาก
ความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาท่ีแตกตFางกัน (X  =3.77)  

 
 
 

X
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ตารางท่ี 12 คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

การบูรณาการการเข�าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว'าง

องค�กร 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1.องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช.ในการติดตFอสื่อสารกับ
ผู.ขาย 

69 161 32 1 1 4.12 0.65 มาก 

26.14 60.98 12.12 0.38 0.38       

2.องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช.ในการเข.าถึงข.อมลู
แหลFงทรัพยากร 

59 158 41 6 - 4.02 0.69 มาก 

22.35 59.85 15.53 2.27 -       

3.องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช.ในการบริหารความ
เสี่ยงจากการซื้อขายระหวFางประเทศ 

47 137 69 9 2 3.83 0.78 มาก 

17.8 51.89 26.14 3.41 0.76       

4.องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช.ในการบริหารความ
เสี่ยงจากการซื้อขายระหวFางประเทศ 

45 138 51 26 4 3.73 0.91 มาก 

17.05 52.27 19.32 9.85 1.52       

รวม 3.9 0.6 มาก 

 
  จากตารางท่ี 12 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน

ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการ
เสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =3.93) เม่ือ
พิจารณารายข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการ
ติดตFอสื่อสารกับผู.ขาย (X  =4.12) องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการเข.าถึง
ข.อมูลแหลFงทรัพยากร (X  =4.02) องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการซ้ือขายระหวFางประเทศ (X  =3.83) องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช.ในการบริหารความเสี่ยงจากการซ้ือขายระหวFางประเทศ (X  =3.73) 

X
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 4. ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก 
  ประกอบด.วย การทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  ความไว.วางใจ
ระหวFางองค�กร และความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า ดังตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถ

ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกโดยรวมและเปBนรายด.านของอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทย 

สาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� 4.03 0.68 มาก 

2. ความไว.วางใจระหวFางองค�กร 4.36 0.55 มากท่ีสุด 

3. ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า 4.53 0.5 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 0.47 มาก 

 

  จากตารางท่ี 13 พบวFา ผู.จัดการฝdายจัดซื้อและผู.บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรม

รถยนต�ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การ

จัดหาระดับโลก โดยรวม อยูFในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.31) เม่ือพิจารณาเปBนรายด.านอยูFในระดับ

มากท่ีสุด 2 ด.าน และระดับมาก 1 ด.าน ได.แกF ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า 

(X  =4.53) ความไว.วางใจระหวFางองค�กร (X  =4.36) และทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�    

(X  =4.03)  
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ตารางท่ี 14 คFาความถ่ี ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ
ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านทัศนคติของการแขFงขัน
ทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ของธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

ทัศนคติของการแข'งขนัทางธุรกจิ 
โลกาภิวัตน� 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรมีแนวโน.มในการปรบัตัว
เพ่ือตอบสนองตFอการเปลี่ยนแปลง
ความต.องการในระดับสากล 

74 138 47 5 - 4.06 0.73 มาก 

28.03 52.27 17.8 1.89 -       

2. องค�กรมีความพร.อมในการ
ปรับตัวเพ่ือการตอบสนองความ
ต.องการของลูกค.าท่ีเปลีย่นแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัตน� 

74 135 52 3 - 4.06 0.72 มาก 

28.03 51.14 19.7 1.14 -       

3. องค�กรมีการปรับตัวเพ่ือให.ทันตFอ
การแขFงขันในตลาดสากลอยูFเสมอ 

88 123 49 4 - 4.12 0.75 
มาก 

33.33 46.59 18.56 1.52 -     

4. องค�กรเปBนผู.นําด.านการพัฒนา
สินค.าหรือผลติภณัฑ�ใหมFในตลาดโลก
ท่ีตรงตามความต.องการของลูกค.า 

62 126 62 12 2 3.89 0.84 
มาก 

23.48 47.73 23.48 4.55 0.76     

รวม 4 0.7 มาก 

 
  จากตารางท่ี 14 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =4.03) เม่ือพิจารณา
รายข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรมีการปรับตัวเพ่ือให.ทันตFอการแขFงขันในตลาดสากลอยูFเสมอ           
(X  =4.12)  องค�กรมีแนวโน.มในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตFอการเปลี่ยนแปลงความต.องการในระดับ
สากล (X  =4.06) องค�กรมีความพร.อมในการปรับตัวเพ่ือการตอบสนองความต.องการของลูกค.าท่ี
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน� (X  =4.06) องค�กรเปBนผู.นําด.านการพัฒนาสินค.าหรือผลิตภัณฑ�ใหมF
ในตลาดโลกท่ีตรงตามความต.องการของลูกค.า (X  =3.89) 

 

X
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ตารางท่ี 15  คFาความถ่ี ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ
ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความไว.วางใจระหวFาง
องค�กร ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

ความไว�วางใจระหว'างองค�กร 
ระดับความคิดเห็น ระดับ

ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรให.ความสําคัญกับความ
ซื่อตรง เพ่ือการดําเนินธุรกิจรFวมกับ
ผู.ขาย 

117 133 13 1 - 4.39 0.6 
มากท่ีสุด 

44.32 50.38 4.92 0.38 -     

2. องค�กรมีความเช่ือมั่นในช่ือเสียง
หรือการได.การรับรองคุณภาพของ
ผู.ขายท่ีจะดําเนินธุรกิจรFวมกัน 

103 144 16 1 - 4.32 0.6 
มากท่ีสุด 

39.02 54.55 6.06 0.38 -     

3. องค�กรมีความจริงใจท่ีจะดําเนิน
ธุรกิจรFวมกันกับผู.ขายเสมอ 

113 138 11 2 - 4.37 0.6 
มากท่ีสุด 

42.8 52.27 4.17 0.76 -     

รวม 4.4 0.6 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 15 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านความไว.วางใจระหวFางองค�กร โดยรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด (X  =4.36) เม่ือพิจารณารายข.อจาก
มากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรให.ความสําคัญกับความซื่อตรง เพื่อการดําเนินธุรกิจรFวมกับผู.ขาย          
(X  =4.39) องค�กรมีความจริงใจท่ีจะดําเนินธุรกิจรFวมกันกับผู.ขายเสมอ (X  =4.37) องค�กรมีความ
เชื่อม่ันในชื่อเสียงหรือการได.การรับรองคุณภาพของผู.ขายท่ีจะดําเนินธุรกิจรFวมกัน (X  =4.32)  

 
 
 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 16 คFาความถ่ี ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ
ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความตระหนักในการ
ตอบสนองคาดหวังของลูกค.า ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

  (n = 264) 

ความตระหนักในการตอบสนอง
คาดหวังของลูกค�า 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรคํานึงถึงความคาดหวัง
ของลูกค.าท่ีมีตFอผลิตภัณฑ�หรือ
สินค.าขององค�กร 

131 126 7 - - 4.47 0.55 มาก 

49.62 47.73 2.65 - -       

2. องค�กรมุFงหวังให.ลูกค.าพึงพอใจ
ในคุณภาพผลิตภัณฑ�ขององค�กร 

175 79 10 - - 4.63 0.56 มาก 

66.29 29.92 3.79 - -       

3. องค�กรให.ความสําคัญกับการ
จัดหาเพ่ือสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกค.า 

144 109 11 - - 4.5 0.58 
มากท่ีสุด 

54.55 41.29 4.17 - -     

รวม 4.5 0.5 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 16 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค.า  โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =4.53) เม่ือ
พิจารณารายข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรมุFงหวังให.ลูกค.าพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ�ของ
องค�กร ( X  =4.63) องค�กรให.ความสําคัญกับการจัดหาเพื่อสิ่งที่ดีท่ีสุดสําหรับลูกค.า (X  =4.50)  
องค�กรคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค.าท่ีมีตFอผลิตภัณฑ�หรือสินค.าขององค�กร (X  =4.47)  
 5. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก 
  ประกอบด.วย ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ� การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 17 คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก โดยรวมและเปBนรายด.านของธุรกิจของอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทย 

ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 3.94 0.62 มาก 

2. ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภณัฑ� 3.98 0.64 มาก 

3. การจัดการต.นทุนอยFางมีประสทิธิผล 4.13 0.63 มาก 

4. ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 3.8 0.7 มาก 

รวม 3.96 0.53 มาก 

 
  จากตารางท่ี 17 พบวFา ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลกและผลการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยรวม อยูFในระดับมาก ( X  = 3.96) เม่ือพิจารณาเปBน
รายด.านอยูFในระดับมากทุกด.าน ได.แกF การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล (X  =4.13) ความ
แตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� (X  =3.98) ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (X  =3.94) 
และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (X  =3.80) 
 
ตารางท่ี 18 คFาความถ่ี ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความสามารถใน
การตอบสนองทันเวลา ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

ความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรสามารถหาวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ�ได.ตามเวลาท่ีกําหนด 

81 144 32 7 - 4.13 0.72 มาก 

30.68 54.55 12.12 2.65 -       

2. องค�กรสามารถจาํหนFายผลติภณัฑ�
หรือสินค.าใหมFในตลาดได.อยFาง
รวดเร็ว 

42 137 75 10 - 3.8 0.75 มาก 

15.91 51.89 28.41 3.79 -       

 

X
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ตารางท่ี 18 คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความสามารถใน
การตอบสนองทันเวลา ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย (ตFอ) 

(n = 264) 

ความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

3. องค�กรเปBนผู.นําด.านกระบวนการ
ผลิตทันเวลาหรือมีกระบวนการผลิตท่ี
สามารถตอบสนองความต.องการได.
ทันเวลา 

52 151 52 9 - 3.93 0.73 

มาก 
19.7 57.2 19.7 3.41 -     

4. องค�กรสามารถปรับเปลี่ยน
ผลิตภณัฑ�หรือสินค.าตามความ
ต.องการลูกค.าได.อยFางรวดเร็ว 

60 120 80 3 1 3.89 0.77 
มาก 

22.73 45.45 30.3 1.14 0.38     

รวม 3.9 0.6 มาก 

 
  จากตารางท่ี 18 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านความสามารถในการตอบสนองทันเวลา  โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =3.94) เม่ือพิจารณาราย
ข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรสามารถหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�ได.ตามเวลาท่ีกําหนด (X  =4.13) 
องค�กรเปBนผู.นําด.านกระบวนการผลิตทันเวลาหรือมีกระบวนการผลิตท่ีสามารถตอบสนองความ
ต.องการได.ทันเวลา (X  =3.93) องค�กรสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ�หรือสินค.าตามความต.องการ
ลูกค.าได.อยFางรวดเร็ว (X  = 3.89) องค�กรสามารถจําหนFายผลิตภัณฑ�หรือสินค.าใหมFในตลาดได.อยFาง
รวดเร็ว (X  =3.80) 

 
 
 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 19 คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความแตกตFาง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

ความแตกต'างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ� 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรสามารถผลติสินค.าท่ีดีท่ี
แตกตFางจากคูFแขFงในตลาด 

48 130 82 4 - 3.84 0.73 มาก 

18.18 49.24 31.06 1.52 -       

2. องค�กรสามารถผลติสินค.าท่ีมีความ
เปBนเอกลักษณ�หรือมลีักษณะเฉพาะ
ตรงตามความต.องการของลูกค.าได.ด ี

66 115 80 3 - 3.92 0.77 มาก 

25 43.56 30.3 1.14 -       

3. ผลิตภัณฑ�ขององค�กรมีช่ือเสียงและ
เปBนท่ียอมรับด.านการมีคุณภาพท่ีดี 

88 135 41 - - 4.18 0.68 
มาก 

33.33 51.14 15.53 - -     

รวม 4 0.6 มาก 

 
  จากตารางท่ี 19 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ�  โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =3.98) เม่ือพิจารณารายข.อ
จากมากไปหาน.อย ดังนี้ ผลิตภัณฑ�ขององค�กรมีชื่อเสียงและเปBนที่ยอมรับด.านการมีคุณภาพท่ีดี          
(X  =4.18) องค�กรสามารถผลิตสินค.าที่มีความเปBนเอกลักษณ�หรือมีลักษณะเฉพาะตรงตาม
ความต.องการของลูกค.าได.ดี (X  =3.92) องค�กรสามารถผลิตสินค.าท่ีดีท่ีแตกตFางจากคูFแขFงในตลาด (
X  =3.84)  

 
 
 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 20  คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการจัดการ
ต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

การจัดการต�นทุนอย'างมี
ประสิทธิผล 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรสามารถดําเนินการด.าน
การควบคุมต.นทุนวัตถุดิบหรือ
ผลิตภณัฑ�ให.อยูFในกรอบวงเงินท่ี
กําหนดได.ตามท่ีต.องการ 

44 145 70 4 1 3.86 0.71 มาก 

16.67 54.92 26.52 1.52 0.38       

2. องค�กรมีการวิเคราะห�
เปรียบเทียบต.นทุนราคาวัตถุดิบ
หรือผลิตภณัฑ�กFอนทําการ
ตัดสินใจสั่งซื้อ 

99 126 33 5 1 4.21 0.73 มากท่ีสุด 

37.5 47.73 12.5 1.89 0.38       

3. องค�กรมีการมีคํานึงถึงต.นทุน
กิจกรรมท่ีเกิดจากการจัดซื้อ
วัตถุดิบหรือผลติภณัฑ�จากผู.ขาย
จนกระท่ังถึงลูกค.า 

105 125 31 3 - 4.26 0.7 

มากท่ีสุด 
39.77 47.35 11.74 1.14 -     

4. องค�กรมีการวิเคราะห�ต.นทุน
รวมของการครอบครองวัตถุดิบ
หรือผลิตภณัฑ�ในการคํานวณ
ราคาตFอหนFวยเพ่ือการตดัสินใจใน
การสั่งซื้อ 

96 133 29 5 1 4.2 0.74 

มาก 
36.36 50.38 10.98 1.89 0.38     

รวม 4.1 0.6 มาก 

 
  จากตารางท่ี 20 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =4.13) เม่ือพิจารณารายข.อ
จากมากไปหาน.อย ดังนี้ องค�กรมีการมีคํานึงถึงต.นทุนกิจกรรมที่เกิดจากการจัดซื้อวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�จากผู.ขายจนกระท่ังถึงลูกค.า (X  =4.26) องค�กรมีการวิเคราะห�เปรียบเทียบต.นทุนราคา
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�กFอนทําการตัดสินใจสั่งซ้ือ (X  =4.21) องค�กรมีการวิเคราะห�ต.นทุนรวมของ
การครอบครองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ในการคํานวณราคาตFอหนFวยเพ่ือการตัดสินใจในการสั่งซ้ือ 

X
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(X  =4.20) องค�กรสามารถดําเนินการด.านการควบคุมต.นทุนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ให.อยูFในกรอบ
วงเงินท่ีกําหนดได.ตามท่ีต.องการ (X  =3.86) 
 
ตารางท่ี 21 คFาความถี่ ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ  ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

(n = 264) 

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
ระดับความคิดเห็น ระดับ

ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. องค�กรมีผลการดําเนินงานด.าน
การเงินเพ่ิมข้ึนอยFางตFอเน่ือง 

44 122 90 6 2 3.76 0.78 มาก 

16.67 46.21 34.09 2.27 0.76       

2. ลูกค.ารายเดิมขององค�กรมีความ
ต.องการในการซื้อผลิตภัณฑ�หรือ
สินค.าขององค�กรเพ่ิมมากข้ึน 

50 145 62 5 2 3.89 0.75 มาก 

18.94 54.92 23.48 1.89 0.76       

3. องค�กรมีลูกค.ารายใหมFท่ีมีความ
ต.องการในการซื้อผลิตภัณฑ�หรือ
สินค.าขององค�กรเพ่ิมมากข้ึน 

44 126 82 10 2 3.76 0.8 
มาก 

16.67 47.73 31.06 3.79 0.76     

รวม 3.8 0.7 มาก 

 
  จากตารางท่ี 21 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  โดยรวมอยูFในระดับมาก (X  =3.80) เม่ือพิจารณารายข.อจากมาก
ไปหาน.อย ดังนี้ ลูกค.ารายเดิมขององค�กรมีความต.องการในการซ้ือผลิตภัณฑ�หรือสินค.าขององค�กร
เพ่ิมมากข้ึน (X  =3.89) องค�กรมีผลการดําเนินงานด.านการเงินเพ่ิมข้ึนอยFางตFอเนื่อง (X  =3.76) 
และองค�กรมีลูกค.ารายใหมFที่มีความต.องการในการซื้อผลิตภัณฑ�หรือสินค.าขององค�กรเพ่ิมมากข้ึน         
(X  =3.76)  
 
 
 
 

X
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 6. ความคิดเห็นเก่ียวกับ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 22 คFาความถ่ี ร.อยละ คFาเฉลี่ย คFาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ   

(n = 264) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อม
ทางธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

 

S.D. 

1. คูFแขFงขันทางการตลาดท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนทําให.องค�กรต.องปรับเปลีย่นกล
ยุทธ�หรือวิธีการทํางาน 

77 144 38 5 - 4.11 0.71 มาก 

29.17 54.55 14.39 1.89 -       

2. องค�กรต.องปรับกลยุทธ�ในการ
ดําเนินงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศหรือ
ตFางประเทศ 

74 143 43 4 - 4.09 0.71 มาก 

28.03 54.17 16.29 1.52 -       

3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ทางการค.าระหวFางประเทศมี
ผลกระทบตFอการทํางานขององค�กร 

57 113 73 21 - 3.78 0.87 
มาก 

21.59 42.8 27.65 7.95 -     

4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
แตFละประเทศสFงผลกระทบตFอการ
ปรับกระบวนการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค�กร 

55 109 67 30 3 3.69 0.96 

มาก 
20.83 41.29 25.38 11.4 1.14     

รวม 3.92 0.7 มาก 

 
  จากตารางท่ี 22 ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือและผู.บริหารระดับสูง ของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ  โดยรวมอยูFในระดับมาก  
(X  =3.92) เม่ือพิจารณารายข.อจากมากไปหาน.อย ดังนี้ คูFแขFงขันทางการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําให.
องค�กรต.องปรับเปลี่ยนกลยุทธ�หรือวิธีการทํางาน (X  =4.11) องค�กรต.องปรับกลยุทธ�ในการดําเนินงาน
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในประเทศหรือตFางประเทศ (X  =4.09) การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบทางการค.าระหวFางประเทศมีผลกระทบตFอการทํางานขององค�กร ( X  =3.78) การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแตFละประเทศสFงผลกระทบตFอการปรับกระบวนการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค�กร (X  =3.69) 

X
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 7. การวิเคราะห�สหสัมพันธ� การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

7.1 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ระหวFางตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด  
 
ตารางท่ี 23 คFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวFางตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด 

ตัวแปร RR IS CC IT BM TR CE QR DP CM BP BE 

 X  4.22 3.86 3.81 3.93 4.03 4.36 4.53 3.94 3.98 4.13 3.8 3.92 

S.D 0.55 0.67 0.66 0.64 0.68 0.55 0.5 0.62 0.64 0.63 0.7 0.69 

RR                         

IS 0.569***                       

CC 0.508*** 0.567***                     

IT 0.470*** 0.619*** 0.599***                   

BM 0.549*** 0.624*** 0.631*** 0.664***                 

TR 0.413*** 0.408*** 0.365*** 0.398*** 0.454***               

CE 0.440*** 0.345*** 0.364*** 0.301*** 0.542*** 0.539***             

QR 0.447*** 0.412*** 0.336*** 0.448*** 0.401*** 0.475*** 0.433***           

DP 0.489*** 0.513*** 0.485*** 0.472*** 0.592*** 0.546*** 0.506*** 0.542***         

CM 0.488*** 0.450*** 0.362*** 0.485*** 0.588*** 0.382*** 0.458*** 0.532*** 0.557***       

BP 0.505*** 0.568*** 0.559*** 0.611*** 0.631*** 0.370*** 0.365*** 0.547*** 0.627*** 0.580***     

BE 0.196*** 0.253*** 0.322*** 0.414*** 0.352*** 0.158** 0.276*** 0.134** 0.316*** 0.317*** 0.398***   

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางท่ี 23 พบวFา การวิเคราะห�คFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพ่ือตรวจสอบ
ความสัมพันธ�ระหวFางตัวแปรท่ีใช.ในการศึกษา โดยคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวFางตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดอยูFระหวFาง 0.158 – 0.672 ซึ่งมีคFาไมFเกิน 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) 
นอกจากนี้ ผู.วิจัยได.พิจารณารFวมกับคFา Variance inflation Factor (VIF) พบวFา คFา VIF ซ่ึงมีคFาน.อย
กวFา 10 ดังนั้น แสดงวFาตัวแปรอิสระไมFมีความสัมพันธ�กัน (Lee, Lee and Lee, 2000) 
  7.2 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรตFางๆ 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก ท้ัง 4 ด.าน กับความสามารถในการตอบสนองทันเวลา   

 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

1 2 

  QR QR 

RR 
0.273* 0.249*** 

-0.075 -0.066 

IS 
0.103 0.107 

-0.069 -0.076 

CC 
-0.022 -0.082 

-0.067 -0.071 

IT 
0.268* 0.171** 

-0.07 -0.074 

Adjusted R2 0.266 0.316 

Maximum VIF 1.916 5.064 

 
***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางท่ี 24 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ด.าน
ความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร สFงผลตFอ
ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ก – 1 ง 

 ผลการวิเคราะห�พบวFา ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน มีความสัมพันธ�เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอ

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β1 = 0.273, 
p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ก ในขณะท่ีความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร มี
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ความสัมพันธ�เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอความสามารถในการตอบสนองทันเวลา อยFางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β4 = 0.268, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ง 
 การวิเคราะห�ในลําดับตFอมาพบวFา ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา

ระดับโลก  ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ไมFมีอิทธิพลตFอความสัมพันธ�ด.าน

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (β2 = 0.103, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ข 
และความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  ด.านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ไมFมีอิทธิพลตFอความสัมพันธ�ด.านความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 

(β3 = -0.022, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ค 
  

ตารางท่ี 25  การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก ท้ัง 4 ด.าน กับความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 

  

  ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 3 4 

  DP DP 

RR 
0.219* 0.180*** 

-0.074 -0.056 

IS 
0.176** 0.186*** 

-0.065 -0.065 

CC 
0.203** 0.069 

-0.065 -0.06 

IT 
0.138*** -0.023 

-0.069 -0.063 

Adjusted R2 0.352 0.5 

Maximum VIF 2.024 5.664 

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

   จากตารางท่ี 25 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ด.าน
ความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร สFงผลตFอ
ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ก – 2 ง 

 ผลการวิเคราะห�พบวFา ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน มีความสัมพันธ�เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอ

ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β14 = 0.219, 
p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ก การวิเคราะห�ในลําดับตFอมาพบวFา ความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร มีความสัมพันธ�
เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.01 (β15 = 0.176, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ข และความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
ความสัมพันธ�เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� อยFางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (β16 = 0.203, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ค ในขณะท่ี
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร มีความสัมพันธ�เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอความแตกตFางใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ� อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (β17 = 0.138, p < 0.05) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ง 
 
ตารางท่ี 26   การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท้ัง 4 

ด.าน กับการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  
 

ตัวแปร RR IS CC IT CM 

  4.22 3.86 3.81 3.93 4.13 

S.D. 0.55 0.67 0.66 0.64 0.63 

RR           

IS 0.569***         

CC 0.508*** 0.567***       

IT 0.470*** 0.619*** 0.599***     

CM 0.488*** 0.450*** 0.362*** 0.485***   

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

X
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 จากตารางท่ี 26 พบวFาเม่ือพิจารณาคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวFางตัวแปร 
พบวFา มีความสัมพันธ�อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวFาง
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFาง
องค�กรอยFางยั่งยืน (RR) ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร (IS) ด.านศักยภาพใน
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CC) ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร (IT) กับการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  (CM) 
อยูFระหวFาง 0.362 – 0.488 (r = 0.488, p < 0.01; r = 0.450, p < 0.01; r = 0.362, p < 0.01;         
r = 0.485, p < 0.01)  

 
ตารางท่ี 27  การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา

ระดับโลก ท้ัง 4 ด.าน กับการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  
 

  ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 5 6 

  CM CM 

RR 
0.301* 0.257*** 

-0.074 -0.056 

IS 
0.116 0.026 

-0.067 -0.065 

CC 
-0.03 -0.140** 

-0.065 -0.06 

IT 
0.290* 0.131** 

-0.069 -0.063 

Adjusted R2 0.318 0.465 

Maximum VIF 2.024 3.159 

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 27 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการ

จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ด.าน
ความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร กับการ
ควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ก – 3 ง 

 ผลการวิเคราะห�พบวFา ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน มีความสัมพันธ�เชิงบวก และมีอิทธิตFอการ

ควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β27 
= 0.301, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ก ในขณะท่ีความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร 
มีอิทธิพลตFอการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.001 (β30 = 0.290, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ง การวิเคราะห�ในลําดับตFอมา
พบวFา ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูล
ระหวFางองค�กร ไมFมีอิทธิพลตFอความสัมพันธ�ด.านการควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  

(β28 = 0.116, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ข และความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก  ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไมFมีอิทธิพลตFอการ

ควบคุมการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  (β29 = -0.030, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 
3 ค 

 
ตารางท่ี 28 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ระหวFางการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจความสามารถ

ในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การจัดการต.นทุน
อยFางมีประสิทธิผลและผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

 
ตัวแปร QR DP CM BP BE 

  3.94 3.98 4.13 3.8 3.92 

S.D. 0.62 0.64 0.63 0.7 0.69 

QR           

DP 0.542***         

CM 0.532*** 0.557***       

BP 0.547*** 0.627*** 0.580***     

BE 0.134** 0.316*** 0.317*** 0.398***   

 
***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

X
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   จากตารางท่ี 28 พบวFาเม่ือพิจารณาคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวFางตัวแปร 
พบวFา มีความสัมพันธ�อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  โดยมีคFาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�ระหวFางการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
(QR) ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� (DP) การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล(CM) และผล
การดําเนินงานทางธุรกิจ (BP) อยูFระหวFาง 0.547 – 0.627 (r = 0.547, p < 0.01; r = 0.627,         
p < 0.01; r = 0.580, p < 0.01)  

 
ตารางท่ี 29 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความ

แตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล กับผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจท่ีมีตFอ
ความสัมพันธ�ระหวFางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

 

  ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 7 8 

  BP BP 

QR 
0.207*  0.148*** 

-0.063 -0.06 

DP 
0.367*  0.316** 
-0.061 -0.056 

CM 
0.266*  0.258** 

-0.062 -0.057 

BE   
0.200** 

-0.049 

QR * BE   
0.327* 

-0.016 

DP * BE   
0.264** 
-0.016 

CM * BE   
0.097 
-0.016 

Adjusted R2 0.491 0.418 

Maximum VIF 1.651 4.787 

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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   จากตารางท่ี 29 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล 
กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 4- 6 
   ผลการวิเคราะห�พบวFา ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีความสัมพันธ�
เชิงบวก และมีอิทธิพลตFอผลการดําเนินงานทางธุรกิจ อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.001 (β35 = 0.207, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ในขณะท่ีความแตกตFางในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ�  มีความสัมพันธ�เชิงบวก และสFงผลกระทบตFอการดําเนินงานทางธุรกิจ อยFางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β36 = 0.367, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 และ
การวิเคราะห�ในลําดับตFอมาพบวFา การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  มีความสัมพันธ�เชิงบวก และ

มีอิทธิพลตFอการดําเนินงานทางธุรกิจ อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β37 = 0.266, 
p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 
   จากตารางท่ี 29 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล.อมทางธุรกิจท่ีมีตFอความสัมพันธ�ระหวFางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความ
แตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 7 - 9  
   ผลการวิเคราะห�พบวFา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิง
บวกตFอความสัมพันธ�ระหวFางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 (β42 = 0.327, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 7 สําหรับการวิเคราะห�ลําดับตFอมา พบวFา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ  
และมีอิทธิพลเชิงบวกตFอความสัมพันธ�ระหวFางความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และผลการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  (β43 = 0.264, p < 0.01) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8  และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ  ไมFมีอิทธิพลตFอ

ความสัมพันธ�ระหวFางการจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (β44 = 0.097, 
p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9 
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ตารางท่ี 30  การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว.วางใจ
ระหวFางองค�กร  และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า กับ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ตัวแปร BM TR CE RR IS CC IT 

     X  4.03 4.36 4.53 4.22 3.86 3.81 3.93 

S.D. 0.68 0.55 0.5 0.55 0.67 0.66 0.64 

BM               

TR 0.454***             

CE 0.542*** 0.539***           

RR 0.549*** 0.413*** 0.440***         

IS 0.624*** 0.408*** 0.345*** 0.569***       

CC 0.631*** 0.365*** 0.364*** 0.508*** 0.567***     

IT 0.664*** 0.398*** 0.301*** 0.470*** 0.619*** 0.599***   

 

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

   จากตารางท่ี 30 พบวFาเม่ือพิจารณาคFาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวFางตัวแปรแตF
ละตัวมีความสัมพันธ�กันโดยรวมอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคFาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�ระหวFางทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  (BM) ความไว.วางใจระหวFางองค�กร 
(TR) และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า (CE) กับความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน (RR)  
อยูFระหวFาง 0.413-0.549 (r = 0.549, p < 0.01; r = 0.413, p < 0.01; r = 0.440, p < 0.01) ด.าน
ความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร (IS)  อยูFระหวFาง 0.345 – 0.624 (r = 0.624, p 
< 0.01; r = 0.408, p < 0.01; r = 0.345, p < 0.01) ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (CC)  อยูFระหวFาง 0.365 – 0.631 (r = 0.631, p < 0.01; r = 0.365, p < 0.01; r = 0.364, 
p < 0.01) และด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร  (IT)  
อยูFระหวFาง 0.301 – 0.664 (r = 0.664, p < 0.01; r = 0.398, p < 0.01; r = 0.301, p < 0.01) 
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ตารางท่ี 31 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กร  และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของ
ลูกค.า กับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

9 10 11 12 

RR IS CC IT 

BM 
0.404* 0.577* 0.591* 0.668* 

-0.05 -0.058 -0.057 -0.055 

TR 
0.155** 0.181*** 0.103 0.180* 

-0.062 -0.072 -0.071 -0.055 

CE 
0.137*** -0.066 -0.012 0.158** 

-0.071 -0.083 -0.081 -0.059 

Adjusted R2 0.338 0.405 0.399 0.462 

Maximum 
VIF 

1.672 1.672 1.672 1.672 

 

***มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

   จากตารางท่ี 31 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของทัศนคติของการ
แขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว.วางใจระหวFางองค�กร  และความตระหนักถึงการตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค.า กับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 10ก – 10ง สมมติฐานท่ี 11ก – 11ง  และสมมติฐานท่ี 12ก – 12ง 

 ผลการวิเคราะห�พบวFาทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีความสัมพันธ�
เชิงบวกและมีอิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.าง

ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β45 = 0.404, 
p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 10 ก 

 ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมี
อิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความรFวมมือในการแบFงปMน

ข.อมูลระหวFางองค�กร อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β45 = 0.577, p < 0.001) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 10 ข 
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 ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมี
อิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β45 = 0.591, p < 0.001) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 10 ค 

 ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมี
อิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 

(β45 = 0.668, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 10 ง 
 การวิเคราะห�ในลําดับตFอมา พบวFา ความไว.วางใจระหวFางองค�กร มีความสัมพันธ�

เชิงบวกและมีอิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.าง

ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (β45 = 0.155, 
p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 11 ก 

 ความไว.วางใจระหวFางองค�กร มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมีอิทธิพลตFอ ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร อยFาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (β45 = 0.181, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
ท่ี 11ข 

 ความไว.วางใจระหวFางองค�กร ไมFมีอิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�

การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (β45 = 0.103, 
p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ี 11 ค 

 ความไว.วางใจระหวFางองค�กร มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมีอิทธิพลตFอ ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวFางองค�กร อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 (β45 = 0.180, p < 0.001) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 11 ง 

 และการวิเคราะห�ในลําดับตFอมา พบวFา ความตระหนักถึงการตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค.า มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมีอิทธิพลตFอ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (β45 = 0.137, p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ท่ี 12 ก 
 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า ไมFมีอิทธิพลตFอ ความสามารถ

ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร 

(β12 =  -0.066, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 12 ข 
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 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.าลูกค.า ไมFมีอิทธิพลตFอ 
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม  (β12 = -0.012, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 12 ค 
 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า มีความสัมพันธ�เชิงบวก

และมีอิทธิพลตFอ  ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

(β45 = 0.158, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมสมมติฐาน ท่ี 12ง 
   สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
   สามารถเขียนเปBนแผนภาพความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ดังภาพท่ี 42 จากการวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได.ดัง
ตารางตFอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 32 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐาน คําอธิบาย ผลทดสอบ 

1 ก 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการเสรมิสร.าง
ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกตFอความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลา  

ยอมรับ
สมมติฐาน 

1 ข 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก  ด.านความรFวมมือในการ
แบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ไมFมอิีทธิพลตFอความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา  

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

1 ค 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก  ด.านศักยภาพในการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไมFมีอิทธิพลตFอความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลา 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

1 ง 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการบูรณาการการ
เข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ
ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา  

ยอมรับ
สมมติฐาน 

2 ก 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการเสรมิสร.าง
ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความแตกตFางใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ� 

ยอมรับ
สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 32 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน (ตFอ) 
สมมุติฐาน คําอธิบาย ผลทดสอบ 

2 ข 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก  ด.านความรFวมมือในการ
แบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความแตกตFางในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ� 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

2 ค 
คามสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  ด.านศักยภาพในการ
จัดการความหลากหลายทาง มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความแตกตFางในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ� 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

2 ง 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการบูรณาการการ
เข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ 
ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

3 ก 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการเสรมิสร.าง
ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ การควบคุมการ
จัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

3 ข 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก  ด.านความรFวมมือในการ
แบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร ไมFมมีีอิทธิพลตFอการควบคุมการจดัการต.นทุนอยFางมี
ประสิทธิผล 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

3 ค 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก  ด.านศักยภาพในการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไมFมีมีอิทธิพลตFอการควบคุมการจัดการ
ต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

3 ง 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการบูรณาการการ
เข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร มีความสมัพันธ�เชิงบวก 
และมีอิทธิพลตFอการควบคุมการจดัการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

4 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ  

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

5 ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ�  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ การดาํเนินงานทาง
ธุรกิจ 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

6 การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ การดําเนินงานทางธุรกิจ 
ยอมรับ

สมมตุิฐาน 
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ตารางท่ี 32 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน (ตFอ) 
สมมุติฐาน คําอธิบาย ผลทดสอบ 

7 
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสัมพันธ�
ระหวFางความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

8 
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสัมพันธ�
ระหวFางความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภณัฑ� และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

9 
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ  ไมFมีอิทธิพลตFอความสมัพันธ�ระหวFาง
การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

10 ก 
ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการสร.างความสัมพันธ�อยFางยั่งยืน
ระหวFางองค�กร  

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

10 ข 
ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูล
ระหวFางองค�กร 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

10 ค 
ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

10 ง 
ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยสีารสนเทศระหวFางองค�กร 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

11 ก 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถในการจัดการ 
กลยุทธ�การจดัหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFาง
ยั่งยืน  

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

11 ข 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถในการจัดการกล
ยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านความรFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

11 ค 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กร ไมFมอิีทธิพลตFอ ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปฏิเสธ
สมมตุิฐาน 
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ตารางท่ี 32 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน (ตFอ) 
สมมุติฐาน คําอธิบาย ผลทดสอบ 

11 ง 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ ความสามารถในการจัดการกล
ยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวFางองค�กร  

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

12 ก 
ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า มีอิทธิพลเชิงบวกตFอ 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการเสรมิสร.าง
ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

12 ข 
ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า ไมFมีอิทธิพลตFอ 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านความรFวมมือในการ
แบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร 

ปฏิเสธ
สมมตุิฐาน 

12 ค 
ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า ไมFมีอิทธิพลตFอ 
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านศักยภาพในการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ปฏิเสธ
สมมตุิฐาน 

12 ง 
ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค.า มมีีอิทธิพลเชิงบวกตFอ  
ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดบัโลก ด.านการบูรณาการการ
เข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร 

ยอมรับ
สมมตุิฐาน 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 

       การวิเคราะห�ข.อมูลเชิงคุณภาพด.วยวิธีวิทยาปรากฏการณ�นิยม (Phenomenology 
Methodology) โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกรFวมกับการสังเกตแบบไมFมีสFวนรFวม กับผู.จัดการฝdายจัดซ้ือ
จัดหาหรือผู.บริหารระดับสูง ท่ีอยูFในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย จํานวน 7 แหFง ทําให.ผู.วิจัยได.
ค.นพบข.อมูลตามวัตถุประสงค� คือเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ�จากความสามารถในการจัดการกล
ยุทธ�การจัดหาระดับโลก ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถนําข.อค.นพบนี้
มาใช.สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดตFอไปนี้  

1. ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทย  

       กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก เปBนกลยุทธ�ที่สําคัญกลยุทธ�หนึ่งในหนFวยงานด.านการ
จัดซ้ือจัดหาท่ีมีการนํามาใช.ในองค�กรมากขึ้น จากสถานการณ�ปMจจุบันหนFวยงานจัดซื้อจัดหาเปBน
หนFวยงานท่ีสําคัญในองค�กรท่ีจะต.องหาวิธีการได.มาซ่ึงสินค.าตามกรอบราคาท่ีต้ังไว. อันเปBนเป}าหมาย
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ในการทํางานที่ต.องการลดต.นทุน การหาสินค.าใหมFๆ ให.ทันตFอความต.องการทางการตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูFเสมอการหาคุณภาพสินค.าให.ได.ตามท่ีองค�กรต.องการ ดังนั้นหนFวยงานจัดซ้ือจัดหาซ่ึง
เปBนหนFวยงานต.นทุนหลักขององค�กรท่ีต.องวางกลยุทธ�รFวมกับผู.บริหารและหลายฝdายในองค�กร เพ่ือให.
ตอบสนองผลการดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร ให.สามารถที่จะทําการแขFงขันสินค.าในตลาดได. 
ดังนั้นขอบเขตและข.อจํากัดกลยุทธ�ทางการจัดซ้ือจึงถูกทบทวนและรื้อถอนใหมFเพ่ือเข.าสูFการแขFงขัน
ทางการค.าระดับสากลอยFางเต็มรูปแบบ 

  การขยายตัวทางธุรกิจทางอุตสาหกรรมรถยนต� มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีผลิตจาก
ประเทศกําเนิดมาสูFประเทศท่ีมีต.นทุนคFาแรงตํ่า ในประเทศไทยเองเปBนหนึ่งในหลายๆประเทศท่ี
ผู.ประกอบการท่ัวโลกให.ความสนใจในการต้ังฐานผลิต ประกอบ หรือบริการด.านอะไหลFและชิ้นสFวน
ของรถยนต�ตFางๆ บางองค�กรมีการดําเนินการมาเปBนระยะเวลามากกวFา 50 ป[ ในขณะท่ีบางองค�กร
เพ่ิงเริ่มต.น ทําให.เห็นได.วFาขอบเขตของการลงทุนขยายตัวข้ึนไปกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกาภิวัตน� 
องค�กรท่ีปรับตัวทันก็สามารถท่ีจะอยูFได.อยFางยั่งยืน หนFวยงานจัดซ้ือจัดหาของอุตสาหกรรมรถยนต�จึง
ต.องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ�เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดี ที่เหมาะสมท่ีสุดให.กับองค�กร ดังนั้น กลยุทธ�
ของการซ้ือสินค.าหรือ อะไหลFและชิ้นสFวนของรถยนต�ตFางๆ ถูกวางแผนผFานการจัดหาระดับโลกเพ่ิม
มากข้ึน เพราะสามารถสร.างความได.เปรียบให.กับหนFวยงานจัดซ้ือท้ังด.านการประเมินราคา เวลา ตลอดจน
ความต.องการด.านคุณภาพสิ้นค.ากับผู.ผลิตได.โดยตรง 

  จากการสัมภาษณ�ผู.บริหารระดับสูงและผู.จัดการฝdายจัดซ้ือจัดหาในองค�กรท่ีเปBน
บริษัทรFวมทุนตFางชาติ และบริษัทคนไทยของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยนั้น ได.ให.ความคิดเห็นใน
เรื่องของกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ที่มีความสําคัญทางธุรกิจเพราะเปBนเป}าหมายสําคัญของ
หนFวยงานจัดซ้ือท่ีจะสามารถติดตFอ ประสานการทํางานซ้ือขายได.โดยตรงกับผู.ผลิต ชFวยให.หนFวยงาน
จัดซ้ือสามารถท่ีจะประเมินรายจFายต.นทุนตFอหนFวยสินค.าให.กับองค�กร ได.ดียิ่งข้ึน และในหลายๆ
หนFวยงานของผู.ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลFาวยังให.ความเห็นวFา การท่ีสามารถทําธุรกิจโดยตรง
กับผู.ขายท่ีเปBนผู.ผลิตสามารถท่ีจะชFวยพวกเขาในเรื่องของการลดต.นทุนได. รวมถึงการระบุสิ่งท่ีความ
ต.องการขององค�กรด.านมาตรฐานคุณภาพสินค.าได.โดยตรงหรือทําการพัฒนารFวมกันกับผู.ผลิตได. 

  ผู.บริหารองค�กรบริษัทผู.ผลิตรถยนต�ประเทศเยอรมันซ่ึงเปBนผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1 ได.
กลFาวถึงการทําธุรกิจระหวFางประเทศในองค�กรถึงครั้งแรกวFา องค�กรได.เริ่มจําหนFายสินค.าให.กับกลุFม
ลูกค.าประเทศในตะวันออกกลาง ท่ีมีความต.องการสินค.าระดับพรีเม่ียมและมีกําลังในการซ้ือสูง ทําให.
องค�กรประสบความสําเร็จ จนทําการขยายตัวไปสูFประเทศอิตาลี และประเทศตFางๆ ท่ัวโลกในปMจจุบัน 
สFวนปMจจัยท่ีทําให.องค�กรเติบโตนั้นไมFเพียงแตFการขยายตลาดไปยังตFางประเทศ แตFหมายถึงความสามารถ
ในการวางกลยุทธ�ทางการจัดซ้ือจัดหาของหนFวยท่ีต.องทําการเจรจาตFอรองกับคูFค.า ในเรื่องของคุณภาพ
สFวนประกอบหรือชิ้นสFวนทุกๆ ชิ้นที่จะนํามาใช. การเน.นย้ําในเรื่องของตราสินค.าขององค�กรกับ
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คุณภาพเปBนสิ่งที่สําคัญระหวFางผู.ซื้อและผู.ขายเพ่ือความเข.าใจท่ีตรงกัน ความสําเร็จด.านการจัดซ้ือ
จัดหาขององค�กรจึงเปBนการมองด.านการได.มาซึ่งสินค.าที่มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะกับองค�กร โดย
ไมFจํากัดวFาจะซ้ือจากท่ีใด แตFมีทัศนะในการดําเนินงานวFาสินค.าท่ีดีท่ีสุดต.องซ้ือกับใคร 
  “สิ่งท่ีให.เราคํานึงมากๆ เลยคือเรื่องของคุณภาพ การเจรจาตFอรอง บางทีจะใช.มากๆ 
สําหรับสินค.าท่ีอยูFในระดับคุณภาพสูง เราชFวยบริษัทในเรื่องของคุณภาพเราใช.กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
เพ่ือหาสินค.าจากหลายๆ ประเทศท่ีสามารถตอบสนองด.านมาตรฐานที่มีคุณภาพให.กับเราได. 
ยกตัวอยFางเชFนหนFวยงานด.านการจัดซ้ือของเรามีอยูFท่ีประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศจีน และในเอเชีย โดยในเอเชียเราเปBนศูนย�ของการจัดซ้ือระหวFางประเทศ ในอินเดีย สFวน
ประเทศไทยคือตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต. และญ่ีปุdน นั่นมันเปBนการเริ่มต.นของการจัดหา
ระดับโลกของบริษัทเรา เราหาของจากประเทศแคนนาดาเพ่ือสFงประเทศเยอรมนีเพ่ือท่ีจะแขFงขันใน
ตลาดให.ได. หรือจะเปBนหนFวยงานจัดซ้ือในญ่ีปุdนท่ีจะเชี่ยวชาญด.านเทคโนโลยีในอนาคต ในเกาหลีก็
เปBนประเทศท่ีมีแบตเตอรี่ท่ีดี สFวนอินเดียถือวFาเปBนสFวนประกอบท่ีสําคัญของเอเชีย อยFางท่ีคนเข.าใจ
ประเทศไทยเองมีผู.ขายท่ีนFาสนใจมาก เราถึงได.มาเป�ดหนFวยงานจัดซ้ือระหวFางประเทศท่ีนี่” (ผู.ให.
ข.อมูลหลักคนท่ีหนึ่ง, 2559) 
  จากข.อมูลท่ีได.รับพบวFาผู.จัดการฝdายจัดซ้ือจัดหาบางองค�กรท่ีเน.นด.านการผลิตแบบ
สินค.าจํานวนมาก (Mass Production) มองในเรื่องของการได.มาซ่ึงสินค.าท่ีมีต.นทุนตํ่า และเน.นเรื่อง
ของคุณภาพทางการผลิตท่ีเหมาะสมกับหนFวยงานเปBนหลักท่ีตรงตามความต.องการขององค�กร การ
จัดซ้ือจัดหาถูกกําหนดด.วยต.นทุนรวม และความเสี่ยงของการขาดแคลนสินค.าเนื่องจากมีการแขFงขัน
กันสูงในกลุFมตลาด การคัดเลือกผู.ขาย หรือการสร.างความสัมพันธ�ท่ีดีทางธุรกิจ การจัดหาระดับโลกท่ี
ไมFจํากัดผู.ขายถูกกําหนดมาเปBนทางเลือกของการจัดซ้ือจัดหาท่ีสําคัญในองค�กร เพ่ือให.ได.มาซ่ึงสินค.าท่ี
สามารถตอบสนองความต.องการขององค�กรท้ังด.านราคาและความตFอเนื่องของสายการผลิต การซ้ือ
สินค.าจากผู.ขายในตFางประเทศก็ไมFใชFข.อจํากัดของผู.ประกอบการอีกตFอไป เพราะการท่ีสามารถซ้ือ
ขายโดยตรงกับผู.ผลิตทําให.องค�กรได.รับทราบถึงแผนการผลิต กําลังการผลิต และสามารถจัดการ
ต.นทุนท่ีเปBนสิ่งท่ีท.าทายกลยุทธ�การจัดซ้ือจัดหาขององค�กร ในการดําเนินการบรรลุตามเป}าหมายทาง
ธุรกิจขององค�กรตFอไป 

  “เน.นหนักในเรื่องของต.นทุนตํ่า คุณภาพตามต.องการและคํานึงถึงต.นทุนการครอบครอง
สินค.าต้ังแตFผู.ขายกระท่ังถึงโรงงานเพ่ือการผลิต ตลอดจนความเสี่ยงตFางๆ กFอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ และก็
เลือกสิ่งท่ีดีท่ีเหมาะท่ีสุด ด.านต.นทุนท่ีถูกท่ีสุดคือเป}าหมาย” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 2, 2559) 
  “ในแงFของ สินค.าหรือชิ้นสFวนอะไหลFรถยนต�ประเภท OEM มีความสําคัญมากข้ึน
เรื่อยๆ นะ ยิ่งการแขFงขันกับคูFแขFงในประเทศท่ีล.วนแล.วแตFมีศักยภาพไมFแพ.กัน สFวนสําคัญของบริษัท
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เลยคือต.นทุน การท่ีจะหาต.นทุนได.ถูกลง ผมมองวFาการจัดหาจากตFางประเทศจึงมีสFวนสําคัญท่ีจะชFวย
ลดปMญหาและเพ่ิมความสามารถให.กับองค�กรได.” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 3, 2559) 
  นอกจากนี้ยังพบวFาผู.จัดการฝdายจัดซ้ือบางองค�กรก็ต.องทําการซ้ือสินค.าจาก
ตFางประเทศด.วยความจําเปBนเพราะไมFมีผู.ผลิตสินค.าท่ีต.องการภายในประเทศได. สFงผลให.เกิดการการ
จัดหาระดับโลกท่ีตอบสนององค�กรได.ท้ังในเรื่องของ ต.นทุน คุณภาพ ความยืดหยุFน นวัตกรรม และ 
ความต.องการทางการตลาด ดังนั้นความสําคัญของกลุทธ�การจัดหาระดับโลกท่ีกลFาวมาข.างต.น ทําให.
หนFวยงานจัดซื้อจัดหาต.องบริหารจัดการที่แตกตFางจากกลยุทธ�อ่ืนๆ ท้ังด.านข.อมูลของสินค.าหรือ
สFวนประกอบและชิ้นสFวนที่ต.องการ ราคาวัตถุดิบที่ใช.ในการผลิตเปBนสินค.าดังกลFาว ตลอดจนการ
เข.าใจด.านการสื่อสารทางภาษา เวลาท่ีแตกตFางกัน หรือแม.กระท่ังธรรมเนียมการปฏิบัติในประเทศท่ี
ติดตFอเพราะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่เข.ามาชFวยให.การเข.าถึง
แหลFงข.อมูลมีความเปBนไปได.สูงมากยิ่งข้ึน ท้ังการสร.างความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู.ขายก็จะมีความแตกตFาง
จากการซ้ือขายในประเทศเนื่องจากระยะทาง การเดินทาง หรือเวลาที่แตกตFางกัน ขณะที่ต.อง
ประสานงานกันเพ่ือให.ได.มาซ่ึงสินค.าตามความต.องการทางกลยุทธ�กลายเปBนสิ่งสําคัญท่ีต.องทําการ
แบFงปMนข.อมูลเพ่ือความเข.าใจท่ีตรงกัน และดําเนินการได.ตามเป}าหมายทางธุรกิจตFอไปได. ท้ังนี้หาก
ความสามารถการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกในอุตสาหกรรมรถยนต�ได. คือ ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือ 
และผู.บริหารระดับสูงเห็นประโยชน�และคุณคFาของกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกและนําความสามารถ
ด.านการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกไปใช.ในองค�กร เพ่ือตอบสนองด.านความเทFาทันตFอเวลา 
การได.มาซ่ึงคุณภาพความแตกตFางของผลิตภัณฑ� การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 
 2. ความหมายความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทย 

        ข.อมูลท่ีได.จากการสัมภาษณ�พบวFา องค�กรในอุตสาหกรรมรถยนต� ท้ังผู.ผลิตรถยนต� 
ประกอบรถยนต� ผู.ผลิตชิ้นสFวน และสFวนประกอบตFางๆ ล.วนแล.วมีการแขFงขันกันสูง กลยุทธ�การจัดซ้ือ
เข.าไปเปBนสFวนหนึ่งในการกําหนดผลกําไร และขาดทุนขององค�กร และกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
เปBนกลยุทธ�ท่ีสามารถให.องค�กรบรรลุเป}าหมายทางธุรกิจได. อยFางไรก็ตามในความหมายหรือขอบเขต
ในแตFละองค�กรมีมุมมองท่ีคล.ายคลึงกันมาก กลFาวคือ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก เปBนกลยุทธ�ท่ีสําคัญพ้ืนฐานในหนFวยงานจัดซ้ือท่ีมีการทําธุรกิจระหวFางประเทศ และขยายสูF
ผู.ประกอบการในประเทศเพราะการแขFงขันทางตลาด ท่ีต.องแสงหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีองค�กร
ต.องการ เพ่ือเข.าสูFกระบวนการผลิตให.ทันเวลา ด.วยต.นทุนท่ีเหมาะสม การท่ีจะทํากลยุทธ�ดังกลFาวได.
ต.องประกอบไปด.วยหลายสFวนงานยกตัวอยFางเชFน การทําการรวมลักษณะหรือผลิตภัณฑ�ของบริษัทใน
เครือหรือรถยนต�ท่ีมีการใช.รFวมได.สําหรับรถยนต�ในแตFละรุFนจะทําได.ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีสูงมีความ
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คุ.มคFาตFอการซ้ือกับผู.ขายในตFางประเทศได.ดี การขาดแคลนนวัตกรรมทางการผลิตภายในประเทศต.อง
อาศัยผู.ผลิตท่ีมีศักยภาพในการผลิตในตFางประเทศ เปBนต.น ดังนั้นการสร.างความสามารถในการ
จัดการทางกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกจึงเปBนการเพ่ิมศักยภาพและลดข.อจํากัดของหนFวยงานจัดซ้ือ
และธุรกิจขององค�กร 
  “อยFางเราท่ีจะพยายามทําการคัดเลือกผู.ขายท่ีมีศักยภาพจากท่ีใดในโลกเพ่ือ
ตอบสนองความต.องการด.านคุณภาพสินค.าให.กับองค�กร ตลอดจนการเข.าไปพัฒนารFวมกันกับผู.ขายให.
ตอบสนองความต.องการลูกค.าได.อยFางยั่งยืน ปMจจัยท่ีคํานึงในการจัดหาระดับโลกคือ ต.นทุน คุณภาพ 
ความยืดหยุFน และนวัตกรรม เปBนพ้ืนฐานหลักในการกําหนดกลยุทธ�ขององค�กร”(ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 
2559) 
  “ต.องคัดเลือกประเภทของชิ้นสFวนท่ีจะทําเทFานั้นและต.องเปBนเฉพาะชิ้นสFวนท่ี
สามารถใช.รFวมกันได.เทFานั้น ชิ้นสFวนท่ีเปBนเฉพาะรุFนเฉพาะแบบก็ไมFควรใช.วิธีนี้ อีกอยFางก็ควรทําการ
รวบรวมความต.องการด.วยจํานวนท่ีจะซ้ือจากหลายๆประเทศรวมกัน ก็จะทําให.ราคาซ้ือถูกลง และ
สุดท.ายเลยสินค.าของเรา ท่ีจะผลิตของแตFละประเทศจะต.องเปBนสินค.าท่ีใช.รFวมกันได.มากท่ีสุด มันเปBน
การรวมกลุFมกันซ้ือแล.วตFอรองมาให.ได.มากท่ีสุด” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 2, 2559) 
  “การหาทางเลือกด.านต.นทุนท่ีจะชFวยลดปMญหาและเพ่ิมศักยภาพทางการแขFงขัน
ให.กับองค�กร” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 3, 2559) 
  “การหาสินค.าโดยตรงจากผู.ผลิตอยูFแหลFงมีวัตถุดิบและมีเทคโนโลยีการผลิตสูงเพ่ือให.
ได.คุณภาพตามท่ีต.องการ” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 6, 2559) 
  “เราทําเราหามา เราต.องการอํานาจในการตFอรองกับผู.ขายการทําการจัดหาระดับโลก
แบบนี้มันชFวงให.ฝdายเราบรรลุเป}าหมายของการซ้ือของได.จริงๆ” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 7, 2559) 
  จากข.อมูลดังกลFาว ผู.วิจัยสรุปได.วFา ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก จึงมีความหมายถึง ความชํานาญการในการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.องกับกิจกรรมกลยุทธ�ของ
หนFวยงานจัดซื้อจัดหาที่มองโลกเปBนตลาดขนาดใหญFและเปBนแหลFงของผู.ขายจํานวนมาก โดย
ไมFคํานึงถึงวFาเปBนผู.ขายจากประเทศต.นกําเนิดใดในโลก ทําให.สามารถเลือกผู.ขายท่ีมีการตอบสนอง
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ได.ตามเวลาท่ีต.องการ ด.วยราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับองค�การมากท่ีสุด 
เพ่ือให.บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว.  
 3. องค�ประกอบของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
  จากการศึกษาความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ผู.วิจัยได.จําแนก
องค�ประกอบออกเปBน 4 ด.าน ได.แกF ด.านการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน ความ
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รFวมมือในการแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กรศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และการบูรณาการการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการเสริมสร.าง
ความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืน 

   จากการสัมภาษณ� พบวFา ผู.จัดการฝdายจัดซ้ือจัดหาและผู.บริหาร ให.ความสําคัญ
กับเรื่องของการเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กร โดยแตFละองค�กรมีกลยุทธ� มีแผนการ
ดําเนินงาน และมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการพยายามท่ีจะสร.างความสัมพันธ�ดังกลFาว ตลอดจนการ
ดํารงอยูFอยFางยั่งยืนเพราะนอกจากจะทําให.การดําเนินงานทางธุรกิจสFงผลท่ีดีแล.วยังเปBนการแบFงเบา
ปMญหาด.านความเสี่ยงท่ีจะเกิดในองค�กรได.อีกด.วย ดังนั้นการแสดงออกถึงความเข.าใจและยอมรับถึง
การพยายามท่ีเสริมสร.างความสัมพันธ�ระหวFางองค�กรอยFางยั่งยืนรFวมกับผู.ขายเปBนอยFางดี และยังมอง
วFาเปBนโอกาสดีท่ีจะรู.ข.อมูล สถานการณ�ของผู.ขายท่ีจะเปBนประโยชน�ตFอองค�กรการรFวมมือเชิงกลยุทธ�
รFวมกับผู.ขายในการพัฒนาสินค.ารFวมกัน ต้ังแตFการคัดเลือกผู.ขายท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมกับองค�กร 
แม.วFาบางองค�กรจะศึกษาจากข.อมูลผFานผู.ตรวจสอบมาตรฐาน (Audit) ตามระบบคุณภาพ แตFบางองค�กร
ก็ต.องมีการเข.าไปเยี่ยมชมโรงงาน การเข.าไปศึกษามาตรฐานการผลิต การศึกษาวัฒนธรรมองค�กรและ
ระบบการทํางานของผู.ขาย เพ่ือตัดสินใจในการดําเนินการสั่งซ้ือ ขณะท่ีทําการสั่งซ้ือก็มีการประสานงาน
กันอยFางสมํ่าเสมอเพ่ือความมั่นใจในการดําเนินการ และเมื่อสั่งซื้อแล.วก็มีการพัฒนาปรับปรุงท้ัง
คุณภาพสินค.าและการบริการระหวFางกันเปBนการสFงเสริมท้ังเป}าหมายการดําเนินงานทางธุรกิจรFวมกัน
อยFางยั่งยืน สอดคล.องกับข.อมูลท่ีได.จากผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1 ซ่ึงให.ความคิดเห็นวFาผู.ขายท่ีเข.าใจด.าน
คุณภาพของระดับสินค.าที่แตกตFางอยูFแล.ว ดังนั้นต.องมีการรFวมกันพัฒนาโครงการรFวมกันกับผู.ขาย 
เพ่ือพัฒนาบางอยFางรFวมกัน ซึ่งสอดคล.องกับข.อมูลสัมภาษณ�จากผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 5 และผู.ให.
ข.อมูลหลักคนท่ี 6 

   “เรามีการทําการจัดหาระดับโลกนะ ซ้ือแล.ว เพราะผู.ขายในประเทศไมFมี เราดู
จากข.อมูลทางอินเตอร�เนท เราเข.าไปเยี่ยมชมโรงงานเขา แล.วมันงFายมากถ.าเราไปเริ่มพัฒนาสินค.า
รFวมกันกับผู.ขาย มันทําให.เราม่ันใจได.เลย” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 5, 2559) 

   “ผมมีวิธีการทํางานกับผู.ขายคือ การไปดูผลงานเขา ดูโรงงานเขา คุยกันบFอยๆ 
จะได.รู.วFาเขาเปBนอยFางไร ผมซ้ือเหล็กผมไมFกังวลวFาเรื่องการรวมชิ้นสFวนท่ีเหมือนกันอยFางพวกรถยนต�
นะ แตFผมมองคุณภาพเหล็กท่ีผมต.องการมันต.องได.อยFางนั้น” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 6, 2559) 

3.2 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกด.านความรFวมมือในการ
แบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร  

   ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกในด.านความรFวมมือในการ
แบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กร เปBนกิจกรรมสําคัญที่ผู.ซื้อต.องสื่อสารให.ข.อมูลความต.องการและ
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รายละเอียดตFางๆขององค�กร ให.มีปริมาณข.อมูลขFาวสารเพียงพอตFอผู.ขายท่ีต.องรับข.อมูลในดําเนินการ
เพ่ือตอบสนองความต.องการอยFางเทFาทัน การแบFงปMนข.อจํากัดการปฏิบัติงานและหาทางออกรFวมกัน 
เปBนปMจจัยสําคัญท่ีทําให.กิจกรรมการดําเนินงานระหวFางองค�กรสําเร็จลุลFวงไปได.ด.วยดี เพราะการท่ี
ผู.ขายทราบถึงความต.องการท่ีแท.จริงก็สามารถท่ีจะผลิตสินค.าได.ตรงตามความต.องการ ประกอบกับ
ความต.องการของลูกค.าบางรายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ การแลกเปลี่ยนขFาวสารกับผู.ขายเพ่ือให.ได.
ข.อมูลท่ีชัดเจน ถูกต.อง จึงมีความสําคัญ เพราะจะทําให.ผู.ขายสามารถผลิตสินค.าให.ตรงตามความ
ต.องการของลูกค.า ขณะท่ีต.องแบFงปMนข.อมูลระหวFางองค�กรเพ่ือให.ได.วัตถุดิบท่ีเปBนมิตรกับสิ่งแวดล.อม
ชิ้นสFวน หรือสFวนประกอบก็ต.องมีการจัดหาท่ีตรงตามความต.องการ 
   “ผมต.องดูผลงานของเขา ดูโรงงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือให.รู.วFาเขาเปBน
อยFางไร” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 6, 2559) 
   “กระบวนการคัดเลือกผู.ขายจากราคาและการเจรจาตFอรอง ข้ันสุดท.ายท่ีพวกเขา
ทําคือการประชุมเชิงปฏิบัติการด.านเทคนิค รFวมกันกับผู.ขายเพ่ือให.ได.สิ่งท่ีต.องการจริง ๆ” (ผู.ให.ข.อมูล
หลักคนท่ี 1, 2559) 
  3.3 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

        การทําธุรกิจระหวFางประเทศมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และด.วยความแตกตFางกันทาง
วัฒนธรรมของแตFละประเทศสFงผลให.องค�กรต.องสร.างความเตรียมพร.อมของบุคลากรด.าน
ภาษาตFางประเทศ การเข.าใจถึงวัฒนธรรมท่ีแตกตFางกัน เพ่ือสร.างความเข.าใจในการสื่อสาร โดยหากมี
การพบกันระหวFางองค�กร จําเปBนต.องคํานึงถึงวัฒนธรรมท.องถิ่นของแตFละประเทศ เพราะมีความ
เปBนไปได.วFาบริษัทผู.ขายท่ีเปBนคูFค.านั้นจะมีความเปBนสากล แตFก็อาจจะเปBนไปได.วFาพ้ืนฐานหรือธรรม
เนียมปฏิบัติทางสังคมท่ีแตกตFางกัน ก็อาจจะสFงผลตFอพฤติกรรมหรือการแสดงมารยาทท่ีเหมาะสม
ระหวFางองค�กร อันจะสFงผลตFอความเข.าใจอันดี และผลการดําเนินงานทางธุรกิจตFอไป หลายองค�กรได.
เปลี่ยนฐานการผลิตเข.าสูFประเทศท่ีมีผู.ขายจํานวนมากผู.จัดการฝdายจัดซ้ือหรือผู.บริหารก็จะให.
ความสําคัญกับการจัดการบุคลากรขององค�กรท.องถ่ินท่ีสามารถสื่อสารด.านภาษากับคูFค.าได. เพ่ือความ
เชื่อมตFอทางวัฒนธรรมกับผู.ขาย และผลประโยชน�ทางด.านการเจรจาตFอรองทางการค.า อยFางไรก็ตาม
การติดตFอทางภาษาตFางประเทศก็เปBนปMญหากับองค�กรท่ีมีการติดตFอซ้ือขายในตFางประเทศน.อย หรือ
บางครั้งตัววัฒนธรรมองค�กรแตFละองค�กรท่ีต.องรวมความต.องการและเข.าสูFการรวมอํานาจการ
ตัดสินใจท่ีบริษัทแมFเพ่ือตัดสินใจทําสัญญาซ้ือขายก็เปBนอุปสรรคท่ีทําให.เกิดความยุFงยากในข้ันตอนการ
ปฏิบัติและสFงผลตFอความสามารถในการจัดการทางความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก ด.านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชFนกัน และจากการสัมภาษณ�
พบวFาผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1 ให.ความสําคัญกับภาษาโดยระบุถึงการต้ังฐานในประเทศไทยและเน.นให.
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คนไทยใช.ภาษาท.องถ่ินเพ่ือเจรจาตFอรองและกําหนดคุณภาพสินค.า เพ่ือซ้ือขายกับผู.ขายในประเทศได.เอง 
สFวนการติดตFอซ้ือขายกับประเทศอ่ืนๆ ก็ควรใช.เปBนภาษาอังกฤษเพ่ือการเข.าถึงได.ดีกวFา สอดคล.องกับ
ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 2 ซ่ึงมีความคิดเห็นวFาองค�กรธุรกิจสFวนใหญFยังขาดความสามารถด.านภาษาท่ีจําเปBนต.อง
ปรับปรุงและพัฒนา และท่ีสําคัญในการติดตFอธุรกิจบางครั้งไมFได.ใช.เพียงภาษาอังกฤษอยFางเดียว แตF
ต.องใช.ภาษาอ่ืนๆด.วยเชFนกัน  

      3.4 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด.านการบูรณาการการ
เข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหวFางองค�กร 

         ปMจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีกFอให.เกิดชFองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและ
มีความทันสมัย เปBนการสื่อสารท่ีปราศจากข.อจํากัดด.านเวลาและสถานท่ี ทําสามารถเข.าถึงข.อมูล
ขFาวสารท่ีต.องการได.หลายชFองทาง สFงผลให.ระบบธุรกิจค.าขายสามารถทําได.งFาย รวดเร็วและมีข.อมูลท่ี
ใกล.เคียงข.อเท็จจริงมากข้ึน อีกท้ังยังเปBนความสะดวกในการติดตFอประสาน ตลอดจนการแก.ไขปMญหา
ได.อยFางทันทFวงที อยFางไรก็ตามด.วยระบบการเมืองการปกครอง และภูมิภาคของแตFละประเทศ
ประเทศท่ีมีความแตกตFางกัน จะพบวFาในบางประเทศมีการจํากัดการเข.าถึงข.อมูลของเทคโนโลยี
สารสนเทศของเวบไซด�และการสื่อสาร เชFนประเทศในเอเซียนิยมติดตFอสื่อสารผFานชFองทางไลน� แตF
ขณะในเดียวกันประเทศในแถบยุโรปกลับไมFนิยมในชFองทางดังกลFาว หรือประเทศจีนสามารถติดตFอ
ผFานทางชFองทาง สไกด�ได.แตFบางประเทศไมFสามารถใช.ระบบดังกลFาวได. สFงผลให.บางครั้งบริษัท      
ไมFสามารถทําการติดตFอสื่อสารได. ดังนั้นเพื่อให.การดําเนินการธุรกิจระหวFางองค�กรดําเนินการได. 
องค�กรในแตFละประเทศต.องมีการดําเนินงานรFวมกันต.องแสวงหาการเข.าถึงหลายทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวFางองค�กรเชิงบูรณาการเพ่ือให.ได.มาซ่ึงชFองทางท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทําการติดตFอ 
การสFงตFอ และการได.รับข.อมูลระหวFางองค�กรได.อยFางถูกต.องทันเวลาระหวFางองค�กรได.เพ่ือความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ขณะท่ีบางองค�กรมีการสนับสนุนด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในระบบของผู.ซ้ือได.มีการประเมินผู.ขาย หรือตรวจสอบการทํางานผFานระบบท่ีเปBนสาธารณะ
รFวมกันมากยิ่งข้ึน ดังนั้นท้ังผู.ซื้อและผู.ขายสามารถสื่อสารกันผFานระบบสารสนเทศ ท่ีมีความเปBนกลาง
ท้ังสองฝdายได.มากข้ึน 

   เก่ียวกับประเด็นดังกลFาวนี้ ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1 ให.ข.อมูลวFาการท่ีจะสามารถ
เข.าถึงข.อมูลผู.ขายได.เพื่อตรวจสอบถึงจุดเดFน จุดแข็งในการผลิต เปBนสFวนหนึ่งของการประเมิน
เบื้องต.นเพ่ือคัดเลือกผู.ขายเข.ามาก สFวน ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 5 กลFาววFาเปBนความจําเปBนท่ีต.องค.นหา
จากความมีชื่อเสียงเพ่ือวางแผนพัฒนา ในขณะท่ี ผู.ให.ข.อมูลหลักทFานท่ี 7 กลFาวถึงบริษัทของตนเองใน
การทําระบบ S-Net ท่ี Supplier สามารถเข.าไปดูข.อมูล ผลการทํางานของบริษัทตัวเองได.โดยท่ี
ระบบจะนับ Score จากปริมาณการสFงของท่ีตรงเวลาคุณภาพของสินค.า ระดับราคาของสินค.า แล.ว
นําตัวนั้นเข.าไป improve กระบวนการทํางานเอง ระบบจะดึงมาจากข.อมูลของการทํางานใน SAP ท่ี
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บริษัทใช.อยูFแล.ว ทําให.สามารถตรวจผลงานได.ในภายหลังทําให.มีข.อมูลซัพพอร�ททุกๆ PO. ดังนั้น 
ไมFวFา Supplier จะอยูFที่ไหน ไกลแคFไหนก็จะไมFเกิดปMญหาด.านข.อมูล ทําให.ผู.ซ้ือและผู.ขายเกิด
ความรู.สึกใกล.ชิดกันและยังเปBนการธํารงค�รักษาความสัมพันธ�ระหวFางผู.ซื้อและผู.ขาย 
 4. ป3จจัยผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  

            ข.อมูลท่ีได.จากการทบทวนวรรณกรรมพบวFา ผลลัพธ�ในการดําเนินธุรกิจท่ีเกิดจาก
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ประกอบด.วยความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา ความแตกตFางในคุณภาพของ การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ  ซ่ึงสอดคล.องกับข.อมูลท่ีได.จากการสัมภาษณ� โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา  

 เวลาเปBนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตามแผนการธุรกิจและการดําเนินงานระหวFาง
องค�กรท้ังการตอบสนองในองค�กรเอง และการตอบสนองตFอตลาดของลูกค.า ความลFาช.าท่ีเกิดข้ึนอาจ
สFงผลตFอกระบวนการโซFอุปทานท้ังระบบ ดังนั้นผู.ขายท่ีมีศักยภาพ มึความสามารถ มักสFงผลตFอการตก
ลงสัญญาและการตอบสนองกิจกรรมด.าน ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ให.กับองค�กรผู.ซ้ือ
ได.อยFางดี การจัดหาระดับโลกเปBนการดําเนินจัดซ้ือจากหลายประเทศ ความแตกตFางด.านเวลา วิธีการ
ดําเนินการขนสFงมายังประเทศปลายทางต.องมีความรู. ความเข.าใจและการประเมินความเสี่ยงของ
ความลFาช.าท่ีอาจจะเกิดข้ึนได. บางองค�กรท่ีมีการการจัดหาระดับโลก ประสบปMญหาความลFาช.าจาก
การขนสFงท่ีลFาช.าในชFวงวิกฤต ชFวงเทศกาลวันหยุดระยะยาว หรือชFวงการจัดงานนิทรรศการตFางๆ ทํา
ให.ต.องมีการสื่อสารและติดตามขFาวสารระหวFางองค�กรให.มากเพ่ือสร.างความเข.าใจท่ีดีตFอกัน อยFางไรก็
ตามการพัฒนาระบบการขนสFงในปMจจุบัน ตลอดจนการเข.าถึงข.อมูลผFานเทคโนโลยีการสื่อสารทําให.
ผู.ประกอบการสามารถทราบข.อมูลและวางแผนได.ลFวงหน.ามากขึ้น ทําให.การดําเนินงานระหวFาง
องค�กรท้ังการตอบสนองได.ทันเวลาในท่ีสุด 
   “แผนการขายสินค.า ตามแนวโน.มทางการตลาดเปBนเหมือนกําหนดเวลาท่ีนํากล
ยุทธ�การบริหารจัดการของเราให.ทําตามให.ได. การรFวมมือกับผู.ขายเพ่ือตอบสนองสายการผลิตด.วยการ
จัดสFงวัตถุดิบให.ทันเวลา จากการมีแผนการจัดหาและสั่งซื้อที่ดี รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการมี
ผู.ขายรายเดียว เพ่ือตอบสนองได.ทุกชFวงเวลา ดังนั้นการดําเนินกลยุทธ�ผู.ขายมันจึงมีความแตกตFางกัน 
เพ่ือลดปMญหาดังกลFาวเราพยายามท่ีจะต.องใสFใจอยFางใกล.ชิด และมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู.ขายด.วย” 
(ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 
   “ปMจจุบันสามารถหาซ้ือของกันได.งFายและรวดเร็วยิ่งข้ึน การลดปMญหาด.านเวลา
ของผู.ซ้ือและผู.ขาย ด.วยการใช.เทคโนโลยีของการสื่อสารในปMจจุบันทําให.เราสามารถจัดหาสินค.าหรือ
วัตถุดิบได.จากท่ัวทุกมุมโลก การท่ีเราซ้ือสินค.าจากผู.ผลิตสินค.าโดยตรงจะทําให.กําหนดรูปแบบสินค.า
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ได.ตามความต.องการ และสามารถคํานวณต.นทุนสินค.า ประเมินความเสี่ยง และหาทางป}องกันได.” 
(ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 4, 2559) 
  4.2 ความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 

        ปMจจุบันจะพบวFากลยุทธ�ด.านผลิตภัณฑ�ของแตFละองค�กรนั้นมีความแตกตFางกัน 
บางองค�กรเน.นตลาดรถยนต�พรีเม่ียม อุปกรณ�ประกอบ ชิ้นสFวน หรือกระท่ังสินค.าสนับสนุนการขาย ก็
ต.องสามารถท่ีจะตอบสนององค�กรได.อยFางตรงเป}าหมาย ขณะท่ีบางหนFวยงานมีการผลิตปริมาณครั้ง
ละจํานวนมากๆ (Mass production) การปรับความสามารถในการใช.ของอุปกรณ�ประกอบ ชิ้นสFวน
ในรถยนต�ของแตFละรุFนก็ต.องมีความใกล.เคียงกันเพ่ือการใช.งานและยังเปBนประโยชน�ตFอการจัดหาด.าน
การรวมปริมาณและการสร.างอํานาจในการตFอรองตFอไป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในผลิต
ตามความต.องการขององค�กรก็มีสFวนท่ีทําให.เกิดการจัดหาเพ่ือให.ได.มาตามคุณสมบัติท่ีต.องการ ดังนั้น
จะพบได.วFาองค�กรสามารถที่จะได.มาซึ่งผลิตภัณฑ�มีความแตกตFางจากคูFแขFง มีความโดดเดFนหรือมี
ลักษณะเฉพาะพิเศษ ท่ีสะท.อนถึงความต.องการขององค�กรได.เปBนอยFางดี โดยการท่ีมีวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีต.องการ มีคุณสมบัติตามกําหนด รวมถึงการมีคุณภาพท่ีสFงผลตFอ
ผลิตภัณฑ�หนFวยสุดท.าย ให.เปBนไปตามเป}าหมายขององค�กรได.ดี 
   “การจัดหาระดับโลกมีความสําคัญกับเรามากๆ มันคือนวัตกรรมที่มันมีความ
ยุFงยากมากๆ ในตลาดสินค.าระดับสูง ถ.าคุณไมFมีสิ่งนั้นท่ีแตกตFาง ใครจะรู.จักตัวตนของคุณ เราคํานึง
มากๆ เรื่อง ต.นทุน คุณภาพ ความยืดหยุFนและนวัตกรรม มันคือสี่รายการท่ีกําหนดกลยุทธ�ของเรา
สําหรับเราแล.วการท่ีเราเกFงและเชี่ยวชาญในตลาดสินค.านั้นๆ สําคัญมาก การรู.จักแหลFงผู.ผลิต การ
รู.จักผู.ขายท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะอยFางยิ่งการมีผู.ขายท่ีสามารถผลิตสินค.าท่ีมีคุณภาพสูงเปBนสิ่งท่ีเรา
ต.องการมากท่ีสุด มันจะต.องเคลียร�ทุกอยFาง ท้ังตัวผู.ขาย กระบวนการผลิตโดยเฉพาะการแตFงต้ังผู.ขาย
ในเยอรมนีเอง สําคัญมากๆ” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 
  4.3 การจัดการต.นทุนอยFางมีประสิทธิผล  

   การจัดการต.นทุนนั้น พบวFา เป}าหมายขององค�กรตFางๆ มีการนํากลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลกเข.ามาใช.ในองค�กรนั้นหากวิธีการคัดเลือกผู.ขายท้ังด.านคุณภาพสินค.า มาตรฐานของ
การผลิต ความม่ันคงด.านการเงิน นวัตกรรมการผลิตหรือสินค.าท่ีเหมาะกับองค�กร โดยผู.ซ้ือต.องมีกลยุทธ�
การจัดหาและมีการบริหารจัดการงานในการนําสินค.าจากผู.ขาย กระท่ังถึงโรงงานผลิตตามคุณภาพท่ี
ต.องการได.และตอบสนองต.นทุนท่ีคาดการณ�ไว.ได.ทําให.องค�กรนั้นจะสามารถท่ีจะชFวยเรื่องของการ
จัดการลดต.นทุน ท่ีถือวFาเปBนเป}าหมายการทํางานของหนFวยงานจัดซ้ือได. และยังสร.างความยืดหยุFน
ด.านต.นทุนของสินค.าสําเร็จรูปขององค�กรได.มากข้ึน อยFางไรก็ตามหากมีการจัดการท่ีไมFมีประสิทธิภาพ         
ก็สFงผลกระทบตFอต.นทุนได.เชFนกัน และข.อมูลจากผู.ให.ข.อมูลพบวFา ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถ
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ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกด.านหนึ่งคือสามารถชFวยลดต.นทุนให.กับองค�กรได. ด.วยการ
แขFงขันทางการตลาดท่ีแขFงขันสูงก็จะสFงผลตFอการปรับกลยุทธ�อยูFเสมอ 
   “มันคFอนข.างจะพูดยาก ยกตัวอยFางงFายๆ ท่ีเรามีการเป�ดหนFวยงานจัดซ้ือระหวFาง
ประเทศข้ึนท่ียุโรปเราสามารถท่ีจะลดต.นทุนได.มากกวFา 2 ล.านยูโร มันทําให.เราประหยัดต.นทุนของ
เราประมาณ 10 % เม่ือทําการเปรียบเทียบกับป[ท่ีผFานมา” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 
   “อุตสาหกรรมรถยนต�มีการแขFงขันกันสูง ผมบอกได.เลยวFาต.นทุนเปBนตัวแปร
สําคัญในการแขFงขัน การจัดหาไมFใชFความยากของการดําเนินการด.านการจัดซ้ือนะ แตFสิ่งท่ียากท่ีสุด 
คือ การจัดหาวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกพร.อมท้ังคุณภาพท่ีดีมันยาก มันใช.เวลา มันต.องม่ันใจกับผู.ขายด.วย” 
(ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 6, 2559) 

   “การทํา Supply consolidation คือการทําการรวมอํานาจตFอรองเพ่ือให.ได.มา
ซ่ึงสินค.าราคาท่ีเราต.องการให.ได.” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 7, 2559) 
  4.4 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  

  พบวFา การท่ีองค�กรท่ีจะปฏิบัติการด.านการจัดการสามารถตอบสนองได.ทันเวลา 
ตลอดจนทําให.ได.มาซ่ึงความแตกตFางในคุณภาพของผลิตภัณฑ�ตามท่ีกลยุทธ�ผลิตภัณฑ�และกลุFมตลาด
ขององค�กร และท่ีสําคัญคือการบรรลุเป}าหมายผFานความสามารถท่ีจะทําการควบคุมการจัดการต.นทุน
ได.อยFางมีประสิทธิผลนั้น สFงผลตFอการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดีข้ึนได. เพราะการได.สินค.าท่ีดี จากผู.ขาย
ท่ีมีมาตรฐานตามความต.องการขององค�กรนั้น สFงผลตFอสินค.าขององค�กรเชFนกัน ดังนั้นกิจกรรมการ
จัดหารระดับโลกท่ีผFานกระบวนการจัดการท่ีมีความสามารถดําเนินให.บรรลุเป}าหมายได.นั้น ต.องมีการ
ปฏิบัติงานตFอกันท่ีดี สFงผลให.เป}าหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจได.ตามแผนการท่ีตั้งไว.   
   “การจัดหาระดับโลกเปBนพ้ืนฐานหนึ่งของการทํางานของทีมเรา เราเริ่มต.นจาก
การจัดหาผู.ขายท่ีสามารถสFงสินค.าให.กับโรงงานหลักของเราได. โดยเฉพาะอยFางยิ่งบริษัทของเราการ
จัดหาระดับโลกมีความสําคัญมากๆ เพราะเราเปBนบริษัทเยอรมัน เปBนบริษัทตFางชาติท่ีเข.ามาลงทุน 
และแนFนอนท่ีสุดสินค.าเราท่ียุโรปเองเราราคาสูงแตFเอเชียเปBนอีกทวีปหนึ่งท่ีการจัดหาระดับโลกมี
ความยากท่ีจะทําให.เราสามารถบรรลุเป}าหมายด.านต.นทุนท่ีดีได. และการท่ีได.ต.นทุนท่ีดีผลดังกลFาว
สะท.อนตFอผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 
   “การท่ีองค�กรสามารถเลือกซ้ือสินค.าได.จากท่ัวโลกชFวยท่ีเปBนแหลFงผลิตสินค.าเลย
ได.ทําให.องค�กรสามารถบรรลุเป}าหมายด.านต.นทุน ชFวยเรื่องการกําหนดรูปแบบสินค.าหรือวัตถุดิบ ให.
ได.ตามท่ีต.องการเลยได.” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 4, 2559) 
   “การได.มาซ่ึงเป}าหมายทางธุรกิจขององค�กรต.องกระทําหลายๆ กลยุทธ� การจัดหาท่ี
ดีนอกจากคุณภาพแล.ว ยังมีความละเอียดของราคาสินค.าท่ีต.องทําการเปรียบเทียบกFอนจากต.นทาง
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บรรทุกกระท่ังเข.าสูFกระบวนการผลิต เพราะสิ่งท่ีองค�กรควรได.รับคือผลการทํางานท่ีดี ท่ีทําให.เกิดการ
ดําเนินทางต.นทุนท่ีประหยัดท่ีดีท่ีสุด กับทางเลือกท่ีดีท่ีสุด” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 2, 2559) 

5. ป3จจัยด�านการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ   
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางธุรกิจเปBนเรื่องของปMจจัยท่ีเกิดจากความไมFแนFนอน      
ท่ีเกิดจากการแขFงขันท่ีสูงเปBนปMจจัยท้ังด.านต.นทุนและรูปแบบของการแขFงขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป บาง
องค�กรมีผู.ผลิตจํานวนมากเข.ามาในตลาดและกลายเปBนคูFแขFงทางการค.า จึงต.องดําเนินงานอยFาง
ละเอียดในการทํางานและเสริมด.วยเทคนิคตFางๆ เพ่ือให.ได.ตามวัตถุประสงค�ของหนFวยงาน ปMจจัยทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศและตFางประเทศเชFน คFาเงิน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค.าท่ี
กระทบตFอการคาดการณ�ด.านต.นทุนปMญหาทางการเมืองท่ีสFงผลตFอกระบวนการซ้ือขาย นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมและมาตรการการจัดการของโซFอุปทานตลอดจนการเข.าการจัด
ระดับของผู.ขายท่ีวิเคราะห�ศักยภาพในการตอบสนองผลิตภัณฑ�ได.ตามเป}าหมาย รวมถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล.อมทางสังคม คFานิยมตFอสินค.า ที่มีตFอผลการการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ 
  “เราผลิตชิ้นสFวนเล็กๆ ท่ีใช.ในรถยนต� ประเทศไทยสFงเสริมผู.ผลิตมากๆ ผลคือเรามี
คูFแขFงเยอะแยะไปหมด เรามีการซ้ือสFวนประกอบทางอิเลคทรอกนิกส�ชิ้นเล็กๆ โจทย�เราคือรวดเร็ว 
ต.นทุนเหมาะสม แนFนอนสินค.าเล็กๆน.อยๆแบบนี้เราสFงสินค.าทางแอร�จากประเทศไต.หวัน ราคาของ
เรายFอมแพงทีเดียว เราทําหลายวิธีเพื่อลดต.นทุน เราต.องคํานวณและวางแผนการสั่งซื้อแบบ 
Consolidation สFงครั้งเดียวสFงมาเลยครั้งเดียวเพราะน้ําหนักเยอะหนFอยจะถูกคิดท่ีราคาถูกกวFา เรา
ตอบโจทย�ทันที ทันเวลา ราคาได.ด.วย ถ.าช.ากวFานี้คูFแขFงเรานํา” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 7, 2559) 
  นอกจากนี้แล.วข.อมูลท่ีได.จากการสัมภาษณ�พบวFา อุตสาหกรรมรถยนต�มีการแขFงขัน
กันสูง เรื่องของต.นทุนเปBนตัวแปรสําคัญในการแขFงขันของอุตสาหกรรม การจัดหาสินค.าเข.ามาใน
องค�กร เปBนความท.าทายของหนFวยงานจัดซ้ือวFา การจัดหาวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกพร.อมท้ังคุณภาพท่ีดีมัน
ยาก ต.องใช.ท้ังในเรื่องของระยะเวลา และการศึกษาตัวผู.ขายท่ีดีพอ เพ่ือความสมบูรณ�ของการจัดการ
ดังกลFาว 
  “องค�กรของเรามันเคลียร�มากๆ เรื่องกลยุทธ�ความยั่งยืนมันมากกวFาการท่ีจะมาคํานึง
แคFเรื่องสิ่งแวดล.อม แตFเราคํานึงถึงไปถึงความรับผิดชอบทางสังคม การใช.แรงงานเด็ก เราเคลียร�มาก
ด.านวิสัยทัศน�และเราปฏิบัติตามจริงๆ เหมือนกันกับผู.ขายของเรา เรามีการไปตรวจโรงงงาน การสFง
แบบสอบถาม เรามีสFวนของการคํานึงเรื่องสิ่งแวดล.อมไปในแบบสอบถามด.วย พวกเขาต.องแสดงให.
เราเห็นวFาพวกเขาทําอะไร มีกระบวนการอยFางไร มีมาตรฐาน ISO หรือเปลFา เรามีกรอบการวัดและ
ให.คะแนนเปBนสามสี คือ เขียว หมายถึง ผู.ขายท่ีได.ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเรายอมรับได. หรือมาตรฐาน
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ท่ีเปBนสากล สีเหลือง หมายถึง ผู.ขายท่ีมีปMญหาบางอยFาง แตFเรายอมรับได.และสีแดง หมายถึง ผู.ขายท่ี
เรายอมรับไมFได. และไมFได.เปBนผู.ขายเราตFอไป” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 

6. ป3จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  

       ปMจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ประกอบด.วย ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� 
ความไว.วางใจระหวFางองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองตFอความคาดหวังของลูกค.า ดังมี
รายละเอียดดังนี้  

      6.1 ทัศนคติของการแขFงขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  
   การประกอบธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน�พบวFา ผู.บริหารหรือฝdายบริหารที่ถือวFามี

อิทธิพลตFอการกําหนดนโยบายและแนวทางขององค�กรได. ดังนั้นการจะขับเคลื่อนกลยุทธ�ออกไปยFอม
ต.องได.รับการสนับสนุนด.วยเชFนกัน บริษัทที่ทําธุรกิจระดับสากลมามักจะมีประสบการณ�ในการ
ดําเนินการจัดหาระดับโลกที่ประสบความสําเร็จและนํารูปแบบไปใช.ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการลงทุน
ตFอไป อยFางไรก็ตามบางองค�กรพบวFามีการจัดหาจากผู.ขายตFางประเทศเพราะวัตถุดิบและเทคโนโลยี
ของการผลิตอยูFในประเทศนั้นๆ หากคํานวณงบประมาณลงทุนเองแล.วก็มีมูลคFาสูง ประกอบกับผู.ผลิต
ในประเทศไมFสามารถตอบสนองด.านคุณภาพได.เลย ก็เปBนอีกปMจจัยสําคัญที่ทําให.ผู.บริหารต.องมา
ทบทวนกลยุทธ�เพ่ือให.องค�กรดํารงอยูFได. แนวโน.มของการตอบสนองขององค�กร ในการปรับตัวเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงตFอความต.องการภายในองค�กรและภายนอกองค�กรเพ่ือในการเข.าสูFธุรกิจท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงแขFงขันตลอดเวลา ทําให.องค�กรต.องปรับตัวให.เทFาทันเพ่ือความอยูFรอด ตลอดจนการ
เติบโตทางธุรกิจตFอไป 
   “การจัดหาระดับโลกเปBนพื้นฐานหนึ่งของการทํางานของทีมเรา เราเริ่มต.นจาก
การจัดหาผู.ขายท่ีสามารถสFงสินค.าให.กับโรงงานหลักของเราได. โดยเฉพาะอยFางยิ่งบริษัทของเราการ
จัดหาระดับโลกมีความสําคัญมากๆ เพราะเราเปBนบริษัทเยอรมัน เปBนบริษัทตFางชาติท่ีเข.ามาลงทุน 
และแนFนอนท่ีสุดสินค.าเราท่ียุโรปเองเราราคาสูงแตFเอเชียเปBนอีกทวีปหนึ่งท่ีการจัดหาระดับโลกมี
ความยากท่ีจะทําให.เราสามารถบรรลุเป}าหมายด.านต.นทุนของเราได.” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 
   “อยFางแรกท่ีต.องทําเลยคือต.องคัดเลือกประเภทของชิ้นสFวนท่ีจะทําเทFานั้นและ
ต.องเปBนเฉพาะชิ้นสFวนท่ีสามารถใช.รFวมกันได.เทFานั้น ชิ้นสFวนท่ีเปBนเฉพาะรุFนเฉพาะแบบก็ไมFควรใช.วิธี
นี้ อีกอยFางก็ควรทําการรวบรวมความต.องการด.วยจํานวนท่ีจะซ้ือจากหลายๆประเทศรวมกัน ก็จะทํา
ให.ราคาซ้ือถูกลง และสุดท.ายเลยสินค.าของเรา ท่ีจะผลิตของแตFละประเทศจะต.องเปBนสินค.าท่ีใช.
รFวมกันได.มากท่ีสุด มันเปBนการรวมกลุFมกันซ้ือแล.วตFอรองมาให.ได.มากท่ีสุด” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 2, 
2559) 
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   “ในแงFของ สินค.าหรือชิ้นสFวนอะไหลFรถยนต�ประเภทOEM มีความสําคัญมากข้ึน
เรื่อยๆ นะ ยิ่งการแขFงขันกับคูFแขFงในประเทศท่ีล.วนแล.วแตFมีศักยภาพไมFแพ.กัน สFวนสําคัญของบริษัท
เลยคือต.นทุน การท่ีจะหาต.นทุนได.ถูกลง ผมมองวFาการจัดหาจากตFางประเทศจึงมีสFวนสําคัญท่ีจะชFวย
ลดปMญหาและเพ่ิมความสามารถให.กับองค�กรได.” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 2, 2559) 
  6.2 ความไว.วางใจระหวFางองค�กร  

   จากการสัมภาษณ�พบวFาพบวFา การแสดงออกของความจริงใจในการทําธุรกิจมีมา
เปBนระยะเวลานานและมักเปBนกลยุทธ�ที่ใช.ได.จริงเพราะนํามาซึ่งความซื่อสัตย� ความมีเหตุมีผล 
การแบFงปMนผลประโยชน�รFวมตลอดจนการลดการเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน การทํากลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลกเปBนการเริ่มการคัดเลือกจากผู.ขายท่ีอยูFในสถานท่ีตFางๆ ท่ัวโลกท่ีต.องมีความม่ันใจในชื่อเสียง
ของผู.ซื้อและผู.ขาย ตลอดจนความไว.วางใจระหวFางองค�กรก็มีสFวนสําคัญในการผลักดันการปฏิบัติการ
ท่ีประสบความสําเร็จได. การที่องค�กรมีความไว.วางใจผู.ขายที่จะดําเนินการทางธุรกิจรFวมกัน จาก
องค�ประกอบแหFงความนFาเชื่อถือ ได.แกF ปMจจัยด.านความซ่ือตรง ความเชื่อม่ัน และการมีลักษณะถึง
ความจริงใจ  
   “การคัดเลือกผู.ขายท่ีมีศักยภาพ เปBนชFวงท่ีได.รับแจ.งความต.องการในการใช.สินค.า
กับการประเมินผู.ขายเบื้องต.น โดยแบFงเปBนสามข้ันตอนคือ เลือกจากผู.ขายท่ีมีศักยภาพ จากการไป
ตรวจโรงงานผู.ขาย การทําแบบสอบถาม การเข.าไปเยี่ยมชมโรงงานไปดูคุณภาพของเขา ไปดูวิธีการ
ทํางานของเขา จนกระท้ังม่ันใจวFาเขาสามารถท่ีจะเปBนผู.ขายของเราได.โดยต.องมีการบFงชี้และการเข.าถึง
ข.อมูลของผู.ขายได. และสุดท.ายคือการนําเสนอรายชื่อผู.ขายไปยังบริษัทแมFท่ีเยอรมัน” (ผู.ให.ข.อมูลหลัก
คนท่ี 1, 2559) 
   “อุตสาหกรรมรถยนต�มีการแขFงขันกันสูง ผมบอกได.เลยวFาต.นทุนเปBนตัวแปร
สําคัญในการแขFงขัน การจัดหาไมFใชFความยากของการดําเนินการด.านการจัดซ้ือนะ แตFสิ่งท่ียากท่ีสุด 
คือ การจัดหาวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกพร.อมท้ังคุณภาพท่ีดีมันยาก มันใช.เวลา มันต.องม่ันใจกับผู.ขายด.วย” 
(ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 6, 2559) 
  6.3 ตระหนักถึงการตอบสนองตFอความคาดหวังของลูกค.า  
   การตระหนักในความคาดหวังของลูกค.านั้น ข.อมูลท่ีได.จากการสัมภาษณ�พบวFา
การท่ีองค�กรคํานึงถึงการตอบสนองความต.องการของลูกค.าท่ีมีตFอความคาดหวังในสินค.าเปBน
เป}าหมายท่ีกําหนดกลยุทธ�ของผลิตภัณฑ�ข้ึนมาได.วFารถยนต�รุFนนี้เหมาะกับตลาดลูกค.ากลุFมนี้ หรือการ
ใช.ชิ้นสFวนแบบเดียวกันนี้สามารถตอบสนองการผลิตแบบจํานวนครั้งละมากๆได. นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ของแนวโน.มการตอบสนองผลิตภัณฑ�ท่ีเปBนมิตรกับสิ่งแวดล.อมท่ีลูกค.าคํานึงถึงมาใช.ในการผลิต ทําให.
องค�กรต.องทําการปรับเปลี่ยนอยูFเสมอ ดังนั้นเพื่อให.ได.รับความพึงพอใจจากคุณภาพสินค.าตามท่ี
ต.องการ เพ่ือความสัมพันธ�ตFอเนื่องระหวFางองค�กรในระยะยาว 
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   “เรามองวFาการท่ีเราจะหาผลิตภัณฑ�และวัตถุดิบท่ีดี มีคุณภาพ มันยาก ตอนนี้
ลูกค.าเรามีความต.องการท่ีมากกวFานั้น เขาต.องการสินค.าเราท่ีมีความเปBนมิตรกับสิ่งแวดล.อมด.วย ตรง
จุดนี้เองท่ีทําให.ต.นทุนของวัตถุดิบของเรามีราคาท่ีสูงข้ึน สFงผลตFอชิ้นสFวนแตFละชิ้นท่ีต.องเพ่ิมราคา
ต.นทุนเข.าไป ดังนั้นการทําราคาขายคFอนข.างยาก เพราะเราเปBนเพียงแคFชิ้นสFวนรถยนต� เราหาวัตถุดิบ
ท่ีมีความเปBนมิตรกับสิ่งแวดล.อมในราคาประหยัดได.ยากแตFการท่ีบริษัทเข.าเริ่มท่ีจะทําธุรกิจระหวFาง
ประเทศเราเริ่มท่ีตะวันออกกลาง อิตาลี” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 5, 2559) 
   “สิ่งท่ีให.เราคํานึงมากๆ เลยคือเรื่องของคุณภาพ การเจรจาตFอรอง บางทีจะใช.มากๆ 
สําหรับสินค.าท่ีอยูFในระดับคุณภาพสูง เราชFวยบริษัทในเรื่องของคุณภาพเราใช.กลยุทธ�การจัดหาระดับ
โลกเพ่ือหาสินค.าจากหลายๆ ประเทศท่ีสามารถตอบสนองด.านมาตรฐานท่ีมีคุณภาพให.กับเราได. เรา
พยายามหลายๆ วิธีท่ีจะตอบสนองให.ได.ตามความแตกตFางจากความต.องการของภูมิภาค นับเปBนสFวน
สําคัญท่ีแสดงถึงความเปBนตัวตนของบริษัทเรา” (ผู.ให.ข.อมูลหลักคนท่ี 1, 2559) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษ�ของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค�หลักของการวิจัย คือเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได1ดังนี้  
 1. สรุปผลการวิจัย  
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
 3. ประโยชน�ของการวิจัย  
 4. ข1อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห�ข1อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย
สถานประกอบการส8วนใหญ8มีรูปแบบบริษัทจํากัด ท่ีมีจํานวนพนักงานมากกว8า 1,000 คน ระยะเวลา
การดําเนินงานของธุรกิจมากกว8า 15 ป> ใช1ทุนในการดําเนินงานมากกว8า 200 ล1านบาท และเป?นธุรกิจ
ร8วมทุนต8างประเทศ  

2. การวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นสรุปผลได1ดังนี้  
2.1 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารระดับสูงของสถานประกอบการท่ีอยู8ใน

อุตสาหกรรมรถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการการจัดหาระดับโลก โดยรวม
และรายด1านอยู8ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด1าน พบว8า ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8าง
องค�กรอย8างยั่งยืน ข1อท่ีมีค8าเฉลี่ยสูงสุดได1แก8 องค�กรสามารถรักษาคําม่ันสัญญาหรือข1อตกลงร8วมกับ
ผู1ขายได1ดี  ด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร ได1แก8 
องค�กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช1ในการติดต8อสื่อสารกับผู1ขาย ความร8วมมือในการ
แบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ได1แก8 องค�กรมุ8งเน1นการแบ8งปEนข1อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ
ระหว8างองค�กรกับผู1ขาย และศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได1แก8 องค�กรมี
ความรู1ความเข1าใจในมารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติต8อผู1ขายท่ีแตกต8างกัน 
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2.2 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับด1านความสามารถในการตอบสนองทันเวลาในภาพรวมอยู8ในระดับมาก 
โดยข1อท่ีมีค8าเฉลี่ยสูงสุด ได1แก8 องค�กรสามารถหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�ได1ตามเวลาท่ีกําหนด  

2.3 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับด1านความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�ในภาพรวมอยู8ในระดับมาก 
โดยข1อท่ีมีค8าเฉลี่ยสูงสุด ได1แก8 ผลิตภัณฑ�ขององค�กรมีชื่อเสียงและเป?นท่ียอมรับด1านการมีคุณภาพท่ีดี 

2.4 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับด1านการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผลในภาพรวมอยู8ในระดับมาก 
โดยข1อท่ีมีค8าเฉลี่ยสูงสุด ได1แก8 องค�กรมีการมีคํานึงถึงต1นทุนกิจกรรมท่ีเกิดจากการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ�จากผู1ขายจนกระท่ังถึงลูกค1า 

2.5 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับด1านผลการดําเนินงานทางธุรกิจอยู8ในระดับมาก ข1อท่ีมีค8าเฉลี่ยสูงสุด 
ได1แก8 ลูกค1ารายเดิมขององค�กรมีความต1องการในการซ้ือผลิตภัณฑ�หรือสินค1าขององค�กรเพ่ิมมากข้ึน 

2.6 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับด1านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ  อยู8ในระดับมาก ข1อท่ีมี
ค8าเฉลี่ยสูงสุดได1แก8 คู8แข8งขันทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นทําให1องค�กรต1องปรับเปลี่ยนกลยุทธ�หรือ
วิธีการทํางาน 

2.7 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�อยู8ในระดับมาก ข1อท่ีมี
ค8าเฉลี่ยสูงสุดได1แก8 องค�กรมีการปรับตัวเพ่ือให1ทันต8อการแข8งขันในตลาดสากลอยู8เสมอ 

2.8 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด1านความไว1วางใจระหว8างองค�กรอยู8ในระดับมากท่ีสุด ข1อท่ีมีค8าเฉลี่ย
สูงสุดได1แก8 องค�กรให1ความสําคัญกับความซ่ือตรง เพ่ือการดําเนินธุรกิจร8วมกับผู1ขาย 

2.9 ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาหรือผู1บริหารของสถานประกอบการท่ีอยู8ในอุตสาหกรรม
รถยนต� มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�อยู8ในระดับมาก ข1อท่ีมี
ค8าเฉลี่ยสูงสุดได1แก8 องค�กรมีการปรับตัวเพ่ือให1ทันต8อการแข8งขันในตลาดสากลอยู8เสมอ 

3. การวิเคราะห�อิทธิพลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได1ดังต8อไปนี้  
3.1 อิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก  ท่ีมีต8อ

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ผลวิจัยพบว8า ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กร
อย8างยั่งยืน และด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร มี
อิทธิพลเชิงบวกต8อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
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3.2 อิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท่ีมีต8อความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ผลวิจัยพบว8า ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8าง
ยั่งยืน ด1านความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร 
อิทธิพลเชิงบวกต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 

3.3 อิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ท่ีมีต8อการ
จัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ผลวิจัยพบว8า ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8าง
ยั่งยืน และด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร มีอิทธิพล
เชิงบวกต8อการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล  

3.4 อิทธิพลของความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ท่ีมีต8อกับผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ ผลวิจัยพบว8าความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีอิทธิพลต8อผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ 

3.5 อิทธิพลความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ท่ีมีต8อกับผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ผลวิจัยพบว8าความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� มีอิทธิพลต8อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

3.6 อิทธิพลของการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ที่มีต8อผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ผลวิจัยพบว8า การจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล มีอิทธิพลต8อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

3.7 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ ท่ีมีต8อความสามารถใน
การตอบสนองทันเวลากับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผลวิจัยพบว8า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อม
ทางธุรกิจ มีอิทธิพลต8อความสามารถในการตอบสนองทันเวลากับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  

3.8 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ ท่ีมีต8อความแตกต8างใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ� กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผลวิจัยพบว8า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อม
ทางธุรกิจ มีอิทธิพลต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

3.9 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ ท่ีมีต8อการจัดการต1นทุน
อย8างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผลวิจัยพบว8า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทาง
ธุรกิจ ไม8มีอิทธิพลต8อการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

3.10 อิทธิพลของทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ท่ีมีต8อความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ผลวิจัยพบว8า ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� 
มีอิทธิพลต8อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกทั้ง 4 ด1าน ได1แก8 ด1านการ
เสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร 
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร 
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3.11 อิทธิพลความไว1วางใจระหว8างองค�กร ท่ีมีต8อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลก 3 ด1าน ได1แก8 ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ความ
ร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร และด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว8างองค�กร 

3.12 อิทธิพลของทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� ท่ีมีต8อความตระหนัก
ในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า ท่ีมีต8อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
ผลวิจัยพบว8า ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� มีอิทธิพลต8อความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลกด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน และ ความตระหนัก
ถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า ไม8มีอิทธิพลต8อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลก ด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

      จากวัตถุประสงค�หลักของการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถใน
การจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ดังนั้นผู1วิจัยได1ดําเนินการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความสามารถในการจัดการกลยุทธ$การจัดหาระดับโลก ส'งผลต'อความสามารถใน
การตอบสนองทันเวลา ความแตกต'างในคุณภาพของผลิตภัณฑ$ การจัดการต�นทุนอย'างมีประสิทธิผล 
และผลการดําเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต$ในประเทศไทย 

1.1 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ$การจัดหาระดับโลกมีอิทธิพลต'อความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา  
   การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว8างความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก ท้ัง 4 ด1าน อันประกอบไปด1วย ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างระหว8างองค�กร
อย8างยั่งยืน ด1านความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ด1านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และ ด1านการบูรณาการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�การอย8างยั่งยืน ท่ีมีต8อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา อภิปรายผลดังนี้ 

1.1.1 ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน มีอิทธิพลต8อ
ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
    จากการศึกษาพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กร มีความจําเป?นต8อผลลัพธ�ด1านการตอบสนองทันเวลา 
เพราะการบริหารจัดการกิจกรรมการจัดซ้ือจากประเทศต8างๆ ท่ัวโลก มีความแตกต8างด1านเวลา ท้ังใน
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ด1านการผลิต การขนส8ง และความชํานาญการในอุตสาหกรรมท่ีต1องทําความศึกษากระบวนการเรียนรู1
และสร1างความเข1าใจระหว8างองค�กรที่มีความแตกต8างกัน เพื่อเปMาหมายของการตอบสนองความ
ต1องการท่ีทันเวลา ดังนั้นการท่ีองค�กรมีการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน
กลายเป?นจุดสําคัญท่ีมีอิทธิพลเวลาเป?นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตามแผนการธุรกิจและการดําเนินงาน
ระหว8างองค�กรท้ังการตอบสนองในองค�กรเอง และการตอบสนองต8อตลาดของลูกค1า ความล8าช1าท่ี
เกิดข้ึนอาจส8งผลต8อกระบวนการโซ8อุปทานทั้งระบบ ดังนั้นผู1ขายที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มัก
ส8งผลต8อการตกลงสัญญาและการตอบสนองกิจกรรมด1านความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
ให1กับองค�กรผู1ซื้อได1อย8างดี  
    ผลการวิจัยพบว8า การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืนมี
อิทธิพลเชิงบวกต8อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
    สอดคล1องกับงานวิจัย Askar Muratov Marcelo Machado and Jonas 
Dahlqvist (2015) การมีความสัมพันธ�ทีดีกับผู1ขายส8งผลต8อความร8วมมือ การบริหารความสมดุลของ
อํานาจ การเจรจาต8อรอง ความคาดหวังทางกลยุทธ�ของการปรับโครงสร1างตัวผลักดันในลดต1นทุนให1
ลูกค1ารายเดียว และการทํารีเอ็นจีเนียริ่ง พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและไอที การสั่งซ้ือทันเวลา 
การร8วมมือกับผู1ขายในการผลิตแบบลีนท่ีลดท้ังเวลาและต1นทุนร8วมกัน เช8นเดียวกับ Brian Fynes, 
Chris Voss (2002: 589-613) พบว8า การออกแบบรูปแบบความร8วมมือส8งผลต8อคุณภาพของผลการ
ดําเนินงาน การยอมรับการพัฒนาความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซ้ือและผู1ขาย และการมุ8งประเด็นการพิจารณา
การวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบความร8วมมือปฏิบัติการด1านคุณภาพกับผลการดําเนินงาน
ร8วมกัน จากการศึกษากลุ8มตัวอย8างของโรงงานของบริษัทอิเลคทรอนิกส�ในประเทศไอซ�แลนด� ด1าน
การจัดการคุณภาพและความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซื้อและผู1ขาย ในทํานองเดียวกับ Robert J. Trent 
Robert M. Monczka (2003) พบว8าปEจจัยด1านความพร1อมของผู1ขายท่ีมีสมรรถภาพทันเวลา ส8งผล
ต8อความสําเร็จของการจัดหาท่ัวโลกท่ีมีมากกว8าการจัดซ้ือระหว8างประเทศท่ัวไป  และ Shahram Taj 
(2008: 217-234) พบว8าโรงงานท่ีมีคะแนนการไหลวัตถุดิบในการผลิตสูง การจัดส8งสินค1าตรงต8อเวลา 
การมีของเสียน1อย สามารถท่ีจะสร1างศักยภาพในการได1เปรียบทางการแข8งขันให1กับองค�กรได1 
สอดคล1องกับ Lluís Cuatrecasas-Arbós Jordi Fortuny-Santos Patxi Ruiz-de-Arbulo-López 
Carla Vintró-Sanchez (2015: 951-970) การท่ีองค�กรจะพัฒนาการผลิตแบบ Batch ได1จะต1องมี
การบริหารจัดการการปฏิบัติงานด1านเวลาท่ีเท8าทันต8อการผลิต การจัดเก็บ ตลอดจนระยะเวลาการรอ
คอยสินค1าได1 เช8นเดียวกับ Mostafa Babaeian Jelodar, Tak Wing Yiu b, Suzanne Wilkinson 
(2016) การทําสัญญาภายในการสร1างการจัดซื้อ ในการค1นหาแบบฝ{กและคุณภาพของการจัดการ
ความสัมพันธ� การสร1างความสัมพันธ� จะทําให1เกิดความสําเร็จและความจําเป?นในการสร1างคุณภาพ
ของความสัมพันธ� และ Divesh Kumar, Zillur Rahman (2016: 836-848) การสร1างความสัมพันธ�ท่ีดี
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ระหว8างผู1ซื้อและผู1ขาย เป?นปEจจัยท่ีบริษัทรถยนต�ในประเทศอินเดียมีการพัฒนาอย8างยั่งยืน  
1.1.2 ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร มีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�

ด1านความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
    ผลการวิจัยพบว8า ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ไม8มี
อิทธิพลต8อความสัมพันธ�ด1านความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความร8วมมือในการแบ8งปEน
ข1อมูลระหว8างองค�กรเพ่ือผลลัพธ�ท่ีเกิดความสามารถในการตอบสนองทันเวลาได1 อย8างไรก็ตามจากข1อ
ค1นพบของการวิจัย การที่จะดําเนินกิจกรรมของการแบ8งปEนข1อมูลในเชิงลึก หรือเชิงเทคนิคการผลิต 
ท่ีเป?นความลับทางธุรกิจกลับเป?นข1อตระหนักท่ีผู1ซ้ือระมัดระวังต8อการให1ข1อมูล เพราะผู1ขายแต8ละราย
ไม8ได1สนับสนุนสินค1าให1กับผู1ซื้อเพียงรายเดียวแต8ให1การสนับสนุนคู8แข8งทางการตลาดเดียวกัน ดังนั้นจึง
เกิดการจํากัดในการให1ข1อมูลระหว8างองค�กรในระดับท่ีเหมาะสม  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Alexy, George, and Salter (2013: 270–291) 
การมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับคู8ค1าเป?นสิ่งท่ีสําคัญ แต8การเพ่ิมเรื่องของการแบ8งปEนข1อมูลกลับไม8ได1ส8งผลต8อ
ความสัมพันธ�ท่ีดีเพราะส8งผลต8อการบริหารจัดการความสมดุลย�ของอํานาจโดยทําให1ผู1ขายมีอํานาจ
มากกว8าผู1ซื้อจึงกลายเป?นความกดดันท่ีเกิดจากการมีข1อมูลมากเกินไป และ Zhuc K. (2004: 670–685)  
แนวโน1มของการให1ข1อมูล การแบ8งปEนข1อมูล ท่ีมากเกินไปส8งผลได1สองทิศทางท้ังด1านท่ีดีและไม8ดี  
    นอกจากนี้ยัง ขัดแย1งกับงานวิจัย Robert J. Trent Robert M. Monczka 
(2003) ความพร1อมต8อการให1ข1อมูลระหว8างองค�กร ส8งผลต8อความสําเร็จของการจัดหาระดับโลก 
เช8นเดียวกับ Jingquan Lia, Riyaz Sikorab, Michael J. Shawa, Gek Woo Tanc  ความต1องการ
ในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กรในการสั่งซ้ือ เพ่ือท่ีจะลดต1นทุนทางธุรกรรม ต1นทุนการบริหาร
คลังสินค1า และการบริการลูกค1าท่ีดีข้ึน ในทิศทางเดียวกับ Mohammad Z. Meybodi (2015: 108 – 
121) ได1ทําการทดสอบการปฏิบัติการทันเวลา (Just in Time, JIT) และทําการวิเคราะห�เปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานในองค�กรเพ่ือทดสอบถึงความแตกต8างระหว8างการทํางาน การค1าขาย และองค�กร
แบบทันเวลา ท่ีจะส8งผลกระทบต8อการวัดประสิทธิภาพของการทํางานในโรงงาน ประเด็นสําคัญต8อ
การปฏิบัติงานตามเวลามาก8อน 3 สิ่งสําคัญที่จะผลักดัน ได1แก8 1) การปฏิบัติการตามเวลาผู1ผลิต  
2) ความเชื่อเรื่องการประสานงาน และ 3) ผลการปฏิบัติงานขององค�กร สอดคล1องกับYonggui Wang, 
Na Wang, Ling Jiang ,ZhilinYangd, VictorCuie (2016)  การรักษาความร8วมมือในระยะยาว 
ประกอบด1วย 1) การทําตามความต1องการของผู1ซื้อ 2) การแบ8งปEนข1อมูล และ 3) การบริหารข1อจํากัด
ของผู1ขาย โดยผู1ขายท่ีมีการใช1ข1อมูลร8วมกันมากข้ึนสามารถเพ่ิมความสามารถในการทําธุรกิจร8วมกับผู1ซ้ือ 
โดยมีการใช1ข1อมูลร8วมกันเพ่ือผลประโยชน�ในการทํางานร8วมกันในระยะยาว และJao-Hong Cheng 
ความไม8เข1าใจระหว8างองค�กรส8งผลต8อการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กรด1านผลประโยชน�และการ
เชื่อมต8อระหว8างกัน ในทิศทางเดียวกับ  
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1.1.3 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต8อการ
ตอบสนองทันเวลา 
    จากการศึกษาพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า การบริหารจัดการธุรกิจระหว8างประเทศต1องพบกับ
ปEญหาความแตกต8างทางวัฒนธรรมสังคม การสื่อสาร หรือข1อกําหนดทางการค1าท่ีมีความแตกต8างกัน
ทําให1เกิดความท1าทายต8อความสามารถในการจัดการอุปสรรคต8างๆ และบรรลุเปMาหมายการทํางาน
ขององค�กรได1 ซ่ึงองค�กรระหว8างประเทศท่ีย1ายฐานการผลิตหรือสร1างเครือข8ายในอุตสาหกรรมรถยนต�
ในประเทศไทยรับรู1และหาวิธีปMองกันการเกิดปEญหาเบื้องต1นมาแล1ว ด1วยการเตรียมความพร1อมต้ังแต8
คัดสรรบุคลากรในหน8วยงานจัดซ้ือท่ีมีทักษะและความเข1าใจต8อผู1ขายท้ังด1านภาษา วัฒนธรรม และ
วิธีการปฏิบัติการด1านการจัดซ้ือท่ีดีเพ่ือปMองกันปEญหาท่ีจะเกิดข้ึน  
    ผลการวิจัยพบว8า ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ไม8มีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�ด1านความสามารถในการตอบสนองทันเวลา จากการวิเคราะห�กลุ8ม
ตัวอย8างพบว8าเป?นกิจการท่ีผู1ประกอบการเป?นบริษัทร8วมทุนต8างชาติ ร1อยละ 70.45 และดําเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยมากนานกว8า 15 ป> มากถึงร1อยละ 73.86 แสดงให1เห็นถึงการท่ีองค�กรมีการเรียนรู1 มี
วัฒนธรรมองค�กรท่ีเป?นสากล 
    ขัดแย1งกับงานวิจัย Chunnan Jiang, Yue Tian, Susann Hertz, 
Lianguang Gui (2009) ปEญหาหลักของผู1ประกอบการในประเทศจีนต8อการจัดหาระดับโลก คือ 
ปEญหาด1านภาษาท่ีใช1ในการสื่อสาร และสําเนียงการออกเสียงท่ีส8งผลต8อการทํางาน วัฒนธรรมร8วมกัน 
และ Keyong Dong Ying Liu (2010: 223 – 243) การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีดี
ผู1ประกอบการระหว8างประเทศจะต1องมีลักษณะคือ 1) วัฒนธรรมความเป?นเจ1าของประเทศผ8านไปยัง
วัฒนธรรมท1องถ่ิน 2) กลยุทธ�ขององค�กร กฎของกฎหมาย หรือกฎของมนุษย�ท่ีทําเพ่ือผลประโยชน�
โดยรวมสัญญาซ้ือขายระยะยาว 3) การอบรมวัฒนธรรมกับพนักงานใหม8 และ 4) ผลจากความเข1มแข็ง
ของการดําเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางเดียวกับ Diana Ribbink, Curtis M. Grimm (2016: 114-216) 
พบว8า แนวคิดความแตกต8างทางวัฒนธรรมและการแบ8งปEนผลประโยชน�ร8วมกันในการเจรจา และ
ผลกระทบของความแตกต8างทางวัฒนธรรมบนผลประโยชน�ร8วมกัน เกิดข้ึนในกิจกรรมการทํางานของ
ผู1ซ้ือและผู1ขาย สอดคล1องกับ Adel Hatami-Marbini , Per J. Agrell b, Madjid Tavana, Pegah 
Khoshnevis (2017: 2761-2779) การจัดหาอย8างยั่งยืนควรให1ความสําคัญกับพฤติกรรมของลูกค1า
และบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวกับห8วงโซ8อุปทาน ต1องใช1วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหาการ
จัดการห8วงโซ8อุปทาน (SCM) โดยการเลือกซัพพลายเออร�ท่ียั่งยืน (จัดหา) และการบังคับใช1มาตรฐาน
ผ8านการประเมินผลการจัดจําหน8ายอย8างต8อเนื่อง (ตรวจสอบ) และงานวิจัยของ Mark Cleveland, 
Michel Laroche, Nicolas Papadopoulos (2015: 542-552) สององค�ประกอบท่ีสื่อสารระหว8าง
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บุคคลและเชื่อมโยงระหว8างประเทศ คือ วัฒนธรรมการแสดงออกของผู1บริโภค และพฤติกรรมการบริโภค 
1.1.4 ด1านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง

องค�กรมีอิทธิพลต8อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 
    ข1อค1นพบจากงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า การบริหารจัดการของธุรกิจระดับสากล
เป?นความท1าทายขององค�กรท่ีมีความแตกต8างกันในแต8ละประเทศท่ีจะต1องหาวิธีการท่ีหลากหลาย
เพ่ือให1เข1าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร การสื่อสารผ8านเทคโนโลยีสารสนเทศในช8องทางท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังสองฝBายได1นั้นจะสามารถตอบสนองด1านเวลาในการปฏิบัติตามแผนการธุรกิจและการ
ดําเนินงานระหว8างองค�กรทั้งการตอบสนองในองค�กรและนอกองค�กรได1อย8างเท8าทัน ผลการวิจัย
พบว8า การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวก
ต8อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Askar Muratov, Marcelo Machado and Jonas 
Dahlqvist (2015) การมีความสัมพันธ�ทีดีกับผู1ขายส8งผลต8อความร8วมมือด1านไอที ส8งผลต8อการสั่งซ้ือ
ทันเวลา และ Yahya N. Al Serhan Craig C. Julian Zafar Ahmed (2015: 288 – 301) ท่ีทําการ
วิเคราะห�ความสัมพันธ� ความเชื่อม่ันต8อเวลาพ้ืนฐานของโรงงานด1านเวลาเพ่ือความได1เปรียบทางการ
แข8งขัน และความสามารถเวลาพื้นฐานของโรงงานและผลการปฏิบัติงาน โรงงานเหล็กใน
สหรัฐอเมริกาจํานวน 137 โรงงาน มีการมุ8งเน1นด1านเวลา เป?นปEจจัยสําคัญท่ีทําให1กลยุทธ�ได1เปรียบ
ทางการแข8งขันของโรงงานและส8งผลทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกับ Maosen 
Zhou, Bin Dan, Songxuan Ma, Xumei Zhang (2017: 785–802) การแบ8งปEนข1อมูลในระบบโซ8
อุปทานเป?นปEจจัยท่ีทําให1เกิดผลประโยชน�ร8วมกันท้ังสองฝBาย และในงานวิจัย Bin Dan, Qingren He, 
Kaiwei Zhen, Ru Liu (2016: 24–33) การใช1เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอุปสงค�และอุปทานของ
ข1อมูลสินค1าคงคลังในธุรกิจค1าปลีก การวิเคราะห�เชิงตัวเลขของการขาย การสั่งซ้ือและผลตอบแทน 
พบว8าทําให1เกิดผลประโยชน�ท้ังสองฝBายคือ 1) ระดับสินค1าคงคลังท่ีเหมาะสม ปริมาณการขนส8ง และ
ระยะเวลา 2) มีความสัมพันธ�เชิงกลยุทธ�ของการทดแทนปริมาณการสั่งซ้ือระหว8างองค�กร 3) กําหนด
ราคาขายปลีกและราคาขายส8งได1ตามระดับ เช8นเดียวกับ Paul Matthyssens, Roberta 
Bocconcelli, Alessandro Pagano, Lieven Quintens (2016: 60–73) การเชื่อมโยงข1อมูล
ระหว8างการตลาดและการจัดซ้ือสามารถการเชื่อมโยงกับการสร1างมูลค8าใหม8ให1กับธุรกิจได1มากข้ึน 
การปฏิบัติแบ8งข1อมูลการตลาดและการจัดซ้ือ เป?นสิ่งท่ีจําเป?นและเป?นประโยชน�สําหรับการสร1างมูลค8า 
และ Desire´e Knoppen, Marı́ a J. Sa´enz b Business Horizons (2015: 123—133) การจัดซ้ือ
เชิงกลยุทธ� จะสําเร็จได1ต1องมีกลยุทธ�การเจรจาต8อรองวัตถุดิบจากแหล8งผู1ผลิต ผู1ประสานงานในการ
จัดซ้ือใช1เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมต8อข1อมูลระหว8างองค�กร จากผู1ผลิตภายนอกนอกองค�กร
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กับลูกค1าภายในองค�กร เพ่ือสร1างความม่ันใจในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู1การจัดซ้ือเพ่ือให1
ผลลัพธ�ท่ีดี 
  1.2 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ$การจัดหาระดับโลกมีอิทธิพลต'อกับความ
แตกต'างในคุณภาพของผลิตภัณฑ$ 
       การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว8างความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก ท้ัง 4 ด1าน อันประกอบไปด1วย ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างระหว8างองค�กร
อย8างยั่งยืน ด1านความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ด1านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และ ด1านการบูรณาการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�การอย8างยั่งยืน ท่ีมีต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� อภิปรายผลดังนี้  

1.2.1 การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน มีอิทธิพลต8อความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
    จากการวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า ผู1ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�นั้นมีการ
ผลิตรถยนต�หลากหลายประเภทตามความต1องการของลูกค1า ดังนั้นกลยุทธ�ผลิตภัณฑ�แต8ละชนิดจึงมี
ความแตกต8างกัน จึงมีความจําเป?นอย8างยิ่งท่ีจะทําให1องค�กรจะหาผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพท่ีแตกต8างจาก
คู8แข8ง การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรเป?นส8วนสําคัญท่ีจะทําผลักดันให1เกิดความสําเร็จของ
การได1มาซ่ึงความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีองค�กรต1องการ โดยต1องคํานึงถึงกระบวนการผลิต
ขององค�กรการผลิตโมเดล การผลิตครั้งละน1อยๆ หรือปริมาณครั้งละจํานวนมากๆ (Mass production) 
ท่ีต1องใช1ชิ้นส8วนหรือส8วนประกอบรถยนต�ท่ีร8วมกันในรถหลายรุ8น (Common Specification) ท่ีเป?น
ประโยชน�ต8อการเจรจาต8อรองของปริมาณการสั่งซ้ือและอํานาจการสั่งซ้ือท่ีมากข้ึน ดังนั้นการท่ีผู1ซ้ือ
และผู1ขายมุ8งเน1นการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน จะส8งผลต8อความร8วมมือ
ระหว8างองค�กรในการได1มาซ่ึงความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ท่ีมีความโดดเด8นหรือมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงตามความต1องการขององค�กรท่ีจะได1มาซ่ึงสินค1าท่ีสะท1อนถึงภาพลักษณ�ขององค�กรได1
เป?นอย8างดี   
    ผลการวิจัยพบว8า การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน มี
อิทธิพลเชิงบวก ต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�   
    สอดคล1องกับงานวิจัย Aydin Inemek, Paul Matthyssens (2013: 580-
594) เข1าใจปEจจัยความสัมพันธ�ผู1ซ้ือผู1ขาย ต8อนวัตกรรมของผู1ขายในบริบทการข1ามเขตความสัมพันธ�
อุปทาน ผลการศึกษาพบว8าการเสริมสร1างการจัดซ้ือและการจัดการอุปทานส8งผลกระทบต8อนวัตกรรม
ของผู1ขายเพราะมีการบริหารเครือข8ายการพัฒนาผลิตภัณฑ�และการสร1างความสัมพันธ�ใกล1ชิดในระยะยาว 
และBrian Fynes, Chris Voss (2002: 589-613) การยอมรับการพัฒนาความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซ้ือ
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และผู1ขาย และการมุ8งประเด็นการพิจารณาการวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบความร8วมมือ
ปฏิบัติการด1านคุณภาพกับผลการดําเนินงานของโรงงานอิเลคทรอนิกส�ในประเทศไอซ�แลนด� ส8งผลต8อ
การจัดการคุณภาพและความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซ้ือและผู1ขาย ในทิศทางเดียวกับ Kjell Toften Trond 
Hammervoll (2009: 1378 – 1391) ผู1ประกอบการท่ีมีการตลาดแบบเฉพาะเจาจงควรมีการคํานึงถึง
ระยะเวลายาวนาน เพราะสามารถสําเร็จท้ังด1านการตลาด การเลือกกลุ8มลูกค1า ตําแหน8งผลิตภัณฑ� 
และงานวิจัย Salil K. Sen (2014: 95 – 106) ความจําเป?นในการพัฒนาภาวะพ่ึงพิงซ่ึงกันและกัน
ระหว8างองค�กรเป?นการพัฒนาอย8างยั่งยืน เช8นเดียวกับAskar Muratov, Marcelo Machado and 
Jonas Dahlqvist (2015) การมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู1ขายส8งผลต8อความร8วมมือ การบริหารความสมดุล
ของอํานาจ ในการเจรจาต8อรอง  

1.2.2 ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร มีอิทธิพลต8อความแตกต8าง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
    จากการวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า หน8วยงานจัดซื้อจัดหาได1ให1ความสําคัญต8อการ
แบ8งปEนข1อมูลด1านรายละเอียดของสินค1าหรือผลิตภัณฑ�ที่ต1องการ เพราะสามารถตอบสนองความ
ต1องการโดยเน1นเรื่องของกิจกรรมการสื่อสาร การพัฒนาเทคนิคการผลิตร8วมกัน การลดข1อจํากัดของ
การทํางานและหาทางออกร8วมกัน สิ่งเหล8านี้เป?นปEจจัยสําคัญท่ีทําให1กิจกรรมการได1มาซ่ึงคุณสมบัติ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีต1องการ  ผลการวิจัยพบว8า ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร 
มีอิทธิพลเชิงบวกต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�  
    สอดคล1องกับงานวิจัยของ Efstratios Loizou Anastasios Michailidis 
Fotios Chatzitheodoridis (2013: 917 – 935) พบว8ามาตรฐานการผลิตทําให1เกิดนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ�ข้ึนมาได1เพราะการท่ีองค�กรมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข1อมูลและการร8วมมือทาง
นวัตกรรมร8วมกัน และ Suhong Li a, Binshan Lin พบว8าการบรรลุเปMาหมายการทํางานระดับสูงได1
เม่ือมีการแบ8งปEนข1อมูลและข1อมูลที่มีคุณภาพ ส8งผลกระทบต8อความสัมพันธ�การแบ8งปEนข1อมูลและ
การใช1เวลาในสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอีกท้ังยังเป?นการลดความไม8เชื่อใจในระดับการแบ8งปEน
ข1อมูลและคุณภาพของข1อมูลเพื่อให1เกิดคุณภาพของการแบ8งปEนข1อมูล ประกอบกับองค�กรต8อ
ข1อแนะนําในการคัดเลือกผู1ขายต8อไป  ในทิศทางเดียวกับ Thomas Atkin Armand Gilinsky Jr 
Sandra K. Newton (2012: 115 -133) การให1ผู1ซ้ือได1รับรู1ข1อมูลของเจตนาในการดําเนินขององค�กร
กับผู1ซื้อถึงผลประโยชน�ทางด1านสิ่งแวดล1อมท่ีนอกเหนือจากตัวเงินท่ีจะได1นั้น ผลักดันรายได1ของ
องค�กรสร1างการเป?นผู1นําด1านต1นทุน ความเหนือกว8าของความแตกต8างผลิตภัณฑ�ท่ีมีมากกว8าการทํา
ธุรกิจท่ีไม8ได1คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล1อม และงานวิจัยของ Robert J. Trent Robert M. Monczka 
(2003) ความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกท่ีมีมากกว8าการจัดซ้ือระหว8างประเทศท่ัวไปเม่ือมีปEจจัย
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ด1าน ความพร1อมต8อการให1ข1อมูลระหว8างองค�กรเพ่ือให1รับรู1ข1อมูลของสินค1าและองค�กรท่ีมากข้ึนพร1อม
ท้ังการบริหารจัดการจัดซ้ือให1ประสบความสําเร็จได1     

1.2.3 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต8อความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
    ข1อค1นพบของงานวิจัย ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า ผลิตภัณฑ�ท่ีใช1ในการประกอบเป?นรถยนต�นั้นเป?น
ลักษณะเฉพาะเจาะจงจําเป?นต1องมีผู1ท่ีเชี่ยวชาญและมีความรู1ทางด1านเทคนิคเฉพาะเจาะจง ประกอบ
กับทักษะความเข1าใจทางด1านภาษา วัฒนธรรม ที่แตกต8างกันของแต8ละประเทศ ดังนั้นองค�กรท่ี
สามารถได1มาซ่ึงผลิตภัณฑ�มีความแตกต8างจากคู8แข8ง มีความโดดเด8นหรือมีลักษณะเฉพาะพิเศษ ท่ี
เป?นอัตลักษณ�ขององค�กร ด1วยการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีต1องการ มี
คุณสมบัติตามกําหนด รวมถึงการมีคุณภาพท่ีส8งผลต8อผลิตภัณฑ�หน8วยสุดท1าย เพ่ือบรรลุเปMาหมาย
ขององค�กรได1ดี  
    ผลการวิจัยพบว8าศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
อิทธิพลเชิงบวกต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Hannu Littunen Markku Virtanen (2009: 
535 – 554) บริษัทในประเทศฟ�นแลนด�ท่ีมีความแตกต8างผลิตภัณฑ� ส8งผลต8อการเติบโตของบริษัท 
โดยมีปEจจัยผลักดันคือ การเพ่ิมความสามารถในการผลิตและเครือข8ายความสัมพันธ�กับหน8วยงาน
ภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะนําไปสู8ความสําเร็จของผลิตภัณฑ�เฉพาะเจาะจงได1 และ
งานวิจัยของ Chris Raddats (2011:332 – 343) อุตสาหกรรมบริการในประเทศอังกฤษ พบว8าการ
ทําผลิตภัณฑ�ให1เป?นที่นิยมของอุตสาหกรรมบริการนั้นข้ึนอยู8คือ การมีการบริการท่ีเฉพาะเจาะจง
ผลิตภัณฑ�ของบริษัท และการคํานึงถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข1องของการบริการในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ� ใน
ทิศทางเดียวกับ Amit Saraswat Toby Mammen Jayesh P. Aagja Ruchi Tewari Amit Saraswat 
Toby Mammen Jayesh P. Aagja Ruchi Tewari (2010:  166 – 180) ผู1บริโภคในประเทศอินเดีย
ท่ีมองภาพลักษณ�และความแตกต8างของร1านค1าท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีแตกต8างและการ
สร1างสรรค�ความแตกต8างจากรูปลักษณ�ภายนอกเพ่ือตัดสินใจซ้ือสินค1า และงานวิจัยของ Brian Healy 
Ann Ledwith Michele O'Dwyer (2014: 49 – 68) ศึกษาผลการดําเนินงานของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ใหม8 ถึงความได1เปรียบด1านผลิตภัณฑ� การประเมินผลของผลิตภัณฑ�ใหม8 ของบริษัทใน
ประเทศไอซ�แลนด� พบว8าผู1ประกอบการขนาดใหญ8คํานึงถึงความได1เปรียบของผลิตภัณฑ�ในแง8ของ
คุณภาพและราคา ผู1ประกอบการขนาดกลางและขนาดย8อมเน1นความพึงพอใจความจําเป?นท่ีลูกค1า
ต1องการมากกว8า ผู1ประกอบการขนาดใหญ8มุ8งเน1นเรื่องของการวัดผลงานของผลิตภัณฑ�ใหม8จาก
การตลาดแต8ผู1ประกอบการขนาดกลางและขนาดย8อมเน1นการยอมรับของลูกค1า ผู1ประกอบการขนาด
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ใหญ8เน1นการมองส8วนแบ8งทางการตลาดและกําไร ขณะท่ีผู1ประกอบการขนาดกลางและขนาดย8อมเน1น
ผลกําไรและยอดขาย สอดคล1องกับงานวิจัย Rodolfo Bernabéu Antonio Tendero Miguel 
Olmeda (2012: 1626 – 1639) การเพิ่มกลยุทธ�ความแตกต8างสินค1าเฉพาะเจาะจงผลิตภัณฑ�
ออแกร�นิกมีแนวโน1มการได1รับการยอมรับจากลูกค1าในประเทศสเปน 

1.2.4 การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�กร มีอิทธิพลต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
    ผลการวิจัยพบว8า การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว8างองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ในงานวิจัยยังพบว8า 
ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความ
คิดเห็นว8า การได1รับข1อมูลระหว8างองค�กรได1อย8างถูกต1องด1านข1อมูลผลิตภัณฑ�ท่ีต1องการระหว8างผู1ซ้ือ
และผู1ขายสินค1า ผ8านการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร จะ
ทําให1ได1ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณสมบัติด1านคุณภาพตามท่ีต1องการได1  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Mohsen Attaran (2007) ได1ศึกษาเก่ียวกับความ
ร8วมมือขององค�กรด1านการนําระบบคอมพิวเตอร�เข1ามาใช1ในงานสามารถท่ีจะสร1างกลยุทธ�การจัดการ
และส8งผลต8อการเพ่ิมปริมาณและการสร1างโอกาสทางธุรกิจท่ีดีข้ึน งานวิจัยศึกษาธุรกิจขนาดย8อมและ
ขนาดกลาง ท่ีมีการใช1เทคโนโลยีหลากหลาย จากตารางงาน การจัดการโครงการและการประชุมผ8าน
วีดีโอ (Web-Video conferencing) เป?นการนําข1อมูล การแบ8งปEนข1อมูลและการจัดการโซ8อุปทาน 
และยังพบว8าความสําเร็จของความสําเร็จของความร8วมมือดังกล8าวระหว8างผู1ขาย ตัวแทนกระจาย
สินค1าและลูกค1าสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ ปริมาณ การลดต1นทุน และการพัฒนาคุณภาพพัฒนา
ประสิทธิภาพ, ปริมาณ, การลดต1นทุน และการพัฒนาคุณภาพได1ดีและมีวิธีการทําเพราะเทคโนโลยี
สามารถท่ีจะสร1างความร8วมมือและความคิดสร1างสรรค�ในงานได1โดยไม8ต1องมารวมตัวกัน และงานวิจัย 
Ursa Golob Klement Podnar (2007: 245 – 256) กลยุทธ�การเปรียบเทียบทางการแข8งขัน
ความสัมพันธ�ของสูตรผลิตภัณฑ�คู8แข8งในตลาดยุโรป ถึงความเป?นไปได1ในการแข8งขันด1วยการใช1กลยุทธ�
ความแตกต8างของผลิตภัณฑ� พบว8าความแตกต8างของกลยุทธ�เก8าและใหม8ของสมาชิกยุโรป สมาชิก
ใหม8เน1นเรื่องความสมดุลย�ระหว8างราคาและคุณภาพ ขณะท่ีสมาชิกเก8าเน1นเรื่องคุณภาพและการเป?น
ตัวแทนของคุณภาพ และตัวแทนกระจายสินค1า ในทิศทางเดียวกับ Davide Luzzinia, Markus 
Amannb, Federico Caniatoc, Michael Essigb, Stefano Ronchic (2015: 109–120) ศึกษา
ผลกระทบจากการให1ความร8วมมือของผู1ขายกับนวัตกรรมผลการดําเนินงานในส8วนจัดซ้ือ พบว8า 
นวัตกรรมแบ8งแยกตามประเภทความสําคัญ ความสําคัญของกรให1ความร8วมมือของผู1ขาย และกลยุทธ�
การจัดหาท่ีส8งผลต8อผลการดําเนินงานนวัตกรรมที่ดีกว8า การจัดซื้ออย8างเพียงพอ ความรู1ในการ
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ร8วมมือกับผู1ขายและกลยุทธ�การจัดหา ขณะเดียวกันความมั่นใจในเทคโนโลยีช8วยส8งเสริมในการ
ทํางานท่ีดีข้ึนด1านกลยุทธ�นวัตกรรม กลยุทธ�การจัดหา 
  1.3 ความสามารถในการจดัการกลยุทธ$การจัดหาระดับโลกท้ัง 4 ด�าน กับการควบคุม
การจัดการต�นทุนอย'างมีประสิทธิผล 

1.3.1 การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน มีอิทธิพลต8อการ
ควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล 
    จากการวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า องค�กรในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�มีการสร1าง
ความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืนได1ทําให1องค�กรสามารถดําเนินการด1านการควบคุมต1นทุน
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ได1อย8างมีประสิทธิผล กิจกรรมของการจัดการต1นทุนเป?นเปMาหมายหลักของ
หน8วยงานจัดซ้ือจัดหาเริ่มต้ังแต8การวิเคราะห�เปรียบเทียบต1นทุนราคาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ก8อนทํา
การตัดสินใจสั่งซ้ือ มีการคํานึงถึงต1นทุนกิจกรรมท่ีเกิดจากการจัดซ้ือ และการวิเคราะห�ต1นทุนรวมของ
การครอบครองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�ในการคํานวณราคาต8อหน8วยเพ่ือการตัดสินใจในการสั่งซ้ือ 
ผลการวิจัยพบว8า การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน มีอิทธิพลเชิงบวกต8อการ
ควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล  
    สอดคล1องกับงานวิจัยของ Veronica H. Villena, Elena Revilla, 
Thomas Y. Choi (2011: 561-576) ได1ทําการศึกษาด1านมืดของรายได1ทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธ�
ผู1ซื้อผู1ขาย ผ8านความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรและรูปแบบโครงสร1างท่ีมีคุณค8าต8อผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจเพราะเพิ่มเรื่องของการตัดสินใจต8อผู1ขายได1ดี  การสร1างรายได1ทางสังคมเป?นเหมือนสินทรัพย�
ขององค�กรท่ีสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กร และงานวิจัยของ Injazz J. Chen, Antony Paulraj 
(2004: 119-150) ศึกษาการออกแบบและการบริหารจัดการเครือข8ายของความสัมพันธ�อย8างอิสระ
เพ่ือพัฒนาและผลักดันให1มีความร8วมมือทางด1านกลยุทธ� โดยเน1นไปท่ีระบบการจัดการโซ8อุปทาน 
ผลการศึกษาพบว8าความสําเร็จบนพ้ืนฐานการวัดผลด1านการวิเคราะห�และการแบ8งอย8างละเอียด โดย
ปEจจัยสําคัญท่ีทําให1ความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซ้ือกับผู1ขายดําเนินไปได1ดีคือ การติดต8อสื่อสาร การมีส8วน
เก่ียวข1องของผู1ขาย ความสัมพันธ�ระยะยาว การทํางานแผนกต8างๆ ในองค�กร และการตอบสนองการ
ลดราคาเพ่ือให1เหมาะสมท้ังผู1ซื้อและผู1ขาย ในทิศทางเดียวกับ Marko Kohtamäki, Jukka Partanen 
(2016: 2498–2506) การเรียนรู1ท่ีมีความสัมพันธ�ที่จะร8วมสร1างมูลค8าจากผู1ขายจากการนําเสนอ
ความสัมพันธ�ระหว8างความรู1ของโรงงานผลิตและการบริการทางธุรกิจ สอดคล1องกับ Yadong Luoa, 
Yi Liub, Qian Yangc, Vladislav Maksimovd, Jigang Houe (2015: 607–615) สํารวจกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช1ในประเทศจีน พบว8าผลการดําเนินงานความสัมพันธ�จะลดลงส8งผลต8อการเพ่ิม
โอกาสเพ่ิมค8าใช1จ8าย ความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซ้ือผู1ขายเป?นสิ่งสําคัญในการเสริมสร1างประสิทธิภาพการ
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ทํางานและลดค8าใช1จ8าย การมีธรรมาภิบาลระหว8างองค�กร และงานวิจัยของ Markus Bluta, Heiner 
Evanschitzkyb, Christof Backhausa, John Ruddb, Michael Marck (2016:82–90) วิธีการ
รักษาความสัมพันธ�ผู1ซ้ือผู1ขายในระยะยาว ด1วยการแบ8งปEนผลประโยชน�ด1านราคา พฤติกรรมการซ้ือ
ขายท่ีส8งเสริมผลประโยชน�ทางธุรกิจร8วมกันได1     

1.3.2 ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร มีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�
ด1านการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล 
    ผลการวิจัยพบว8า ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ไม8มี
อิทธิพลต8อความสัมพันธ�ด1านการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ผู1บริหารและผู1จัดการ
ฝBายจัดซื้อจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า สิ่งหนึ่งท่ี
หน8วยงานจัดซ้ือควรคํานึงถึงคือการกําหนดกลยุทธ�ในการทํางาน แต8การท่ีจะปฏิบัติได1นั้นต1องมีความ
เชี่ยวชาญในตลาดสินค1าและลักษณะธุรกิจด1วยเช8นกัน สิ่งหนึ่งท่ีหลายหน8วยงานนํามาใช1คือเรื่องการ
หาข1อมูลจาก การท่ีได1รู1จักแหล8งผู1ผลิตอย8างละเอียด การให1ข1อมูลด1านสินค1ากับผู1ขายท่ีมีศักยภาพ 
โดยเฉพาะอย8างยิ่งการมีผู1ขายที่สามารถผลิตสินค1าที่มีคุณภาพ และแบ8งปEนรายละเอียดสินค1า 
กระบวนการผลิต เพ่ือการกําหนดกลยุทธ�การทํางานระหว8างองค�กรให1บรรลุเปMาหมายได1 แต8เนื่องด1วย
สภาวะของการแข8งขันท่ีมีคู8แข8งในตลาดเพ่ิมมากข้ึนการรั่วไหลของข1อมูลจะทําให1ระบบทางการตลาด
และแผนงานขององค�กรล1มเหลว 
    ขัดแย1งกับงานวิจัย Askar Muratov, Marcelo Machado and Jonas 
Dahlqvist (2015) การมีความสัมพันธ�ทีดีกับผู1ขายส8งผลต8อความร8วมมือ การบริหารความสมดุลย�ของ
อํานาจ ในการเจรจาต8อรอง ความคาดหวังทางกลยุทธ�ของการปรับโครงสร1างตัวผลักดันในลดต1นทุน
ให1ลูกค1ารายเดียว และการทํารีเอ็นจีเนียริ่ง พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและไอที การสั่งซ้ือ
ทันเวลา การรวมมือกับผู1ขาย การผลิตแบบลีน ในทิศทางเดียวกับ Robert J. Trent Robert M. 
Monczka (2003) พบว8าปEจจัยด1านความพร1อมของผู1ขายท่ีมีสมรรถภาพ ส8งผลต8อความสําเร็จของ
การจัดหาทั่วโลกที่มีมากกว8าการจัดซื้อระหว8างประเทศทั่วไป และงานวิจัยของ Martin Tidy, 
Xiaojun Wang, Mark Hall (2016: 3294-3305) ศึกษาถึงการตรวจสอบบทบาทของผู1ผลิตการ
บริหารความสัมพันธ�รวมท้ังการใช1งานของผู1จัดจําหน8ายอย8างเป?นทางการ ความสัมพันธ�ระยะยาวและ
ความผูกพันใกล1ชิดกับซัพพลายเออร�ท่ีสามารถเป?นร8วมงานการในการบรรลุเปMาหมายการทําธุรกรรม
เพ่ือการดําเนินการของความสัมพันธ�ทางสัญญาและไปสู8พ้ืนฐานท่ีสร1างความสัมพันธ�ท่ีดี ด1วยการ
ไว1วางใจซ่ึงกันและกันในการให1ข1อมูล และความเชื่อม่ัน ท่ีส8งผลในเรื่องผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนร8วมกัน 

1.3.3 ด1านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต8อ
การควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล 
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    ผลการวิจัยพบว8า ด1านศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ไม8มีอิทธิพลต8อการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ข1อค1นพบในงานวิจัย ผู1บริหารและ
ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า การท่ี
องค�กรผู1ซื้อและผู1ขายมีประสบการณ�มีความรู1ความเชี่ยวชาญด1านการค1าระหว8างประเทศท่ีดี และ
รู1เท8าทันต8อกิจกรรมการเกิดข้ึนของต1นทุนสินค1า ความเสี่ยงทางการค1าระหว8างประเทศ การประเมิน
มูลค8าการครอบครองสินค1า จึงสามารถท่ีจะควบคุมต1นทุนการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล 
    ขัดแย1งกับงานวิจัย William H. Murphy, Ning Li (2014) ผู1ขายชาวจีน
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจจากการประยุกต�ในเรื่องของทัศนคติส8วนตัว การรับรู1 ความพึงพอใจในงาน 
และการทําสัญญา โดยการทําธุรกิจจะมีการต้ังหน8วยงานข้ึนมาเพ่ือท่ีจะบริหารจัดการลูกค1าหลัก เพ่ือ
ลดความแตกต8างทางวัฒนธรรมระหว8างผู1ขายในประเทศจีนและผู1ซ้ือทางตะวันตก เพราะธุรกิจของ
ประเทศทางตะวันตกมีลักษณะการดําเนินงานผ8านตัวแทนขายโดยเน1นการสร1างความสัมพันธ�ทางโซ8
อุปทาน แต8นักธุรกิจชาวจีนจะเน1นบริหารจัดการลูกค1าหลัก และงานวิจัย Robert J. Trent Robert 
M. Monczka (2003) ปEจจัยสําคัญในการสร1างความสําเร็จของการจัดหาระดับโลกท่ีมีมากกว8าการ
จัดซ้ือระหว8างประเทศท่ัวไปเพราะผู1ขายท่ีมีความสนใจในการทําสัญญาซ้ือขายระหว8างประเทศต8อกัน 
ในทิศทางเดียวกับ Fredo Schotanus , Jan Telgen , Luitzen de Boer (2010: 51–60) การ
เปรียบเทียบความสําเร็จและความไม8สําเร็จในของเขตท่ีกว1างใหญ8การวิเคราะห�ปEจจัย คือ ไม8มีส8วนร8วม 
การมีส8วนร8วม การเป?นส8วนหนึ่งในการสร1างองค�ความรู1 ความต8อเนื่องของการเป?นส8วน การสื่อสาร 
และการแบ8งปEนผลประโยชน�ซึ่งกันและกัน สิ่งท่ีค1นพบการร8วมมือ การแสดงออกถึงสัญญา ปEจจัยอ่ืนๆ 
คือ ความไว1วางใจ โครงสร1าง คือความสําคัญในการร8วมมือสร1างองค�กร แต8พิจารณาความสําคัญท่ี
ส8งผลการการบริหารจัดการกลุ8มงานจัดซ้ือ สอดคล1องกับ Askar Muratov, Marcelo Machado 
and Jonas Dahlqvist (2015) การมีความสัมพันธ�ทีดีกับผู1ขายส8งผลต8อความร8วมมือ การบริหาร
ความสมดุลย�ของอํานาจ ในการเจรจาต8อรอง ความคาดหวังทางกลยุทธ�ของการปรับโครงสร1างตัว
ผลักดันในลดต1นทุนให1ลูกค1ารายเดียว และการทํารีเอ็นจีเนียริ่ง พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและ
ไอที การสั่งซ้ือทันเวลา การร8วมมือกับผู1ขาย การผลิตแบบลีน และงานวิจัย Lâm Laurent Lim, 
Gülgün Alpan, Bernard Penz (2016) การขายและการดําเนินงานการวางแผนเป?นปEญหาท่ีท1าทาย
สําหรับการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค1าและการควบคุมต1นทุนการผลิต การเข1าสู8โลกาภิวัตน�และ
สภาพแวดล1อมท่ีไม8แน8นอนการปรับตัวและปรับปรุงการประสานงานระหว8างการขายและฟEงก�ชั่นโซ8
อุปทาน การประสานงานนี้มีความซับซ1อนตั้งแต8การขายและฟEงก�ชั่นห8วงโซ8อุปทานและไม8สามารถ
เทียบเคียงวัตถุประสงค�      
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1.3.4 การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�กร มีอิทธิพลต8อการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล 
    ข1อค1นพบในงานวิจัย ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมีการช8องทางการสื่อสาร
ในปEจจุบันสามารถเข1าถึงได1หลายทาง ทําให1ระบบธุรกิจค1าขายสามารถทําได1ง8าย รวดเร็วและมีข1อมูล
ท่ีใกล1เคียงข1อเท็จจริงมากข้ึน เป?นการประหยัดต1นทุนการสื่อสารและสร1างความม่ันใจในการตัดสินใจ
สั่งซ้ือ ควบคุมต1นทุนจากงานในการนําสินค1าจากผู1ขาย กระท่ังถึงโรงงานผลิตตามคุณภาพท่ีต1องการได1
และตอบสนองต1นทุนท่ีคาดการณ�ไว1ได1ทําให1องค�กรนั้นจะสามารถท่ีจะช8วยเรื่องของการจัดการลด
ต1นทุน ท่ีถือว8าเป?นเปMาหมายการทํางานของหน8วยงานจัดซ้ือได1 และยังสร1างความยืดหยุ8นด1านต1นทุน
ของสินค1าสําเร็จรูปขององค�กรได1มากข้ึน ผลการวิจัยพบว8า การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกต8อการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Fabrizio Baldassarre, Raffaele Campo (2015) 
ความสําคัญ 3 ข1อในการในการตัดสินใจการจัดหาระดับโลกคือ 1) การประหยัดต1นทุน 2) การเข1าถึง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ�ระดับสูงหรือเทคโนโลยี และ 3) กิจกรรมโปรโมชั่นของการขาย และงานวิจัยของ 
Forough Karimi Alaghehband, Suzanne Rivard, Shikui Wub, Sylvain Goyette (2011: 
125–138) ได1ทําการวิจัยแบบงานวิจัยผสมผสานและผลท่ีไม8ได1คาดหวังท่ีส8งผลต8อผลกระทบต8อต1นทุน
ธุรกรรมบนการตัดสินใจจ1างหน8วยงานภายนอกและผลการดําเนินงาน โดยงานวิจัยศึกษาปรากฏการณ�
ด1านทฤษฎีต1นทุนธุรกรรมและการจ1างหน8วยงานภายนอกด1านไอทีเพ่ือผสมผสานรูปแบบ ในทิศทาง
เดียวกับ Askar Muratov, Marcelo Machado and Jonas Dahlqvist (2015) การมีความสัมพันธ�
ทีดีกับผู1ขายส8งผลต8อความร8วมมือ การบริหารความสมดุลย�ของอํานาจ ในการเจรจาต8อรอง ความ
คาดหวังทางกลยุทธ�ของการปรับโครงสร1างตัวผลักดันในลดต1นทุนให1ลูกค1ารายเดียว และการทํารีเอ็น
จีเนียริ่ง พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและไอที การสั่งซ้ือทันเวลา การรวมมือกับผู1ขาย การผลิต
แบบลีน สอดคล1องกับ Mehmood Khan n, Matloub Hussain, Hussein M. Saber (2016: 
208–214) ใช1ข1อมูลร8วมกันถือว8า เป?นปEจจัยสําคัญในการลดค8าใช1จ8ายในห8วงโซ8อุปทานอย8างยั่งยืน 
และงานวิจัยของ Lâm Laurent Lim, Gülgün Alpan , Bernard Penz (2016) การพัฒนาการ
สั่งซ้ือระหว8างต1นทุนโซ8อุปทานกับความพึงพอใจของลูกค1า การขายและการดําเนินงาน เป?นสิ่งสําคัญมี
ประสิทธิภาพสมดุลความจุ ผลิตภัณฑ� กับความต1องการของตลาดท่ีมีความผันผวนตลอดเวลา 
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2. ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต'างในคุณภาพของผลิตภัณฑ$ 
และการจัดการต�นทุนอย'างมีประสิทธิผล มีอิทธิพลต'อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
  2.1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีอิทธิพลต'อผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ 
   ผลการวิจัยพบว8า ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา มีอิทธิพลเชิงบวกต8อ
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า เวลาเป?นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตามแผนการธุรกิจ
และการดําเนินงานระหว8างองค�กรทั้งการตอบสนองในองค�กรเอง และการตอบสนองต8อตลาดของ
ลูกค1า ความล8าช1าท่ีเกิดข้ึนอาจส8งผลต8อกระบวนการโซ8อุปทานท้ังระบบ ดังนั้นกิจกรรมการจัดหา
ระดับโลกที่ผ8านกระบวนการจัดการที่มีความสามารถดําเนินให1บรรลุเปMาหมายได1นั้น ต1องมีการ
ปฏิบัติงานต8อกันท่ีดี ส8งผลให1เปMาหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ  
   สอดคล1องกับงานวิจัย Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda 
Cortegoso de Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015) 
วัดความสัมพันธ�ของผลการปฏิบัติงานของผู1ประกอบการด1านการจัดการโซ8อุปทานสีเขียวด1าน 
การเพ่ิมข้ึนของเงินจากการจัดส8งผลิตภัณฑ�ในเวลาและการลดเวลาการผลิต เป?นส8วนหนึ่งของเปMาหมาย
การจัดการ ในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady  
(2014: 417 – 426) ศึกษาการรายงานและความแตกต8างของความสัมพันธ�ระหว8างผู1ผลิตผู1ขาย การ
คัดเลือกผู1ขาย และผลการดําเนินงานของหน8วยงานจัดซ้ือ พบว8าโรงงานในคูเวต ในการศึกษาได1ทํา
การวัดผลการดําเนินงานของหน8วยงานจัดซ้ือ ปEจจัยท่ีส8งผล ได1แก8 ความสามารถในการจัดส8งสินค1า 
ปริมาณของสินค1าท่ีจัดส8ง ราคาสินค1า และคุณภาพของสินค1าท่ีจัดส8ง   

2.2 ความแตกต'างในคุณภาพของผลิตภัณฑ$  มีอิทธิพลต'อการดําเนินงานทางธุรกิจ 
   ผลการวิจัยพบว8า ความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�  มีอิทธิพลเชิงบวกต8อ
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัด ซื้อจัดหาธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า องค�กรสามารถท่ีจะได1มาซ่ึงผลิตภัณฑ�
มีความแตกต8างจากคู8แข8ง มีความโดดเด8นหรือมีลักษณะเฉพาะพิเศษ ท่ีสะท1อนถึงความต1องการของ
องค�กรได1เป?นอย8างดี จะทําให1องค�กรสามารถบรรลุเปMาหมายของผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดีได1   
   สอดคล1องกับงานวิจัย Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda 
Cortegoso de Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015) การเพ่ิมข้ีนข
องการผลการปฏิบัติงานท่ีดีด1านคุณภาพผลิตภัณฑ� เป?นส8วนหนึ่งในเปMาหมายการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู1ประกอบการด1านการจัดการโซ8อุปทานสีเขียว ในทิศทางเดียวกับ M. Tawfik Mady Tarek T. 
Mady Sarah T. Mady  (2014: 417 – 426) คุณภาพของสินค1าท่ีจัดส8ง คือปEจจัยหนึ่งท่ีส8งผลต8อ
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ความสัมพันธ�ระหว8างผู1ผลิตผู1ขาย การคัดเลือกผู1ขาย และผลการดําเนินงานของหน8วยงานจัดซ้ือ ของ
โรงงานในคูเวต และสอดคล1องกับข1อค1นพบในงานวิจัยของผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหา (2559) การท่ี
องค�กรจะปฏิบัติการด1านการจัดการสามารถตอบสนองได1ทันเวลา ตลอดจนทําให1ได1มาซ่ึงความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�ตามท่ีกลยุทธ�ผลิตภัณฑ�และกลุ8มตลาดขององค�กร และการบรรลุ
เปMาหมายผ8านความสามารถท่ีจะทําการควบคุมการจัดการต1นทุนได1อย8างมีประสิทธิผลนั้น ส8งผลต8อ
การดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดีข้ึนได1 เพราะการได1สินค1าท่ีดี จากผู1ขายท่ีมีมาตรฐานตามความต1องการ
ขององค�กรนั้น ส8งผลต8อสินค1าขององค�กรเช8นกัน ดังนั้นกิจกรรมการจัดหารระดับโลกที่ผ8าน
กระบวนการจัดการท่ีมีความสามารถดําเนินให1บรรลุเปMาหมายได1นั้น ต1องมีการปฏิบัติงานต8อกันท่ีดี 
ส8งผลให1เปMาหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจได1ตามแผนการท่ีตั้งไว1        

2.3 การจัดการต�นทุนอย'างมีประสิทธิผล มีอิทธิพลต'อการดําเนินงานทางธุรกิจ  
   ข1อค1นพบในงานวิจัย ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซื้อจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า เปMาหมายขององค�กรต8างๆ มีการนํากลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลกเข1ามาใช1ในองค�กรนั้นหากวิธีการคัดเลือกผู1ขายท้ังด1านคุณภาพสินค1า มาตรฐานของ
การผลิต ความม่ันคงด1านการเงิน นวัตกรรมการผลิตหรือสินค1าท่ีเหมาะกับองค�กร โดยผู1ซ้ือต1องมีกลยุทธ�
การจัดหาและมีการบริหารจัดการงานในการนําสินค1าจากผู1ขาย กระท่ังถึงโรงงานผลิตตามคุณภาพท่ี
ต1องการได1และตอบสนองต1นทุนท่ีคาดการณ�ไว1ได1ทําให1องค�กรนั้นจะสามารถท่ีจะช8วยเรื่องของการ
จัดการลดต1นทุน ท่ีถือว8าเป?นเปMาหมายการทํางานของหน8วยงานจัดซ้ือได1 และยังสร1างความยืดหยุ8น
ด1านต1นทุนของสินค1าสําเร็จรูปขององค�กรได1มากข้ึน อย8างไรก็ตามหากมีการจัดการท่ีไม8มีประสิทธิภาพก็
ส8งผลกระทบต8อต1นทุนได1เช8นกัน ผลการวิจัยพบจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล  มีอิทธิพลเชิงบวก
ต8อการดําเนินงานทางธุรกิจ 
   สอดคล1องกับงานวิจัย Wilhelm Khohler, Marcel Smolka (2015) วิเคราะห�
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของผู1ประกอบการท่ีทําด1านการจัดหาระดับโลก โดยมุ8งประเด็นของ
บริษัทแม8และผู1ขายระดับกลางรวมถึงการผสานระหว8างงานของการจ1างผลิต ท้ังการต้ังฐานผลิต
ต8างประเทศและผู1ผลิตในประเทศโดยเน1นเรื่องของรูปแบบของการประหยัดต1นทุน ของผู1ประกอบการ
ในประเทศสเปน พบว8าการจ1างผู1ผลิตในต8างประเทศที่มีประสิทธิภาพด1านเทคโนโลยีของการผลิต
ระดับสูงจะสามารถเพ่ิมเรื่องของกําลังการผลิต ผลกําไร และผลประโยชน�จะกลับมามีมูลค8าสูง  และ
งานวิจัย M. Tawfik Mady Tarek T. Mady Sarah T. Mady  (2014: 417 – 426) ราคาสินค1า เป?น
ปEจจัยท่ีส8งผลต8อความสัมพันธ�ระหว8างผู1ผลิตผู1ขาย การคัดเลือกผู1ขาย และผลการดําเนินงานของ
หน8วยงานจัดซ้ือ ในทิศทางเดียวกับ Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Fernanda 
Cortegoso de Oliveira Frascareli, Charbel Jose Chiappetta Jabbour (2015) การลดปEจจัย
นําเข1า การลดความถ่ีของอุบัติเหตุ การเพ่ิมข้ีนของการผลการปฏิบัติงานท่ีดีด1านคุณภาพผลิตภัณฑ� 
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การเพ่ิมข้ึนของเงินจากการจัดส8งผลิตภัณฑ�ในเวลา การลดปริมาณสินค1าคงคลัง การลดเวลาการผลิต 
ทําให1วัดความสัมพันธ�ของผลการปฏิบัติงานขององค�กรดีข้ึน 

3. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจมีอิทธิพลต'อความสัมพันธ$ระหว'าง
ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต'างในคุณภาพของผลิตภัณฑ$ และการจัดการ
ต�นทุนอย'างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

3.1 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลต'อความสัมพันธ$ระหว'าง
ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  
       ปEจจัยท่ีเกิดจากความไม8แน8นอนท่ีเกิดจากการแข8งขันท่ีสูงเป?นปEจจัยท้ังด1านต1นทุน
และรูปแบบของการแข8งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปEจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต8างประเทศเช8น 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว8างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค1าท่ีกระทบต8อการ
คาดการณ�ด1านต1นทุน ปEญหาทางการเมืองที่ส8งผลต8อกระบวนการซ้ือขาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ
ความรับผิดชอบทางสังคมและมาตรการการจัดการของโซ8อุปทานตลอดจนการเข1าการจัดระดับของ
ผู1ขายที่วิเคราะห�ศักยภาพในการตอบสนองผลิตภัณฑ�ได1ตามเปMาหมาย รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางสังคม ค8านิยมต8อสินค1า ที่มีต8อผลการการดําเนินงานทางธุรกิจ 
ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า 
ปEจจัยท่ีเกิดจากความไม8แน8นอนท่ีเกิดจากการแข8งขันท่ีสูงเป?นปEจจัยท้ังด1านต1นทุนและรูปแบบของการ
แข8งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   จากผลการวิจยัพบว8า การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวก
ต8อความสัมพันธ�ระหว8างความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
   สอดคล1องกับงานวิจัย Wlamir Gonçalves Xavier, Rodrigo Bandeira-de-
Mello, Rosilene Marcon (2014: 900–907) ได1ศึกษากลุ8มตัวอย8างด1วยการสังเกต 1,709 ราย จาก 
317 กลุ8ม ในประเทศบราซิลต้ังแต8ป> 2001 – 2009 พบว8าบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล1อม
ด1านการเมือง ส8งผลต8อประสิทธิภาพการทํางานของกลุ8มธุรกิจในประเทศบราซิล ทําให1ไม8สามารถ
เป?นไปตามเปMาหมายการปฏิบัติงานขององค�กร และงานวิจัยของ Ruta Masteikienea, Vitalija 
Venckuvieneb (2015: 1086 – 1094) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล1อมทางธุรกิจด1านการเป�ด
เสรีทางการค1า การเชื่อมต8อทางการตลาด การเติบโตผลผลิตโดยรวมเกิดข้ึนท่ัวโลกและมีอิทธิพลต8อ
ห8วงโซ8มูลค8าเพิ่ม และการตอบสนองทันเวลา  จากพบว8า ผลกระทบด1านเศรษฐกิจ กฎระเบียบ
เทคโนโลยี การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล1อม ส8งผลต8อการเมือง โลกทางธุรกิจและวิทยาศาสตร� 
และงานวิจัย Daniel I.Prajogo (2016: 241–249) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล1อม กลยุทธ�
นวัตกรรมผลิตภัณฑ� กระบวนการกลยุทธ�นวัตกรรม และสภาพแวดล1อมทางการแข8งขัน ส8งผลต8อการ
ดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร ในทิศทางเดียวกับ Asli Demirguc-Kunt, Inessa Love, Vojislav 
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Maksimovic (2006: 2967–2993) พบว8าธรรมเนียมปฏิบัติของแต8ละประเทศและสิ่งแวดล1อมทาง
ธุรกิจส8งผลต8อทางเลือกขององค�กรและรูปแบบการปฏิบัติงานขององค�กร 

3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจมีอิทธิพลต'อความสัมพันธ$ระหว'าง
ความแตกต'างในคุณภาพของผลิตภัณฑ$ กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
      การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต8อความสัมพันธ�
ระหว8างความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ข1อค1นพบในงานวิจัย 
ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความ
คิดเห็นว8า เป?นเรื่องของปEจจัยที่เกิดจากความไม8แน8นอนที่เกิดจากการแข8งขันท่ีสูงเป?นปEจจัยท้ังด1าน
ต1นทุนและรูปแบบของการแข8งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป บางองค�กรมีผู1ผลิตจํานวนมากเข1ามาในตลาดและ
กลายเป?นคู8แข8งทางการค1า ผลิตภัณฑ�บางประเภทต1องเหมาะสมกับการใช1งาน หรือแนวโน1มทาง
การตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช8นการเพ่ิมข้ึนของความนิยมในการใช1รถอีโกคาร� หรือแนวโน1มของการ
ใช1รถพลังงานไฟฟMา ดังนั้นจึงต1องดําเนินงานอย8างละเอียดในการทํางานและเสริมด1วยเทคนิคต8างๆ 
เพ่ือให1ได1ตามวัตถุประสงค�ของหน8วยงาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมและ
มาตรการการจัดการของโซ8อุปทานตลอดจนการเข1าการจัดระดับของผู1ขายท่ีวิเคราะห�ศักยภาพในการ
ตอบสนองผลิตภัณฑ�ได1ตามเปMาหมาย รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางสังคม 
ค8านิยมต8อสินค1า ท่ีมีต8อผลการการดําเนินงานทางธุรกิจ   
   ผลการวิจัยพบว8า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต8อ
ความสัมพันธ�ระหว8างความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ      
   สอดคล1องกับงานวิจัย Daniel I.Prajogo (2016: 241–249) การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล1อม กลยุทธ�นวัตกรรมผลิตภัณฑ� กระบวนการกลยุทธ�นวัตกรรม และสภาพแวดล1อม
ทางการแข8งขัน ส8งผลต8อการดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร ในทิศทางเดียวกับงานวิจัย Ruta 
Masteikienea, Vitalija Venckuvieneb (2015: 1086 – 1094) มีการจ1างผลิตจากหน8วยงาน
ภายนอก หรือการลงทุนโดยตรงตรงในต8างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทํางานเฉพาะผลิตภัณฑ�
หรือด1านต1นทุนค8าแรง ซ่ึงเป?นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล1อมทางธุรกิจด1านการเป�ดเสรีทางการค1า 
การเชื่อมต8อทางการตลาด การเติบโตผลผลิตโดยรวมเกิดข้ึนท่ัวโลกและมีอิทธิพลต8อห8วงโซ8มูลค8าเพ่ิม 

3.3 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลต'อความสัมพันธ$ระหว'าง
การจัดการต�นทุนอย'างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
   ข1อค1นพบในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า อุตสาหกรรมรถยนต�มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อม
ทางธุรกิจอยู8เสมอ ทําให1การประเมินผลกระทบด1านต1นทุน และบริหารความเสี่ยงได1ดี  ผลการวิจัย
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พบว8าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ ไม8มีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�ระหว8างการจัดการ
ต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  
   ขัดแย1งกับงานวิจัย Wlamir Gonçalves Xavier, Rodrigo Bandeira-de-
Mello, Rosilene Marcon (2014: 900–907) พบว8าบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล1อมด1าน
การเมือง ส8งผลต8อประสิทธิภาพการทํางานของกลุ8มธุรกิจในประเทศบราซิล ทําให1ไม8สามารถเป?นไป
ตามเปMาหมายการปฏิบัติงานขององค�กร ในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Asli Demirguc-Kunt, 
Inessa Love, Vojislav Maksimovic (2006: 2967–2993) ทดสอบบริษัทต8างๆ ใน 52 ประเทศเพ่ือ
ทดสอบว8าธรรมเนียมปฏิบัติของแต8ละประเทศและสิ่งแวดล1อมทางธุรกิจส8งผลต8อทางเลือกขององค�กร
และรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีมีส8วนต8อการพัฒนาด1านการเงิน และกฎระเบียบปฏิบัติ 

4. ทัศนคติของการแข'งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน$ ความไว�วางใจระหว'างองค$กร และ
ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า มีอิทธิพลต'อความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ$การจัดหาระดับโลก ของอุตสาหกรรมรถยนต$ในประเทศไทย 

4.1 ทัศนคติของการแข'งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน$อิทธิพลต'อความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ$การจัดหาระดับโลก ท้ัง 4 ด�าน  

4.1.1 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลต8อการเสริมสร1าง

ความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน 

    การท่ีผู1บริหารหรือฝBายบริหารท่ีถือว8ามีอิทธิพลต8อการกําหนดนโยบายและ

แนวทางขององค�กรได1 ดังนั้นการจะขับเคลื่อนกลยุทธ�ออกไปย8อมต1องได1รับการสนับสนุนด1วยเช8นกัน 

บริษัทท่ีทําธุรกิจระดับสากลมามักจะมีประสบการณ�ในการดําเนินการจัดหาระดับโลกท่ีประสบ

ความสําเร็จและนํารูปแบบไปใช1ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการลงทุนต8อไป ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือ

จัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า การจัดหาจากผู1ขาย

ต8างประเทศเพราะวัตถุดิบและเทคโนโลยีของการผลิตอยู8ในประเทศนั้นๆ หากคํานวณงบประมาณ

ลงทุนเองแล1ว  ก็มีมูลค8าสูง ประกอบกับผู1ผลิตในประเทศไม8สามารถตอบสนองด1านคุณภาพได1เลย        

ก็เป?นอีกปEจจัยสําคัญท่ีทําให1ผู1บริหารต1องมาทบทวนกลยุทธ�เพ่ือให1องค�กรดํารงอยู8ได1  แนวโน1มของ

การตอบสนองขององค�กร ในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงต8อความต1องการภายในองค�กรและ

ภายนอกองค�กรเพ่ือในการเข1าสู8ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแข8งขันตลอดเวลา ทําให1องค�กรต1องปรับตัว

ให1เท8าทันเพ่ือความอยู8รอด ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจต8อไป ผลการวิจัยพบว8า ทัศนคติของการ

แข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� มีอิทธิพลเชิงบวก ต8อการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน  
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    สอดคล1องกับงานวิจัย Fabrizio Baldassarre, Raffaele Campo (2015) 
ปEจจัยท่ีทําให1มีการจัดหาระดับโลก ได1แก8 ทัศนคติ โอกาสและความท1าทาย และกับข1อคิดเห็นของผู1ให1
ข1อมูลหลัก ให1ความสําคัญกับเรื่องของการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กร โดยแต8ละองค�กรมี
กลยุทธ� มีแผนการดําเนินงาน และมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการพยายามท่ีจะสร1างความสัมพันธ�
ดังกล8าว ในทิศทางเดียวกับ Lâm Laurent Lim, Gülgün Alpan , Bernard Penz (2016) สิ่งสําคัญ
มีประสิทธิภาพสมดุลความจุ ผลิตภัณฑ� กับความต1องการของตลาดท่ีมีความผันผวนตลอดเวลา และ
งานวิจัย Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (2015: 58–70) การพัฒนาทัศนคติจากการหา
ความคาดหวังการในสร1างความแตกต8างของขนาดและส8วนแบ8งทางการตลาด และการพัฒนาแนวคิด
ของการค1าระดับโลก  

4.1.2 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลต8อความร8วมมือใน
การแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร 
    จากการวิจัยพบว8า ผู1บริหารหรือฝBายบริหารท่ีถือว8ามีอิทธิพลต8อการกําหนด
นโยบายและแนวทางขององค�กรได1 ดังนั้นการจะขับเคลื่อนกลยุทธ�ออกไปย8อมต1องได1รับการสนับสนุน
ด1วยเช8นกัน บริษัทท่ีทําธุรกิจระดับสากลมามักจะมีประสบการณ�ในการดําเนินการจัดหาระดับโลกท่ี
ประสบความสําเร็จและนํารูปแบบไปใช1ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการลงทุนต8อไป ผู1บริหารและผู1จัดการฝBาย
จัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า การจัดหาจากผู1ขาย
ต8างประเทศเพราะวัตถุดิบและเทคโนโลยีของการผลิตอยู8ในประเทศนั้นๆ ควรท่ีได1รับการยอมรับ
ระหว8างองค�กรด1านการให1รายละเอียดและข1อมูลของสินค1าท่ีจะทําการตกลงซ้ือขายท่ีเพียงพอ เพราะ 
ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร เป?นกิจกรรมสําคัญท่ีผู1ซื้อต1องสื่อสารให1ข1อมูลความ
ต1องการและรายละเอียดต8างๆ ขององค�กร  เพ่ือรับรู1ถึงแนวโน1มของการตอบสนองขององค�กร ในการ
ปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงต8อความต1องการภายในองค�กรและภายนอกองค�กรได1เท8าทัน ผลการวิจัย
พบว8า ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� มีอิทธิพลเชิงบวกต8อความร8วมมือในการแบ8งปEน
ข1อมูลระหว8างองค�กร 
    จากผลการวิจัยได1สอดคล1องกับงานวิจัยท่ีผ8านมาของ Stanley E. Fawcett 
Paul Osterhaus Gregory M. Magnan James C. Brau Matthew W. McCarter การเข1าใจข1อมูล
ด1านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต8อผลการดําเนินงานโซ8อุปทาน ในงานวิจัยพบว8าความสามารถในการ
แบ8งปEนข1อมูลด1านการเชื่อมต8อและความต้ังใจส8งผลต8อการปฏิบัติท่ีดี ท้ังด1านการปฏิบัติงานและการ
ได1เปรียบทางการแข8งขัน โดยการรวบรวมการเชื่อมต8อของความท1าทาย ปEจจุบันผลด1านการให1ข1อมูล
ในระบบท่ีสั้นกระชับจะเป?นสิ่งที่ผู1จัดการต1องการ ความท1าทายของการเชื่อมต8อข1อมูลลดลงเม่ือ
วัฒนธรรมองค�กรและโครงสร1างองค�กรท่ีไม8มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดลงของผู1จัดการท่ีมีความ
ต้ังใจในการแบ8งปEนข1อมูลท่ีจําเป?นเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานโซ8อุปทาน ความต้ังใจเป?นกุญแจสําคัญ
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ต8อการแบ8งปEนข1อมูลท่ีจะลดการมองข1ามการไม8เข1าใจกัน การจัดการเล็กๆ น1อย ไปจนกระท่ังการลงทุน
ขนาดใหญ8 จะต1องเปลี่ยนองค�กรต8างให1เห็นความสําคัญของการลงทุนเทคโนโลยีอย8างเต็มท่ี และ 
Jingquan Lia, Riyaz Sikorab, Michael J. Shawa, Gek Woo Tanc  ศึกษากลยุทธ�การให1แบ8งปEน
ข1อมูลระหว8างองค�กรจากระดับของระดับผลการดําเนินงานภายใต1ความม่ันคงต8อเง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงอย8างกะทันหันทางการตลาด พบว8าในตลาดอิเลคทรอนิกส�และให1การจัดระบบตามลําดับนั้น
มีความต1องการในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กรในการสั่งซ้ือ เพ่ือท่ีจะลดต1นทุนทางธุรกรรม ต1นทุน
การบริหารคลังสินค1า และการบริการลูกค1าที่ดีขึ้น ตั้งแต8การให1ข1อมูลผ8านลักษณะของข1อมูลท่ีถูก
แบ8งปEนและการจัดการการส8งผ8านข1อมูลไปหน8วยการทํางานต8างๆ การแยกประเภทของข1อมูลระหว8าง
องค�กรเป?นส8วนผลักดันให1เกิดความเข1าใจที่ดีขึ้นในด1านการสร1างสรรค�และพลังผลักดันธุรกิจ ใน
ทิศทางเดียวกับ Somnath Lahiria, Liliana Pérez-Nordtvedtb, Robert W. Rennc (2008: 
311–320) ความคิดในการทํางานร8วมกันสามารถสร1างความร8วมมือท่ีประสบความสําเร็จซ่ึงจะนําไปสู8
การทํางานร8วมกันระหว8างองค�กรธุรกิจ 

4.1.3 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลต8อศักยภาพในการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
    การทําธุรกิจระหว8างประเทศมีจํานวนท่ีมากเพ่ิมมากข้ึนในหลายๆ ประเทศ 
ด1วยความแตกต8างกันทางวัฒนธรรมของแต8ละประเทศส8งผลให1องค�กรต1องสร1างความเตรียมพร1อมของ
บุคลากรด1านภาษาต8างประเทศ การเข1าใจถึงพ้ืนวัฒนธรรมต8างๆ เพ่ือสร1างความเข1าใจในการสื่อสาร 
โดยหากมีการพบกันระหว8างองค�กร ต1องคํานึงถึงวัฒนธรรมท1องถ่ินของแต8ละประเทศ แม1ว8าบริษัท
ผู1ขายท่ีเราติดต8อจะมีความเป?นสากลก็เป?นไปได1ว8าพ้ืนฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมก็ยังมีผลต8อ
พฤติกรรม หรือการแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมระหว8างองค�กร อันจะส8งผลต8อความเข1าใจอันดี และผล
การดําเนินงานทางธุรกิจต8อไป ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ใน
ประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8าหลายองค�กรได1เปลี่ยนฐานการผลิตเข1าสู8ประเทศท่ีมีผู1ขาย
จํานวนมาก ผู1จัดการฝBายจัดซ้ือหรือผู1บริหารก็จะให1ความสําคัญกับการจัดการบุคลากรขององค�กร
ท1องถ่ินท่ีสามารถสื่อสารด1านภาษากับคู8ค1าได1 เพื่อความเชื่อมต8อทางวัฒนธรรมกับผู1ขาย และ
ผลประโยชน�ทางด1านการเจรจาต8อรองทางการค1า อย8างไรก็ตามการติดต8อทางภาษาต8างประเทศก็เป?น
ปEญหากับองค�กรท่ีมีการติดต8อซ้ือขายในต8างประเทศน1อย หรือบางครั้งตัววัฒนธรรมองค�กรแต8ละ
องค�กรท่ีต1องรวมความต1องการและเข1าสู8การรวมอํานาจการตัดสินใจท่ีบริษัทแม8เพ่ือตัดสินใจทําสัญญา
ซ้ือขายก็เป?นอุปสรรคท่ีทําให1เกิดความยุ8งยากในข้ันตอนการปฏิบัติและส8งผลต8อ ความสามารถในการ
จัดการทางความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด1านศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเช8นกัน 
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    ผลการวิจัยพบว8า ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพล
เชิงบวกต8อศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    สอดคล1องกับงานวิจัยJulieta Ojeda-Gomez Mike Simpson S.C. 
Lenny Koh Jo Padmore (2007) ศึกษามุมมองทางการแข8งขันของ SME ผลิตรองเท1าในเม็กซิโก 
ถึงกระบวนได1เปรียบทางการแข8งขันเพ่ือทันต8อเวลาโดยพิจารณา 3 ปEจจัย คือ 1) ความเป?นเจ1าของ
กิจการ 2) ทรัพยากรขององค�กร 3) ความสามารถในการตอบสนอง ผลการศึกษาพบว8าสาเหตุหลักต8อ
เศรษฐกิจของเม็กซิโกระหว8างป> ค.ศ. 1985 และ 1999 คือการเป�ดเสรีทางเศรษฐกิจ ส8งผลต8อ
ผู1ประกอบการ SMEs ท่ีต1องพ่ึงและสนับสนุนเพ่ือสร1างความสามารถและความได1เปรียบทางการ
แข8งขัน ยิ่งเป?นช8วงวิกฤติเศรษฐกิจของเม็กซิโกมาทําให1เกิดการเปลี่ยนแปลงด1านสิ่งแวดล1อมทางธุรกิจ
มากข้ึนเพ่ือการแข8งขันภายในประเทศและการส8งออกตามเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบ และ
งานวิจัยของ Stephen L. Cohen (2010) บทความทางวิชาการกล8าวถึงสิ่งสําคัญ 3 ประการ ท่ีส8งผล
ต8อการเป?นผู1นําระดับโลกคือ 1) มีความเป?นรูปแบบสากลขณะเดียวกันต1องมีความยืดหยุ8นระดับ
ท1องถ่ินด1วย (Global formalization versus local flexibility) 2) ความมีมาตรฐานสากลขณะท่ีมี
การปรับไปตามความต1องการของท1องถ่ิน (Global standardization versus local customization) 
และ 3) การควบคุมความเป?นสากลกับตัวแทนท1องถ่ิน (Global dictate versus local delegation) 
นอกจากนี้การท่ีองค�กรมีทัศนคติต8อความเป?นสากลสามารถเกิดการสร1างความได1เปรียบทางการ
แข8งขันในตลาด ในทิศทางเดียวกับ Dilip K. Das (2010) วิเคราะห�วัตถุประสงค�ความร8วมสมัยของ
เศรษฐกิจท่ีมีความท1าทายต8อการก8อให1เกิดโลกาภิวัตน�ในความแตกต8างของประเทศ ของกลุ8มเศรษฐกิจ 
จีน อินเดีย บราซิลและรัสเซีย เศรษฐกิจและการเงินระดับสากลมาเป?นปEจจัยสําคัญในการผลักดันให1
เกิดการยอมรับและคาดหวังต8อโลกาภิวัตน� งานวิจัยมุ8งประเด็นของการสร1างโลกาภิวัตน�ที่ไม8อาจ
ปฏิเสธได1ในยุคปEจจุบัน เพราะคือความมีประโยชน� การพัฒนา ความมีคุณค8า และสวัสดิภาพท่ีเกิด 
ช8วยให1ผลกระทบด1านลบผ8านออกไปได1 

4.1.4 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลต8อการบูรณาการ
การเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร  
    ข1อค1นพบในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า องค�กรมีการปรับตัวทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว8างผู1ซ้ือผู1ขายด1วยการการทําระบบ S-Net หรือการประเมินผลการทํางานของผู1ขาย
ผ8านระบบออนไลน�โดยมีสถานะของการทํางานด1านคุณภาพ ระยะเวลาการขนส8งตรงเวลา และ
ผลงานรวมโดยมีสถานะเป?นปEจจุบันทําให1ผู1ขายสามารถท่ีจะพัฒนาผลงานได1 ผลการวิจัยพบว8า 
ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  มีอิทธิพลเชิงบวกต8อการบูรณาการการเข1าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร 
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    สอดคล1องกับงานวิจัยของ Revti Ramana, Doren Chadeeb, Banjo 
Roxasb, Snejina Michailova (2013: 333–346) การจัดการบุคลากร และแนวคิดในระดับสากล
ช8วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู1ให1บริการต8างประเทศ เทคโนโลยีข1อมูลในอินเดียแสดงให1เห็น
ว8าความร8วมมือมีผลผลกระทบของการจัดการ ท้ังพัฒนาบุคลากรการจัดการและคุณภาพร8วมกับลูกค1า 
และผู1ให1ข1อมูลหลัก (2559) หน8วยงานบริหารต1องตระหนักถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีการช8องทางการสื่อสารในปEจจุบันสามารถเข1าถึงได1หลายทาง เพ่ือความสะดวกในการติดต8อประสาน 
ตลอดจนการแก1ไขปEญหาได1อย8างเท8าทัน มีความจําเป?นอย8างยิ่งท่ีองค�กรในแต8ละประเทศต1องมีการ
ดําเนินงานร8วมกันต1องแสวงหาการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กรเชิงบูรณาการ
เพ่ือให1ได1มาซ่ึงช8องทางท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทําการติดต8อ การส8งต8อ และการได1รับข1อมูลระหว8าง
องค�กรได1อย8างถูกต1อง ทันเวลาระหว8างองค�กรได1เพ่ือความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก  ขณะท่ีบางองค�กรมีการสนับสนุนด1านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในระบบของผู1ซ้ือได1มีการ
ประเมินผู1ขาย หรือตรวจสอบการทํางานผ8านระบบท่ีเป?นสาธารณะร8วมกันมากยิ่งข้ึน ดังนั้นท้ังผู1ซ้ือ
และผู1ขายสามารถสื่อสารกันผ8านระบบสารสนเทศ ท่ีมีความเป?นกลางท้ังสองฝBายได1มากข้ึน 

4.2 ความไว�วางใจระหว'างองค$กร มีอิทธิพลต'อความสามารถในการจัดการกลยุทธ$
การจัดหา ระดับโลกท้ัง 4 ด�าน 

4.2.1 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มีอิทธิพลต8อการเสริมสร1างความสัมพันธ�
ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน  
    ผลการวิจัยพบว8า ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกต8อ ด1าน
การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซื้อจัดหาธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า ความไว1วางใจเป?นการแสดงออกของ
ความจริงใจในการทําธุรกิจ การทํากลยุทธ�การจัดหาระดับโลกเป?นการเริ่มการคัดเลือกจากผู1ขายท่ีอยู8
ในสถานท่ีต8างๆ ท่ัวโลกท่ีต1องมีความม่ันใจในชื่อเสียง ความซ่ือสัตย�ในการดําเนินการทางธุรกิจร8วมกัน 
ดังนั้นการให1ความสําคัญกับเรื่องของการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กร  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Martin Hemmerta, DaeSoo Kimb, Jisun Kimc, 
BooYun Chod (2016: 25–37) ความสัมพันธ�กับความไว1วางใจกับผู1ขาย เป?นส8วนท่ีสนับสนุนให1มี
ความเชื่อม่ันการสร1างความไว1วางใจในโซ8อุปทาน และเป?นการสร1างความน8าเชื่อถือของบริษัทผู1ผลิต 
และงานวิจัยของ Maximilian Holtgravea, Ann-Marie Nienaberb, Carlos Ferreirac Available 
(2016) การควบคุมและความน8าเชื่อถือเป?นหลักธรรมาภิบาลองค�กรพ่ึงพากลไกการจัดระเบียบและ
รักษาความสัมพันธ�ความร8วมมือกับผู1ขายในต8างประเทศ ความไว1วางใจระหว8างองค�กร (ความสามารถ
และความนิยมเชื่อถือ) เป?นการแลกเปลี่ยนร8วมกันความสัมพันธ�ระหว8างผู1ซ้ือและผู1ขายในต8างประเทศ
ท่ีจะควบคุมมาตรฐาน และส8งเสริมประสิทธิภาพของการทํางานท่ีดี  ในทิศทางเดียวกับ Emanuela 
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Delbufalo (2015: 84–101) ความไว1วางใจและความเสี่ยงการรับรู1ท่ีเก่ียวข1องกับโครงสร1างและ
บทบาทท่ีแตกต8างกันมีผลต8อประสิทธิภาพการทํางาน และงานวิจัยของ Megha Jaina, Shadab 
Khalilb, Wesley J. Johnstonc, Julian Ming-Sung Cheng (2014: 312–321) ความมุ8งม่ันมีผล
ต8อความสัมพันธ�เชิงลบระหว8างอํานาจบังคับและความไว1วางใจ ผลยังระบุว8าผลการดําเนินงานเชิงกลยุทธ�
บางส8วนกระทบต8อความไว1วางใจในผลการดําเนินงานทางการเงิน สอดคล1องกับงานวิจัยของ Werner 
Bönte (2008: 855–870) ผลกระทบของฐานการผลิตสถานท่ีต้ัง  ส8งผลต8อความสัมพันธ�ระหว8าง
บริษัทผู1ผลิตและผู1ซื้อ ผลกระทบจากความรู1เข1ามาจากพันธมิตรทางธุรกิจ และต8างประเทศ โดย
วิเคราะห�จากความม่ันคง เชื่อถือได1นําไปสู8การลดความน8าเชื่อถือของบริษัทอินเตอร� บริษัท ท่ีไม8สามารถ
ปกปMองความรู1ทางเทคนิคของพวกเขามีความเข1าใจมากข้ึนของผู1ขาย การฉวยโอกาส นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยพบว8า บริษัทผู1ผลิตต8างประเทศมีความไว1วางใจระหว8างพันธมิตรท่ีอยู8ใกล1ชิดทางภูมิศาสตร�
มากกว8าระหว8างประเทศท่ีอยู8ห8างไกลออกไป 

4.2.2 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มีอิทธิพลต8อความร8วมมือในการแบ8งปEน
ข1อมูลระหว8างองค�กร 
    ผลการวิจัยพบว8า ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มีอิทธิพลเชิงบวกต8อความ
ร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหา
ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า ความซ่ือสัตย� ความมีเหตุมีผล 
การแบ8งปEนผลประโยชน� และเพ่ิมในเรื่องของการแบ8งปEนข1อมูลท่ีจําเป?นในผลิตภัณฑ�และข1อมูลทาง
การตลาดร8วมกัน จะช8วยลดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ก8อให1เกิดความไว1วางใจระหว8างองค�กรท่ีมี
ส8วนสําคัญในการผลักดันให1องค�กรประสบความสําเร็จได1    
    สอดคล1องกับงานวิจัย Jingquan Lia, Riyaz Sikorab, Michael J. Shawa, 
Gek Woo Tanc ในตลาดอิเลคทรอนิกส�และการจัดระบบตามลําดับนั้น ต1องมีการแบ8งปEนข1อมูล
ระหว8างองค�กรในการสั่งซ้ือ เพ่ือท่ีจะลดต1นทุนทางธุรกรรม ต1นทุนการบริหารคลังสินค1า และการบริการ
ลูกค1าท่ีดีข้ึน ช8วยให1เกิดความเข1าใจท่ีดีในเชิงสร1างสรรค�และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทาง
เดียวกับYongchuan Baoa, Yuan Lib, Changwei Pangc, Yeqing Baoa, Xiang Yid (2017) การ
มีส8วนร8วมกับผู1ขายเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม8 ต1องอาศัยความไว1วางใจในการจัดการทรัพยากรและ
การประสานงานร8วมกัน และงานวิจัยของ Wendy van der Valka, Regien Sumob, Jan Dulc, 
Roger G. Schroeder (2016: 266–277) ความไว1ใจเป?นปEจจัยสําคัญในการสร1างความสําเร็จ 
ประกอบไปด1วย คือ นวัตกรรม สัญญาและความไว1วางใจ สอดคล1องกับงานวิจัย Minkyun Kima, 
Sangmi Chaib,nternational (2017: 42–52) การสร1างนวัตกรรมร8วมกับผู1ขาย ต1องมีการแลกเปลี่ยน
ข1อมูลในโซ8อุปทานเพ่ือให1เกิดผลการดําเนินงานท่ีดี  
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4.2.3 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มีอิทธิพลต8อ ศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม   
    ผลการวิจัยพบว8าความไว1วางใจระหว8างองค�กร ไม8มีอิทธิพลต8อ ศักยภาพใน
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ข1อค1นพบในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือ
จัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า  ความจริงใจในการทําธุรกิจ
มีมาเป?นระยะเวลานานและมักเป?นกลยุทธ�ท่ีใช1ได1จริงเพราะนํามาซ่ึงความซ่ือสัตย� ความมีเหตุมีผล 
การแบ8งปEนผลประโยชน�ร8วมตลอดจนการลดการเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน การทํากลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลกเป?นการเริ่มการคัดเลือกจากผู1ขายท่ีอยู8ในสถานท่ีต8างๆ ท่ัวโลกท่ีต1องมีความม่ันใจในชื่อเสียง
ของผู1ซื้อและผู1ขาย ตลอดจนความไว1วางใจระหว8างองค�กรก็มีส8วนสําคัญในการผลักดันการปฏิบัติการ
ท่ีประสบความสําเร็จได1    
    ขัดแย1งกับงานวิจัย Chunnan Jiang, Yue Tian, Susann Hertz, 
Lianguang Gui (2009) ปEญหาหลักๆ ของผู1ประกอบการในประเทศจีนต8อการจัดหาระดับโลก คือ 
ปEญหาด1านภาษาท่ีใช1ในการสื่อสาร และสําเนียงการออกเสียงท่ีส8งผลต8อการทํางาน ในทิศทางเดียวกับ 
Antonis C. Simintiras Andrew H. Thomas (1998) ความจําเป?นต8อการเจรจาต8อรองบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ส8งผลต8อผลการเจรจาและและวัฒนธรรมองค�กร และงานวิจัย Keyong 
Dong Ying Liu (2010) ผู1ประกอบการระหว8างประเทศจะต1องมีลักษณะคือ กลยุทธ�ขององค�กร กฎ
ของกฎหมาย หรือกฎของมนุษย�ท่ีทําเพื่อผลประโยชน�โดยรวมสัญญาซื้อขายระยะยาว ในทิศทาง
เดียวกับ Mengyang Wanga, Qiyuan Zhangb,Yonggui Wangc, Shibin Shengd (2016: 84–94) 
ผู1ผลิตชาวจีนไม8มีความม่ันใจกับผู1ซ้ือท้ังในและต8างประเทศ เพราะความไม8แน8นอนและความเข1มงวด
ของกฎระเบียบ ผู1ผลิตจึงใช1การทําสัญญาเพื่อลดช8องว8างและสร1างความไว1วางใจ ในการทําธุรกิจ
ระหว8างผู1ซ้ือและผู1ขาย และงานวิจัยของ Chun Zhanga, Sridhar Viswanathanb, John W. 
Henke Jr May (2011: 318–328) ความไว1วางใจระหว8างผู1ขายและตัวแทนท่ีมีความรู1และความสามารถ 
ทําให1เกิดการแบ8งปEนข1อมูลให1กับผู1ซื้อ มีผลกระทบในเชิงบวกต8อความเชื่อม่ันผู1ซ้ือและการตัดสินใจใน
การสั่งซ้ือ 

4.2.4 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มีอิทธิพล ต8อการบูรณาการการเข1าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร  
    ความม่ันใจในชื่อเสียงของผู1ซ้ือและผู1ขาย ตลอดจนความไว1วางใจระหว8าง
องค�กรก็มีส8วนสําคัญในการผลักดันการปฏิบัติการท่ีประสบความสําเร็จได1การใช1เทคโนโลยีมีการ
ช8องทางการสื่อสารในปEจจุบันสามารถเข1าถึงได1หลายทาง ทําให1ระบบธุรกิจค1าขายสามารถทําได1ง8าย 
รวดเร็วและมีข1อมูลท่ีใกล1เคียงข1อเท็จจริงมากขึ้น อีกทั้งยังเป?นความสะดวกในการติดต8อประสาน 
ตลอดจนการแก1ไขปEญหาได1อย8างเท8าทัน ดังนั้นทั้งผู1ซื ้อและผู1ขายสามารถสื่อสารกันผ8านระบบ
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สารสนเทศ ท่ีมีความเป?นกลางท้ังสองฝBายได1มากข้ึนผลการวิจัยพบว8า ความไว1วางใจระหว8างองค�กร มี
อิทธิพลเชิงบวกต8อ การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร  
    สอดคล1องกับข1อคิดเห็น ผู1จัดการฝBายจัดซื้อและผู1บริหารในอุตสาหกรรม
รถยนต�ได1ให1ข1อคิดเห็นถึงความเป?นสากลทางธุรกิจการค1าระหว8างประเทศท่ีมีการเป�ดกว1างมากข้ึน 
หน8วยงานต8างประเทศมีการลงทุนท่ีมากข้ึนการพบ หรือเผชิญหน1ากับผู1ขายผ8านระบบการสื่อสารทาง
เทคโนโลยีมากกว8า เช8นเดียวกับงานวิจัยของ Debmalya Mukherjee Robert W. Renn Ben L. 
Kedia Deepraj Mukherjee (2012: 255 – 271) การเชื่อมต8อความเป?นสากลด1วยรูปแบบการ
สื่อสารทางอิเลคทรอนิกส� ทําให1เกิดการพัฒนาความไว1วางใจในองค�กรและความไว1วางใจระหว8าง
บุคคล เพ่ือความสัมพันธ�ท่ีดี และงานวิจัยของ M. Keyvanloo, A.M. Kimiagari, A. Esfahanipour 
(2015) 115–127 วิธีการจัดหาท่ีสินค1า ข้ึนอยู8กับ ราคา ความต1องการท่ีไม8แน8นอน โดยการ ผสมผสาน
ระบบพัฒนาโปรแกรมตามประเภทการพัฒนาการจัดหาโดยการจัดหาทดแทนหรือการจัดหารองช8วย
ในการลดความเสี่ยงและเพ่ิมศักยภาพของการจัดหาได1มาก ในทิศทางเดียวกับ Miao Lia, Xu Zhengb, 
Guijun Zhuanga, (2017) การสื่อสารผ8านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช8วยลดเวลาในติดต8อสื่อสาร
ระหว8างองค�กร ช8วยให1การทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช8นเดียวกับงานวิจัย Jianhu 
Caia, Xiaoqing Hua, Pandu R. Tadikamallab, Jennifer Shang (2017) การสร1างความยืดหยุ8น
ในโซ8อุปทาน โดยการใช1ระบบVMI (Vendor Management Inventory) ทําให1เกิดผลประโยชน�กับ
องค�กรคือ 1) ลดผลิตภัณฑ�ส8วนเกินท้ังหมด 2) ช8วยสินค1าคงคลังท่ีเกินเปMาหมายระดับ และไม8ได1ขาย 
3) ช8วยสนับสนุนสินค1าคงคลังท่ีเกินเปMาหมายก็มันมีขาย และการทํางานเพ่ือพัฒนาระบบ VMI ร8วมกัน
จะส8งผลต8อการเพ่ิมระดับการให1บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพโซ8อุปทานและแบ8งปEนผลกําไรร8วมกันใน        
โซ8อุปทาน 

4.3 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค�า มีอิทธิพลต'อ
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ$การจัดหาระดับโลกท้ัง 4 ด�าน 

4.3.1 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า มีอิทธิพลต8อการ
เสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน 
    จากการวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า องค�กรท่ีอยู8ในอุตสาหกรรมรถยนต�ท่ีมีความตระหนักถึง
การตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า มีความสัมพันธ�เชิงบวกและมีอิทธิพลต8อ ความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด1านการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน โดย
การท่ีองค�กรคํานึงถึงการตอบสนองความต1องการของลูกค1าท่ีมีต8อความคาดหวังในสินค1าเป?น
เปMาหมายท่ีกําหนดกลยุทธ�ของผลิตภัณฑ�ข้ึนมาได1ว8ารถยนต�รุ8นนี้เหมาะกับตลาดลูกค1ากลุ8มนี้ หรือการ
ใช1ชิ้นส8วนแบบเดียวกันนี้สามารถตอบสนองการผลิตแบบจํานวนครั้งละมากๆ ได1 นอกจากนี้ยังมีเรื่อง



191 
 

ของแนวโน1มการตอบสนองผลิตภัณฑ�ท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล1อมท่ีลูกค1าคํานึงถึงมาใช1ในการผลิต ทําให1
องค�กรต1องทําการปรับเปลี่ยนอยู8เสมอ ดังนั้นเพื่อให1ได1รับความพึงพอใจจากคุณภาพสินค1าตามท่ี
ต1องการ เพ่ือความสัมพันธ�ต8อเนื่องระหว8างองค�กรในระยะยาว  
    ผลการวิจัยพบว8า ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า 
มีอิทธิพลเชิงบวกต8อ การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน  
    สอดคล1องกับงานวิจัย Chang Soo Kim Praveen Aggarwal (2016: 3) 
ความคาดหวังของลูกค1านําไปสู8การตลาดท่ีแตกต8างกันของธุรกิจการให1บริการ เพราะความคาดหวัง
ของลูกค1าท่ีต8างวัฒนธรรมมีความต1องการท่ีแตกต8างกัน เพ่ือสร1างความพึงพอใจแก8ลูกค1า และงานวิจัย
ของ Frank Henrik Hesping, Holger Schiele (2015: 138–150) กลยุทธ�การจัดซ้ือมีระดับความ
แตกต8างกัน ดังนั้นสิ่งที่ต1องคํานึงถึงเพื่อให1เกิดความสําเร็จตามเปMาหมายได1แก8 1) กลยุทธ�องค�กร 
2) กลยุทธ�หน8วยงานด1านการจัดซ้ือ 3) ประเภทของกลยุทธ�สําหรับการสนับสนุนทางการตลาดท่ีมี
หลากหลายแบบ 4) ผลกระทบท่ีเกิดจากกลยุทธ�ในการจัดหาของผู1หา และ 5) กลยุทธ�ท่ีเหมาะสมกับ
ผู1ขายแต8ละรายภายใต1ประเภทของการจัดหา ในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Chao-Hsi Huang, 
Chih-Yuan Yang (2015: 100–109) ผู1ซื้อในประเทศที่ไม8มีการใช1เงินยูโรคือ นอร�เวย� สวีเดน 
สวิตเซอร�แลนด� และสหราชอาณาจักร มีการคํานึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินท่ีเป?นส8วนในการพิจารณา
ตัดสินใจซ้ือ  

4.3.2 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า มีอิทธิพลต8อ 
ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร  
    ผลการวิจัยพบว8า ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า 
ไม8มีอิทธิพลต8อ ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร จากการศึกษาพบว8า ผู1บริหารและ
ผู1จัดการฝBายจัดซื้อจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า 
การคํานึงถึงการตอบสนองความต1องการของลูกค1าท่ีมีต8อความคาดหวังในสินค1าเป?นเปMาหมายท่ี
กําหนดกลยุทธ�ของผลิตภัณฑ�ข้ึนมาได1ว8ารถยนต�รุ8นนี้เหมาะกับตลาดลูกค1ากลุ8มนี้ หรือการใช1ชิ้นส8วน
แบบเดียวกันนี้สามารถตอบสนองการผลิตแบบจํานวนครั้งละมากๆ ได1 นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ
แนวโน1มการตอบสนองผลิตภัณฑ�ที่เป?นมิตรกับสิ่งแวดล1อมท่ีลูกค1าคํานึงถึงมาใช1ในการผลิต ทําให1
องค�กรต1องทําการปรับเปลี่ยนอยู8เสมอ ดังนั้นเพื่อให1ได1รับความพึงพอใจจากคุณภาพสินค1าตามท่ี
ต1องการ เพ่ือความสัมพันธ�ต8อเนื่องระหว8างองค�กรในระยะยาว 
    ขัดแย1งกับงานวิจัย Mons Freng Svendsen Sven A. Haugland Kjell 
Gronhaug Trond Hammervoll (2011: 513 – 530) การวิเคราะห�ผลกระทบกลยุทธ�ทางการตลาด
ท่ีลูกค1ามีต8อการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม8 ด1วยกลยุทธ�ความแตกต8าง เปMาหมายทางการแข8งขันและผลกําไร
จากตราสินค1า ผลการศึกษาพบว8ากลยุทธ�ความแตกต8าง เปMาหมายทางการแข8งขัน ผลการศึกษายัง
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พบว8าองค�กรได1ผลประโยชน�ทางธุรกิจหากมีลูกค1าเข1าไปมีส8วนร8วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ครั้งแรก  
ในทิศทางเดียวกับ Maria Holmlund, Christian Kowalkowski, Sergio Biggemann (2016: 
2457–2462) พบว8าปEญหาขนาดของการบริการและโอกาสทางธุรกิจ ของธุรกิจให1บริการและการ
เปลี่ยนถ8ายการทํางานบริการ มีสามปEจจัยหลักคือ 1) ความคาดหวังของผู1ซ้ือ 2) การรักษาความพอใจ
ทางการเงินกับการบริการทางธุรกิจ และ 3) การศึกษาถึงการจัดการ ความเป?นผู1นําและการตัดสินใจ
ในการทํางาน รวมถึงการทํากิจการทางสังคม สิ่งแวดล1อม และในงานวิจัย Lena Silbermayra, 
Stefan Minner (2015: 1–13) การเพ่ิมข้ึนของผู1ขายเพ่ือให1เกิดความยืดหยุ8นในการบริหารจัดการ
ปริมาณสินค1าให1เพียงพอ จําเป?นต1องมีการจัดหาจากผู1ขายสองรายข้ึนไป เพ่ือสร1างความม่ันใจในการท่ี
จะมีวัตถุดิบในตอบสนองความต1องการได1ทันเวลา  เช8นเดียวกับงานวิจัยของ Ahir Gopaldas (2015) 
2446–2451 กรอบแนวคิดท่ีมีทฤษฎีการคิดบวกทางการตลาด คือ การตลาดเพ่ือสังคม ได1แก8 1) การสร1าง
คุณค8าให1เกิดกับบริษัท ลูกค1าของบริษัท และสังคม 2) การประสานข1อมูลร8วมสมัยจากทฤษฎีตัวอย8าง
และการปฏิบัติการการคิดบวกทางการตลาดที่แสดงให1เห็นถึงความคาดหวัง โดยมีผลิตภัณฑ�ท่ีมี
นวัตกรรมและการปฏิบัติการท่ีมีนวัตกรรม และ 3) กิจกรรมและเครือข8ายของลูกค1า โดยท้ังสามารถ
ส8วนมีความสําคัญท่ีจะทําให1กลยุทธ�และทฤษฎี เพ่ือให1เกิดความสําเร็จกับองค�กร 

4.3.3 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า มีอิทธิพลต8อ
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
    ผลการวิจัยพบว8า ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า
ลูกค1า ไม8มีอิทธิพลต8อศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  จากการศึกษาพบว8า 
องค�กรท่ีอยู8ในอุตสาหกรรมรถยนต�ท่ีมี ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1าลูกค1า 
ไม8มีอิทธิพลต8อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด1านศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
    ขัดแย1งกับงานวิจัย Chang Soo Kim Praveen Aggarwal (2016: 3) การ
ขยายการเติบโตทางตลาดประเทศทางตะวันตกท่ีขยายออกไปสู8วัฒนธรรมทางการค1าท่ีมีมูลค8าและ
การตลาดรูปแบบใหม8ๆ ความคาดหวังของลูกค1าท่ีต8างวัฒนธรรมมีความต1องการท่ีแตกต8างกัน เพ่ือ
สร1างความพึงพอใจแก8ลูกค1า  และงานวิจัย Churinthorn  Boontanapibul (2010: 170-182) การทํา
ธุรกิจในประเทศจีนต1องศึกษาความแตกต8างทางวัฒนธรรม การเตรียมความพร1อมด1านการบริหารคน 
ความสัมพันธ� การเจรจาต8อรองทางธุรกิจ การมีความสัมพันธ�ท่ีดีต8อกัน จะช8วยให1กรทําธุรกิจประสบ
ความสําเร็จได1 ประกอบด1วย 1) การสื่อสารทั่วไปทางธุรกิจในประเทศจีน ด1วยวิธีการเผชิญหน1า 
การใช1สื่อสารผ8านโทนเสียง สายตา เมื่อพูดว8าไม8 ไม8ได1หมายถึงไม8 ความเป?นพ้ืนท่ีส8วนตัว การกิน 
2) การเริ่มต1นท่ีจีน เริ่มจากการวิเคราะห�ลักษณะผู1ร8วมหุ1น ในทิศทางเดียวกับ Norazah Mohd Suki 
(2015: 1-11) ทดสอบมูลค8าของผู1บริโภคในมาเลเซียถึงความตระหนักต8อเรื่องสิ่งแวดล1อมท่ีจะซ้ือ
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ผลิตภัณฑ�ท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล1อมท่ีวิเคราะห�มาแล1ว 3 กลุ8มคือ ความเบา ค8าเฉลี่ยและความหนักท่ีทําให1
เกิดความแตกต8างพบว8าผู1บริโภคให1วามสําคัญกับบริษัทท่ีแจ1งสินค1า ถึงคุณค8าทางสังคม คุณค8าในการใช1 
คุณภาพของโรงงานท่ีจะสร1างสิ่งแวดล1อมท่ีเก่ียวข1องกับกลุ8มลูกค1าท่ีจะตัดสินใจซ้ือและสั่งสินค1าท่ี
คํานึงถึงสิ่งแวดล1อม 

4.3.4 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า มีอิทธิพลต8อ
การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร 
    ผลการวิจัยพบว8า ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า 
มีอิทธิพลเชิงบวกต8อการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร จาก
การศึกษาพบว8า การท่ีองค�กรคํานึงถึงการตอบสนองความต1องการของลูกค1าท่ีมีต8อความคาดหวังใน
สินค1าเป?นเปMาหมายท่ีกําหนดกลยุทธ�ของผลิตภัณฑ� ทําให1องค�กรต1องทําการปรับเปลี่ยนอยู8เสมอ 
ดังนั้นเพ่ือให1ได1รับความพึงพอใจจากคุณภาพสินค1าตามท่ีต1องการ เพ่ือความสัมพันธ�ต8อเนื่องระหว8าง
องค�กรในระยะยาว 
    สอดคล1องกับงานวิจัย Mehmood Khan n, Matloub Hussain, Hussein 
M. Saber (2016: 208–214) พบว8าการเข1าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างกันทําให1เกิดการใช1ข1อมูล
ร8วมกันจากซ่ึงถือว8าเป?นปEจจัยสําคัญในการลดค8าใช1จ8ายในห8วงโซ8อุปทานและตอบสนองต8อความ
คาดหวังของลูกค1าได1 และงานวิจัยของ Daniel Prajogo, Jan Olhager (2017) การบูรณาการโซ8อุปทาน
เน1นความสัมพันธ�ระหว8างการให1ข1อมูลเพ่ือผลการปฏิบัติงานระหว8างองค�กรท่ีดีข้ึน ด1วยการแบ8งปEน
ข1อมูลและการใช1เทคโนโลยีของการจัดการโลจิสติกส�ระหว8างองค�กร ด1วยการให1ข1อมูลทางเทคโนโลยี
และการแบ8งปEนข1อมูลจะทําให1เกิดการบูรณาการร8วมกัน ทําให1ผลการดําเนินงานร8วมกันสามารถการ
ตอบสนองความคาดหวังของผู1ซ้ือได1ดี ในทิศทางเดียวกับ Anna Jonsson Daniel Tolstoy  (2013: 
56 – 83) การเพ่ิมมูลค8าให1เกิดในธุรกิจค1าปลีกระหว8างประเทศ ผ8านกิจกรรมการจัดหาระดับสากล
และการจัดซ้ือระหว8างประเทศ ท่ีมีประโยชน�ต8อกระบวนการและเปMาหมายของธุรกิจค1าปลีก ต1อง
ปรับตัวให1ทันต8อการเปลี่ยนแปลงความต1องการในตลาด และงานวิจัย Simon Lockrey (2015: 1-15)      
กลยุทธ�ทางการตลาดคือการประสานระหว8างการพัฒนาเส1นทางผลิตภัณฑ�ใหม8ท่ีจะสนับสนุน
ผลกระทบระหว8างประเทศที่ส8งผลกระทบกระบวนการทางการตลาด ในการพัฒนากระบวนการ
แลกเปลี่ยนความเข1าใจในองค�กรและสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ เช8นเดียวกับ Mahdi Machani, 
Mustapha Nourelfath n, Sophie D’Amours Int. J. Production Economics 168 (2015: 41–63) 
วิเคราะห�การเพ่ิมของปEจจัยหลักท่ีจะผลักดันให1บริษัทแข8งขันในตลาดได1ด1วยการมีความสามารถใน
ผลิตสินค1าได1ตามความต1องการของลูกค1า การปรับกลยุทธ�ผลิตภัณฑ�รักษาสิ่งแวดล1อม การผลิต
นวัตกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ ทําให1เกิดการประสานกลยุทธ�หลายแบบลดความเสี่ยงและสร1าง
รายได1ให1กับองค�กรอย8างยั่งยืน  
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ประโยชน$ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก เพ่ือนําไปสู8ผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดี ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้จึง
ก8อให1เกิดประโยชน�ท้ังในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ในการสร1างองค�ความรู1และนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาต8อยอดเป?นองค�ความรู1ใหม8 ตลอดจนประโยชน�เชิงการจัดการ (Managerial 
Contributions) เกิดประโยชน�ต8อหน8วยงานจัดซ้ือจัดหารท้ังในอุตสาหกรรมรถยนต� หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ต8อไป ประโยชน�ของงานวิจัย 
 1. ประโยชน$เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) 

 เกิดการบูรณาการความรู1ในเชิงทฤษฎี สามารถอธิบายได1ว8า 
  1.1 ทฤษฎีเก่ียวกับมุมมองฐานทรัพยากร ใช1อธิบายกรอบแนวคิดของความสามารถ
ในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกทั้ง 4 ด1าน ประกอบด1วย การเสริมสร1างความสัมพันธ�
ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว8างองค�กร ท่ีจะส8งผลต8อ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต8างในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ� การควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ กล8าวได1ว8า
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก เป?นการจัดการทรัพยากรและความสามารถในการดําเนินการอย8างชาญฉลาด 
เพ่ือให1ได1มาซึ่งทรัพยากรที่หายากและมีคุณค8า ไม8มีสิ่งใด ทดแทนได1 โดยไม8กระทบต8อธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต� ทําให1เกิดความสามารถในการบรรลุผลสําเร็จจากองค�กรภายนอก เพ่ือ
ตอบสนองความต1องการภายในองค�กรท่ีสามารถได1มาซ่ึงทรัพยากรท่ีดีท่ีมีความแตกต8างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� ความสามารถในการตอบสนองทันเวลาได1ตามกําหนดการท่ีคาดหมาย การบริหาร
จัดการด1านการเงินด1วยการควบการจัดต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล เพ่ือท่ีนํามาซ่ึงผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจท่ีดีให1เกิดข้ึนกับองค�กร  

1.2 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ� เป?นการนําทฤษฎีมาใช1วิเคราะห�ถึงสาเหตุท่ี
ส8งผลกระทบทําให1เกิดต8อธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต� ทําให1การดําเนินงานมีความเสียหายหรือมี
ความเสี่ยงท่ีจะส8งผลกระทบได1 เช8น  การเปลี่ยนแปลงความต1องการทางการตลาด สภาวะการแข8งขัน
ของคู8แข8งในตลาด ความล8าช1าต8อการตอบสนองการบริหารจัดการโซ8อุปทานในองค�กร การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจของคู8แข8ง เป?นต1น จึงจําเป?นต1องมีการเตรียมความพร1อม ทั้งการปรับตัวและแก1ปEญหา
หลากหลายแบบท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือให1เท8าทันต8อการเปลี่ยนแปลงท่ีได1อย8างเท8าทันเวลาและเหมาะสม 
ได1แก8  ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัฒน�  ความไว1วางใจระหว8างองค�กร และความตระหนักใน
การตอบสนองต8อความคาดหวังของลูกค1า ท่ีจะส8งผลต8อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลก โดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจส8งผลกระทบต8อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
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1.3 ทฤษฎีต1นทุนธุรกรรม ใช1อธิบายความเข1าใจถึงกิจกรรมใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการทางกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต� ท่ีมีความต1องการในการ
แสวงหาทรัพยากร ต1องมีต1นทุนทางธุรกรรมเกิดข้ึน เช8น ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีส8งผลต8อต1นทุนรวมสินค1า 
กิจกรรมโลจิสติกส�ระหว8างประเทศ ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว8างประเทศ 
ราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก เป?นต1น โดยปEจจัยต8างๆ นี้มีความเสี่ยงที่จะส8งผลกระทบต8อธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต�ได1 จึงต1องมีการวิเคราะห�หน8วยต1นทุนและบริหารจัดการให1เกิดประโยชน�กับ
องค�กรมากท่ีสุด โดยทฤษฎีดังกล8าวนี้เป?นพ้ืนฐานของการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล
ท่ีส8งผลกระทบต8อผลการดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร  

1.4 เกิดองค�ความรู1เก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก
ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย แบ8งออกเป?น 4 ด1าน ได1แก8 1) การเสริมสร1างความสัมพันธ�
ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน คือ หน8วยงานจัดซ้ือจัดหาขององค�กรมีการสร1างความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู1ขาย 
โดยเน1นการปฏิบัติงานร8วมกัน หรือการแสดงออกทางธุรกิจท่ีสามารถดําเนินงานร8วมกัน เช8นการทํา
สัญญาซ้ือขายท่ีเป?นธรรม การพัฒนาเชิงกลยุทธ�ร8วมกัน เป?นต1น โดยให1ความสําคัญในเรื่องของการ
สร1างความสัมพันธ�กันกับผู1ขายในระยะยาวอย8างยั่งยืน 2) ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8าง
องค�กร คือการแบ8งปEนข1อมูลทางท่ีเก่ียวข1องกับผลิตภัณฑ�หรือวัตถุดิบท่ีต1องการอย8างแท1จริงเพ่ือให1เกิด
ความเข1าใจท่ีตรงกัน ตลอดจนการมุ8งแก1ไขปEญหาท่ีตรงตามเปMาหมายหมายความต1องการของผู1ซ้ือและ
ผู1ขายเพ่ือการทํางานร8วมกันท่ีดี 3) ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดหา
ระดับสากลต1องอาศัยทักษะทางด1านภาษาต8างประเทศ ความเข1าใจธรรมเนียมปฏิบัติระหว8างประเทศ 
ตลอดจนข1อมูลทางเศรษฐกิจ ตลาด หรือข1อมูลสําคัญท่ีจะส8งผลต8อการปฏิบัติงานทําให1องค�กรต1องมี
ความสามารถในการจัดการดังกล8าวได1ดีและ 4) การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว8างองค�กร เทคโนโลยีของแต8ละประเทศมีข1อจํากัดของการเข1าถึงท่ีแตกต8างกัน การ
นํามาใช1ระหว8างผู1ซ้ือผู1ขายต1องทําการพัฒนาร8วมกันและปรับปรุงอย8างต8อเนื่องเพ่ือหาช8องทางท่ี
เหมาะสมท่ีจะใช1ดําเนินงานร8วมกันท้ังสองฝBายให1เป?นไปได1อย8างลื่นไหลตอบสนองต8อกระบวนการ
จัดซ้ือจัดหาได1ดีต8อไป 

2. ประโยชน$เชิงการจัดการ (Managerial contribution) 
2.1 กําหนดวิสัยทัศน�พันธกิจ และนโยบาย ด1านกลยุทธ�ของการจัดหาระดับโลกให1กับ

หน8วยงานจัดซ้ือจัดหาขององค�กร เนื่องจากกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก เป?นกลยุทธ�ท่ีสําคัญกลยุทธ�หนึ่ง
ในหน8วยงานด1านการจัดซ้ือจัดหาท่ีมีการนํามาใช1ในองค�กรมากข้ึน จากสถานการณ�ปEจจุบันหน8วยงาน
จัดซ้ือจัดหาเป?นหน8วยงานท่ีสําคัญในองค�กรท่ีจะต1องหาวิธีการได1มาซ่ึงสินค1าตามกรอบราคาท่ีต้ังไว1 
อันเป?นเปMาหมายในการทํางานท่ีต1องการลดต1นทุน การหาสินค1าใหม8ๆ ให1ทันต8อความต1องการทางการ
ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยู8เสมอการหาคุณภาพสินค1าให1ได1ตามท่ีองค�กรต1องการดังนั้นหน8วยงานจัดซ้ือ
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จัดหาซ่ึงเป?นหน8วยงานต1นทุนหลักขององค�กรท่ีต1องวางกลยุทธ�ร8วมกับผู1บริหารและหลายฝBายใน
องค�กร เพ่ือให1ตอบสนองผลการดําเนินงานทางธุรกิจขององค�กร ให1สามารถท่ีจะทําการแข8งขันสินค1า
ในตลาดได1ดังนั้นขอบเขตและข1อจํากัดกลยุทธ�ทางการจัดซ้ือจึงถูกทบทวนและรื้อถอนใหม8เพ่ือเข1าสู8
การแข8งขันทางการค1าระดับสากลอย8างเต็มรูปแบบ 

2.2 สร1างความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก เพ่ือลดข1อจํากัดด1าน
การจัดหาสินค1าหรือวัตถุดิบ ด1วยการแสวงหาเพ่ือให1ได1มาจากแหล8งกําเนิดในประเทศต8างๆ ท่ัวโลก 
เพ่ือนําไปสู8ความได1เปรียบทางการแข8งขันให1กับองค�กร  

2.3 นําไปใช1เป?นเพ่ือเป?นข1อมูลสําหรับผู1บริหารในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ได1แก8 การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8าง
องค�กรอย8างยั่งยืนความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ศักยภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�กร เพื่อให1องค�กรมีผลการดําเนินงานที่ดี และนําไปใช1เป?นเพื่อเป?นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมหรือวางแผนด1านการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกให1กับองค�กร 

2.4 ข1อมูลท่ีได1จากการวิจัยนี้สามารถนําไปอธิบายผลลัพธ�ท่ีองค�กรจะได1รับจากการท่ีมี
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก อันได1แก8 ความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา ความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� การจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล และผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ เพ่ือการอนุมัติการกําหนดกลยุทธ�เชิงนโยบายให1กับองค�กรต8อไป โดยอธิบายได1
ดังนี้   

2.4.1 การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ทําให1เกิดความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา องค�กรควรให1ความสําคัญและเข1าใจถึงวิธีการปฏิบัติการท่ีจะส8งเสริมให1เกิด
การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน เพ่ือก8อให1เกิดผลประโยชน�ต8อการความเข1าใจ
อันดีระหว8างองค�กร และสร1างความสามารถในการตอบสนองทันเวลา เพราะความซับซ1อนของการ
ปฏิบัติงานและกฏระเบียบเง่ือนไขทางการค1าท่ีมีหลากหลายทําให1การจัดการกิจกรรมการจัดซ้ือ
ระหว8างประเทศนั้นต1องอาศัยความร8วมมือท้ังผู1ซ้ือและผู1ขายร8วมกัน เพ่ือเปMาหมายของการตอบสนอง
ความต1องการท่ีทันเวลา และลดปEญหาความล8าช1าท่ีเกิดข้ึนอาจส8งผลต8อกระบวนการโซ8อุปทานท้ังระบบ 

2.4.2 ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร มีทําให1เกิดความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลา ผู1บริหารและผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหา ควรวางแผนข1อกําหนดและขอบเขต
ของการแบ8งปEนข1อมูลของการซ้ือขายในผลิตภัณฑ�หรือข1อมูลทางการตลาดท่ีจะต1องสื่อสารกับ
หน8วยงานภายนอกโดยเน1นในเรื่องของความจําเป?นท่ีเพียงพอต8อรายละเอียดในการตอบสนองต8อ
ความต1องการระหว8างองค�กร ภายใต1กรอบข1อมูลท่ีเหมาะสมและความระมัดระวังในเรื่องของความลับ
ทางการค1าภายในองค�กรบางอย8างท่ีต1องจํากัดในการให1ข1อมูลกับหน8วยงานภายนอก โดยเน1นให1เกิด
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ความเข1าใจอันดีท้ังสองฝBายเพ่ือความร8วมมือในการผลักดันให1เกิดความสามารถในการตอบสนอง
ทันเวลา  ส8งผลต8อการปฏิบัติงานร8วมกันท่ีดีและ สร1างการได1เปรียบทางการแข8งขัน 

2.4.3 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทําให1เกิดการ
ตอบสนองทันเวลา ผู1บริหารควรมีความเข1าใจและปรับตัวให1ทันต8อการเปลี่ยนแปลงของการดําเนิน
ธุรกิจท่ีต1องเรียนรู1ด1านการบริหารจัดการผ8านความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากหน8วยงานภายนอก
ที่มีทั้งวัฒนธรรมขององค�กรที่มีกระบวนการในการทํางานที่แตกต8างกัน และความซับซ1อนทาง
วัฒนธรรมของแต8ละประเทศที่มีความหลากหลายและส8งผลกระทบต8อการทํางาน โดยนําแนวทาง
ดังกล8าวไปใช1ในการวางแผนการทํางานของการบริหารจัดการธุรกิจระหว8างประเทศ ต้ังแต8คัดสรร
บุคลากรท่ีมีความรู1ความสามารถในการส8งเสริมให1หน8วยงานจัดซ้ือนั้นมีการปฏิบัติงานท่ีดี ท้ังด1านภาษา 
วัฒนธรรม และวิธีการปฏิบัติการด1านการจัดซ้ือท่ีดีเพ่ือปMองกันปEญหาท่ีจะเกิดข้ึนและเพ่ิมความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานร8วมกัน   

2.4.4 การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�กรทําให1เกิดความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ผู1บริหารควรที่จะมีการเรียนรู1และเท8าทัน
ระบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย8างต8อเนื่องเพราะปEจจุบันนี้
เทคโนโลยีเป?นตัวกําหนดพฤติกรรมผู1บริโภคท่ีผู1ขายแต8ละรายใช1วิธีการท่ีแตกต8างกันโดยคํานึงถึงการ
เข1าถึงข1อมูลสินค1าผ8านเทคโนโลยีเป?นส8วนมาก เพราะแต8ละองค�กรต8างเห็นผลประโยชน�จากช8องทาง
ดังกล8าวท่ีสามารถลดเวลาของการทํางาน ทําให1ดําเนินการได1รวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้นการบริหารจัดการ
ผ8านช8องทางดังกล8าวจะสร1างผลประโยชน�ให1เกิดต8อการจัดซ้ือจัดหาระดับโลกได1ทันต8อความต1องการ
ระหว8างองค�กร 

2.4.5 การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืนทําให1เกิดความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ความเป?นอัตลักษณ�ของสินค1าหรือผลิตภัณฑ�ขององค�กรเป?นส8วนหนึ่ง
ในกําหนดยุทธวิธีในการบริหารจัดการด1านการจัดซ้ือจัดหาและการปฏิบัติการเพ่ือให1ได1มาซ่ึงทรัพยากร
ท่ีเหมาะสมกับความต1องการขององค�กรเป?นภารกิจท่ีสําคัญ การท่ีมีผู1ผลิตอยู8ในประเทศต8างๆ ท่ัวโลก จึง
เป?นความท1าทายของหน8วยงานจัดซ้ือจัดหาท่ีต1องแสวงหาผลิตภัณฑ�ในคุณภาพท่ีองค�กรต1องการเข1ามา
ในกระบวนการโซ8อุปทาน  

2.4.6 ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8าวงองค�กรทําให1ได1มาซ่ึงความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ท่ีมีความโดดเด8นหรือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต1องการ
ขององค�กรท่ีจะได1มาซ่ึงสินค1าท่ีสะท1อนถึงภาพลักษณ�ขององค�กรได1เป?นอย8างดี  

2.4.7 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทําให1เกิดความ
แตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� สิ่งสําคัญที่ผู1บริหารควรคํานึงคือความเฉพาะเจาะจงของสินค1า 
อย8างในงานวิจัยนี้ อุตสาหกรรมรถยนต�มีผลิตภัณฑ�ที่ใช1ในการประกอบเป?นรถยนต�นั้นเป?นลักษณะ
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เฉพาะเจาะจงจําเป?นต1องมีผู1ท่ีเชี่ยวชาญและมีความรู1ทางด1านเทคนิคท่ีเข1าใจในเชิงปฏิบัติการ ท้ัง
องค�ประกอบความรู1 ด1านทักษะความเข1าใจทางด1านภาษา วัฒนธรรม ท่ีแตกต8างกันของแต8ละประเทศ 
ด1วยการท่ีมีทรัพยากรท่ีหายากให1ตอบสนองคุณภาพตามลักษณะท่ีต1องการ เพ่ือบรรลุเปMาหมายของ
องค�กรได1ดี  

2.4.8 การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร
ส8งผลต8อความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� ผู1บริหารควรตระหนักถึงการสื่อสารด1านข1อมูล
ทรัพยากรผ8านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสร1างความชัดเจนและแม8นยําให1กับผู1ซ้ือและผู1ขายสินค1าในการ
ตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ�ท่ีตอบสนองท้ังด1านคุณสมบัติและคุณภาพท่ีต1องการได1 เพ่ือบรรลุเปMาหมาย
ในการส8งเสริมประสิทธิภาพของการทํางานร8วมกัน  

2.4.9 เสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ส8งผลต8อการควบคุมการ
จัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล การท่ีองค�กรมีการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน
ท่ีดีเป?นการสร1างความร8วมมือในการปฏิบัติงานท่ีส8งเสริมกันท้ังแง8ผลประโยชน�ด1านรายได1และ
กระบวนการทํางานที่ลื่นไหล ตั้งแต8การเพิ่มในการดําเนินการด1านการควบคุมด1านต1นทุนวัตถุดิบ
จนกระท่ังการบริหารจัดการกิจกรรมขอการจัดซ้ือระหว8างประเทศให1มีประสิทธิภาพได1  

2.4.10 ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร มีทําให1เกิดการควบคุม
การจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล การแบ8งปEนข1อมูลด1านสินค1าในขอบเขตเป?นสิ่งสําคัญท่ีควรกําหนด
เป?นแนวทางปฏิบัติงานของหน8วยงานท่ีเก่ียวข1อง แต8ในแง8ของราคาและต1นทุนเป?นข1อมูลความลับของ
องค�กรท่ีหน8วยงานจัดซ้ือจัดหาควรตระหนักต8อระดับของการให1ข1อมูล การแบ8งปEนข1อมูลเชิงลึกหรือท่ี
เก่ียวข1องด1านราคาต1องมีความระมัดระวังในการสื่อสารระหว8างองค�กร เพราะอาจส8งผลต8อการเจรจา
ต8อรองทางการค1าและสภาวะการแข8งขันทางการตลาดได1 การรั่วไหลของข1อมูลท่ีจําเป?นอาจทําให1
ระบบทางการตลาดและแผนงานขององค�กรล1มเหลวได1 

2.4.11 ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส8งผลต8อการ
ควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ผู1บริหารท่ีมีความสามารถการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทําให1มีการนําองค�ความรู1ด1านการจัดการวางแผนการบริหารความเสี่ยงซ้ือขายระหว8าง
ประเทศท่ีมีความแตกต8างกันด1านวัฒนธรรมขององค�กรผู1ขาย กฎระเบียบ เง่ือนไขทางการค1าระหว8าง
ประเทศ เพ่ือช8วยในการประเมินเรื่องของต1นทุนการครอบครองสินค1าได1      

2.4.12 การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8าง
องค�กร ส8งผลต8อการควบคุมการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ความสามารถด1านการการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกของผู1บริหารด1วยการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว8างองค�กร ช8วยลดต1นทุนการการสื่อสารระหว8างองค�กร นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพด1านความรวดเร็ว 
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ความแม8นยํา แล1วยังสร1างความม่ันใจในการตัดสินใจสั่งซ้ือและดําเนินการบริหารต1นทุนด1วยการควบคุม
ต1นทุนจากการดําเนินงานในการนําสินค1าจากผู1ขาย กระท่ังถึงโรงงานผลิตตามต1องการได1  

2.5 แสดงเห็นถึงประโยชน�ของการนําความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหา
ระดับโลกมาใช1ในองค�กรแล1วเกิดผลต8อการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดีขององค�กร จากองค�ประกอบท่ี
สามารถตอบสนองความสําคัญสามประการกล8าวคือ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต8าง
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล  โดยอธิบายได1ดังนี้  

2.5.1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ท่ีมีต8อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
องค�การท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีย8อมส8งผลต8อผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดีให1กับองค�กร ความสามารถ
ในการตอบสนองทันเวลาเป?นปEจจัยสําคัญปEจจัยหนึ่งท่ีหน8วยงานฝBายจัดซ้ือจัดหาสามารถจะเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการให1กับองค�กร เพราะมีจะเพ่ิมความเปรียบทางการแข8งขัน เช8น ความสามารถใน
การจัดส8งสินค1า ปริมาณของสินค1าท่ีจัดส8ง ราคาสินค1า และคุณภาพของสินค1าท่ีจัดส8ง   

2.5.2 ความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ�  ท่ีมีต8อการดําเนินงานทางธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีความแตกต8างจากคู8แข8ง มีความโดดเด8นหรือมีลักษณะเฉพาะพิเศษ และตอบสนองความ
ต1องการความต1องการของผู1บริโภคหน8วยสุดท1ายได1เป?นการเพ่ิมความเชื่อม่ันและม่ันใจในการตัดสินใจ
สั่งซ้ือ เม่ือมีปริมาณความต1องการท่ีมากข้ึนคือผลของการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดีท่ีมีต8อการตอบสนอง
ความต1องการขององค�กรได1     

2.5.3 การจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล ที่มีต8อการดําเนินงานทางธุรกิจ 
ผลประกอบการและรายได1ท่ีดีเป?นเปMาหมายสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ผู1บริหารด1านการจัดซ้ือจัดหา
เป?นหน8วยงานหลักท่ีมีความสําคัญต8อองค�กรด1านต1นทุนสินค1าดังนั้นการมีมาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติการท่ีดีจะมีผลต8อต1นทุนสินค1าและการดําเนินการ ดังนั้นการท่ีหน8วยงานจัดซ้ือจัดหาสามารถ
ดําเนินการจัดการด1านต1นทุนได1ดี  

2.6 ทําให1องค�กรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจท่ีมีต8อ
ความสัมพันธ�ระหว8างความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
และการจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ อธิบายได1ดังนี้ 

2.6.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�
ระหว8างความสามารถในการตอบสนองทันเวลา และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ แม1ปEจจุบันการประเมิน
สถานการณ�และความเสี่ยงล8วงหน1าถูกนํามาใช1ในหลักการของการบริหารจัดการ แต8เนื่องด1วยมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล1อมทางธุรกิจท่ีมีความผันผวนและคาดเดาได1ยาก บางครั้งก็ส8งผลกระทบ
ต8อการบรรลุผลการทํางานในการตอบสนองความต1องการขององค�กรท่ีทันเวลาและผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจได1 ดังนั้นผู1บริหารต1องติดตาม เพ่ือแก1ไขปEญหาท่ีเกิดข้ึนได1เท8าทัน 
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2.6.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจมีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�
ระหว8างความแตกต8างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ แนวโน1มของผู1บริโภค
ท่ีเปลี่ยนแปลงเป?นปEจจัยสําคัญในการกําหนดความต1องการสินค1า ดังนั้นผู1บริหารควรตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลดังกล8าวเพราะกระทบต8อต1นทุนสินค1า นวัตกรรมสินค1า และการค1นหาผู1ขายท่ีเชี่ยวชาญท่ี
มีความชํานาญในผลิตภัณฑ� เพ่ือการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให1องค�การสามารถบริหาร
จัดการผลการดําเนินท่ีดีต8อไป 

2.6.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทางธุรกิจ มีอิทธิพลต8อความสัมพันธ�ระหว8าง
การจัดการต1นทุนอย8างมีประสิทธิผล และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผู1บริหารต1องมีความตระหนัก
ด1านการจัดการต1นทุนและผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมทาง
ธุรกิจอยู8เสมอ ทําให1การประเมินผลกระทบด1านต1นทุน และบริหารความเสี่ยงได1ดี   

2.7 หน8วยงานจัดซ้ือจัดหาท่ีอยู8ธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีการแข8งขันและตระหนักรู1ถึง
ความเคลื่อนไหวทางการการตลาดระดับสากล และต1องการมีการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีดี ควรมี
แนวคิดท่ีสําคัญต8อการขับเคลื่อนกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมกับองค�กรอันได1แก8 ทัศนคติของการแข8งขันทาง
ธุรกิจโลกาภิวัตน� ความไว1วางใจระหว8างองค�กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค1า โดยในงานวิจัยศึกษาถึงสาเหตุดังกล8าวที่จะส8งผลกระทบต8อความสามารถในการจัดการ        
กลยุทธ�การจัดหาระดับโลก กล8าวคือ  

2.7.1 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  ต8อการเสริมสร1างความสัมพันธ�
ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืนการท่ีผู1บริหารหรือฝBายบริหารท่ีถือว8ามีอิทธิพลต8อการกําหนดนโยบายและ
แนวทางขององค�กรได1 โดยองค�กรควรมีการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงต8อความต1องการภายใน
องค�กรและภายนอกองค�กรเพ่ือในการเข1าสู8ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแข8งขันตลอดเวลา ทําให1องค�กร
ต1องปรับตัวให1เท8าทันเพ่ือความอยู8รอด ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจต8อไป ดังนั้นการจะขับเคลื่อน     
กลยุทธ�ด1านการจัดหาระดับโลก ต1องคํานึงถึงการเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ�ผ8าน
การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน  

2.7.2 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  ต8อความร8วมมือในการแบ8งปEน
ข1อมูลระหว8างองค�กรทัศนคติของผู1บริหารด1านการจัดหาจากผู1ขายต8างประเทศเพราะวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีของการผลิตอยู8ในประเทศนั้นๆ ควรท่ีได1รับการยอมรับระหว8างองค�กรด1านการให1รายละเอียด
และข1อมูลของสินค1าท่ีจะทําการตกลงซ้ือขายท่ีเพียงพอ เพราะ ความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูล
ระหว8างองค�กร เป?นกิจกรรมสําคัญท่ีผู1ซ้ือต1องสื่อสารให1ข1อมูลความต1องการและรายละเอียดต8างๆ 
ขององค�กร  เพ่ือรับรู1ถึงแนวโน1มของการตอบสนองขององค�กร ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงต8อ
ความต1องการภายในองค�กรและภายนอกองค�กรได1เท8าทัน 
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2.7.3 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  ต8อศักยภาพในการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การทําธุรกิจระหว8างประเทศมีจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในหลายๆ ประเทศ 
ด1วยความแตกต8างกันทางวัฒนธรรมของแต8ละประเทศส8งผลให1องค�กรต1องสร1างความเตรียมพร1อมของ
บุคลากรด1านภาษาต8างประเทศ การเข1าใจถึงพ้ืนวัฒนธรรมต8างๆ เพ่ือสร1างความเข1าใจในการสื่อสาร 
โดยหากมีการพบกันระหว8างองค�กร ต1องคํานึงถึงวัฒนธรรมท1องถ่ินของแต8ละประเทศ  

2.7.4 ทัศนคติของการแข8งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน�  ต8อการบูรณาการการเข1าถึง
หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร ข1อค1นพบในงานวิจัยพบว8า ผู1บริหารและผู1จัดการ
ฝBายจัดซ้ือจัดหาธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทยส8วนใหญ8มีความคิดเห็นว8า องค�กรควรมีการ
ปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างผู1ซื้อผู1ขายด1วยการพัฒนาระบบร8วมกันได1  

2.7.5 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร ต8อการเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8าง
องค�กรอย8างยั่งยืน ความไว1วางใจเป?นการแสดงออกของความจริงใจในการทําธุรกิจ การทํากลยุทธ�การ
จัดหาระดับโลกเป?นการเริ่มการคัดเลือกจากผู1ขายท่ีอยู8ในสถานท่ีต8างๆ ท่ัวโลกท่ีต1องมีความม่ันใจใน
ชื่อเสียง ความซ่ือสัตย�ในการดําเนินการทางธุรกิจร8วมกัน ดังนั้นการให1ความสําคัญกับเรื่องของการ
เสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กร  

2.7.6 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร ต8อความร8วมมือในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8าง
องค�กร ความซ่ือสัตย� ความมีเหตุมีผล การแบ8งปEนผลประโยชน� และเพ่ิมในเรื่องของการแบ8งปEนข1อมูล
ท่ีจําเป?นในผลิตภัณฑ�และข1อมูลทางการตลาดร8วมกัน จะช8วยลดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
ก8อให1เกิดความไว1วางใจระหว8างองค�กรท่ีมีส8วนสําคัญในการผลักดันให1องค�กรประสบความสําเร็จได1    

2.7.7 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร ต8อ ศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความจริงใจในการทําธุรกิจมีมาเป?นระยะเวลานานและมักเป?นกลยุทธ�ท่ีใช1ได1จริงเพราะ
นํามาซ่ึงความซ่ือสัตย� ความมีเหตุมีผล การแบ8งปEนผลประโยชน�ร8วมตลอดจนการลดการเอาเปรียบ
ซ่ึงกันและกัน ความไว1วางใจระหว8างองค�กรก็มีส8วนสําคัญในการผลักดันการปฏิบัติการที่ประสบ
ความสําเร็จได1    

2.7.8 ความไว1วางใจระหว8างองค�กร ต8อการบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร ความมั่นใจในชื่อเสียงของผู1ซื้อและผู1ขาย ตลอดจนความ
ไว1วางใจระหว8างองค�กรก็มีส8วนสําคัญในการผลักดันการปฏิบัติการท่ีประสบความสําเร็จได1การใช1
เทคโนโลยีมีการช8องทางการสื่อสารในปEจจุบันสามารถเข1าถึงได1หลายทาง ทําให1ระบบธุรกิจค1าขาย
สามารถทําได1ง8าย รวดเร็วและมีข1อมูลท่ีใกล1เคียงข1อเท็จจริงมากข้ึน อีกท้ังยังเป?นความสะดวกในการ
ติดต8อประสาน ตลอดจนการแก1ไขปEญหาได1อย8างเท8าทัน  
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2.7.9 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า ต8อการเสริมสร1าง
ความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน การท่ีองค�กรคํานึงถึงการตอบสนองความต1องการของลูกค1าท่ี
มีต8อความคาดหวังในสินค1าเป?นเปMาหมายท่ีกําหนดกลยุทธ�ของผลิตภัณฑ�ขึ้นมาได1 เพื่อสร1างความ
พึงพอใจจากคุณภาพสินค1าตามท่ีต1องการ เพ่ือความสัมพันธ�ต8อเนื่องระหว8างองค�กรในระยะยาว  

2.7.10 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า ต8อความร8วมมือ
ในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร การคํานึงถึงการตอบสนองความต1องการของลูกค1าท่ีมีต8อความ
คาดหวังในสินค1าเป?นเปMาหมายท่ีกําหนดกลยุทธ�ของผลิตภัณฑ�แนวโน1มการตอบสนองผลิตภัณฑ�ท่ี
ลูกค1าต1องการ ทําให1องค�กรต1องทําการปรับเปลี่ยนอยู8เสมอ 

2.7.11 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า ต8อศักยภาพใน
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า
ต8อผลิตภัณฑ�แต8ละประเทศมีความแตกต8างกันและการเรียนรู1และการประยุกต�ใช1ข1อมูลขององค�กร
เพ่ือตอบสนองความต1องการดังกล8าว   

2.7.12 ความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค1า ต8อการบูรณาการ
การเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร การที่องค�กรคํานึงถึงการตอบสนอง
ความต1องการของลูกค1าท่ีมีต8อความคาดหวังในสินค1าทําให1เกิดการปรับตัวให1เข1าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�หลักข1อหนึ่งของการวิจัยนี้คือ การศึกษาเพื่อทราบ
องค�ประกอบและรูปแบบของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกโดยเลือกศึกษา
เฉพาะผู1ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย ดังนั้นในอนาคตจึงควรนําผลการวิจัยท่ีได1
จากการศึกษาองค�ประกอบและรูปแบบของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกใน
ครั้งนี้ไปศึกษาในธุรกิจอ่ืนๆ หรืออุตสาหกรรมเดียวกันแต8ในกลุ8มประเทศท่ีอยู8ในเขตการค1าเดียวกัน 
เช8นอาเซียน เพ่ือเปรียบเทียบและยืนยันผลการวิจัยต8อไป 

2. การวิจัยครั้งนี้ผู1วิจัยมุ8งศึกษาองค�ประกอบของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�กาi
จัดหาระดับโลก อันประกอบด1วย การเสริมสร1างความสัมพันธ�ระหว8างองค�กรอย8างยั่งยืน ความร8วมมือ
ในการแบ8งปEนข1อมูลระหว8างองค�กร ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
การบูรณาการการเข1าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว8างองค�กร ดังนั้นในอนาคตจึงควรมี
การศึกษาถึงปEจจัยอ่ืนท่ีคาดว8าจะมีอิทธิพลต8อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลก
เช8น นวัตกรรมการสื่อสารระหว8างผู1ซื้อกับผู1ขายที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหา
ระหว8างประเทศ ความเชื่อม่ันระหว8างองค�กรด1านมาตรฐานการผลิตระดับสากล เป?นต1น เพ่ือทดสอบ
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อิทธิพลต8อความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก และควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลลัพธ�ท่ี
เกิดจาความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลก 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู1วิจัยใช1วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ�วิทยา เพ่ือมุ8งเน1นศึกษา
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย โดย
มุ8งถึงปEจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกเพ่ือ
ยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเก็บข1อมูลเชิงลึกกับผู1จัดการฝBายจัดซ้ือจัดหาและผู1บริหาร ท่ีมีความ
รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นในอนาคตจึงควรมีการศึกษาโดยใช1วิธีวิทยาอ่ืนๆ เช8น การศึกษาแบบ Focus 
Group ของกลุ8มผู1ผลิตเดียวกัน การศึกษาแบบกรณีศึกษา เพ่ือให1ได1ข1อมูลเชิงลึกจากผู1มีส8วนได1ส8วนเสีย
เฉพาะกลุ8ม 

4. การศึกษาครั้งนี้หน8วยวิเคราะห�คือระดับองค�การ ในครั้งต8อไปควรศึกษาลงในระดับ
บุคคลเพื่อให1เห็นผลวิจัยที่เกิดจากมุมมองผู1ปฏิบัติงานด1านการจัดซ้ือขององค�กร โดยมีผลลัพธ�จาก
ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลก ท่ีเกิดข้ึน ได1แก8 ทักษะด1านการค1าระหว8าง
ประเทศ ความรู1ด1านการจัดโลจิสติกส�ท่ีดีการเจรจาต8อรองกับผู1ขาย 

5. ศึกษากลุ8มตัวอย8างอุตสาหกรรมรถยนต�โดยแยกประเภทการผลิตท่ีแตกต8างกันและหา
ข1อจํากัดอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาตามลักษณะความเหมาะสมขององค�กรผู1ผลิตมากท่ีสุด 

6. ศึกษาการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกเชิงลึก จําแนกตามลักษณะของประเทศ 
เช8นประเทศไทยกับประเทศจีน ความแตกต8างของการบริหารการจัดหาระดับโลกของบริษัทผู1ผลิตท่ีมี
ฐานผลิตประเทศไทยเปรียบเทียบฐานผลิตในยุโรป เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการจัดการท่ีมีความ
แตกต8างกัน และนํามาใช1ให1เกิดกับองค�กรในอุตสาหกรรมรถยนต�มากท่ีสุด 
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แบบสอบถามการวิจัย  

เรื่องความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
: หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

 
คําชี้แจง  

 
1. แบบสอบถามการวิจัยชุดนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัดการกล

ยุทธ การจัดหาระดับโลกท่ีมีต.อผลการดําเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
2. แบบสอบถามชุดนี้ มี ตอนดังนี้ 

       ตอนท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไปของผู2ตอบให2ข2อมูล 
       ตอนท่ี 2 ข2อมูลท่ัวไปทางธุรกิจ 

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป6จจัยท่ีส.งผลกระทบต.อความสามารถในการจัดการกล
ยุทธ การจัดหาระดับโลก 

        ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
  ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการกลยุทธ 
การจัดหาระดับโลก  

   ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป6จจัยท่ีส.งผลกระทบต.อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
   ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับป6ญหาและข2อเสนอแนะ 
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1.ระดับการศึกษา 
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          น2อยกว.า 5 ป<    5-10 ป<   11-15 ป<         มากกว.า 15 ป<         
3. ตําแหน.ง 
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5.จํานวนพนักงาน 
          น2อยกว.า 50 คน   50-200 คน  201-500 คน       501-999 คน 
          มากกว.า 1,000 คน 
6.ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ 
          น2อยกว.า 5 ป<     5-10 ป<  11-15 ป<                มากกว.า 15 ป< 
7.จํานวนทุนในการดําเนินงาน 
         น2อยกว.า 50 ล2านบาท    50-200 ล2านบาท   มากกว.า 200 ล2านบาท 
8.ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
          กิจการคนไทย     กิจการร.วมทุนกับต.างประเทศ 
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช.องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท.านมากท่ีสุด ได2แก. ความ
คิดเห็นต.อข2อคําถามท่ีเห็นด2วยในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น2อย และน2อยท่ีสุด  
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป5จจัยท่ีส6งผลต6อความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
 

ข0อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

การเสริมสร0างความสัมพันธ�ระหว6างองค�กรอย6างย่ังยืน (Sustainable Inter-organizational 
Relationship Reinforcement) 

1 
องค กรให2ความร.วมมือเชิงกลยุทธ กับผู2ขายในการพัฒนา
สินค2าร.วมกัน 

          

2 องค กรมีการทําสัญญาซ้ือขายท่ีเปFนธรรมร.วมกับผู2ขาย           

3 
องค กรสามารถรักษาคําม่ันสัญญาหรือข2อตกลงร.วมกับ
ผู2ขายได2ดี 

          

4 
องค กรให2ความสําคัญกับการรักษาผลประโยชน ร.วมกัน
กับผู2ขาย 

          

ความร6วมมือในการแบ6งป5นข0อมูลระหว6างองค�กร (Information Sharing Collaborative of 
Inter-organizational)  

5 
องค กรมุ.งเน2นการแบ.งป6นข2อมูลเก่ียวกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจระหว.างองค กรกับผู2ขาย 

          

6 
องค กรมีการประยุกต ใช2ฐานข2อมูลสินค2าร.วมกับผู2ขาย
เพ่ือพัฒนาเชิงกลยุทธ ร.วมกัน 

          

7 
องค กรสามารถเข2าถึงข2อมูลรายละเอียดสินค2าของผู2ขาย
ได2ดี 
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ข0อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  Managing 
Competency Expectation Responsive Awareness) 

8 
องค กรมีความสามารถในการใช2ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับ
ผู2ขายแต.ละชาติได2ดี 

          

9 
องค กรมีความรู2ความเข2าใจพฤติกรรมของผู2ขายท่ีเกิด
จากความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาท่ีแตกต.างกัน 

          

10 
องค กรมีความรู2ความเข2าใจในมารยาทหรือประเพณีใน
การปฏิบัติต.อผู2ขายท่ีแตกต.างกัน 

          

11 
องค กรมีความรู2และความชํานาญในกฎระเบียบทาง
การค2าท่ีแตกต.างกันในแต.ละประเทศ 

          

การบูรณาการการเข0าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว6างองค�กร (Inter-
organizational Information Technology Multi-access Integration) 

12 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการ
ติดต.อสื่อสารกับผู2ขาย 

          

13 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการ
เข2าถึงข2อมูลแหล.งทรัพยากร 

          

14 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ใน
การศึกษาสภาวะทางการตลาดของวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ  

          

15 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการ
บริหารความเสี่ยงจากการซ้ือขายระหว.างประเทศ 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 

ข0อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

ทัศนคติของการแข6งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน� (Competitive Globalization Business 
Mindset) 

16 
องค กรมีแนวโน2มในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต.อการ
เปลี่ยนแปลงความต2องการในระดับสากล           

17 
องค กรมีความพร2อมในการปรับตัวเพ่ือการตอบสนอง
ความต2องการของลูกค2าท่ีเปลี่ยนแปลงตามกระแส 
โลกาภิวัตน  

          

18 
องค กรมีการปรับตัวเพ่ือให2ทันต.อการแข.งขันในตลาด
สากลอยู.เสมอ           

19 
องค กรเปFนผู2นําด2านการพัฒนาสินค2าหรือผลิตภัณฑ 
ใหม.ในตลาดโลกท่ีตรงตามความต2องการของลูกค2า           

ความไว0วางใจระหว6างองค�กร (Inter-organizational Trust) 

20 
องค กรให2ความสําคัญกับความซ่ือตรง เพ่ือการดําเนิน
ธุรกิจร.วมกับผู2ขาย           

21 
องค กรมีความเชื่อม่ันในชื่อเสียงหรือการได2การรับรอง
คุณภาพของผู2ขายท่ีจะดําเนินธุรกิจร.วมกัน           

22 องค กรมีความจริงใจท่ีจะดําเนินธุรกิจร.วมกันกับผู2ขายเสมอ           

ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวังของลูกค0า (Customer Expectation Responsive 
Awareness) 

23 
องค กรคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค2าท่ีมีต.อ
ผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กร           

24 
องค กรมุ.งหวังให2ลูกค2าพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ 
ขององค กร           

25 
องค กรให2ความสําคัญกับการจัดหาเพ่ือสิ่งท่ีดีท่ีสุด
สําหรับลูกค2า           
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 

ข0อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Quick Response Ability) 

26 
องค กรสามารถหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ได2ตามเวลาท่ี
กําหนด           

27 
องค กรสามารถจําหน.ายผลิตภัณฑ หรือสินค2าใหม.ใน
ตลาดได2อย.างรวดเร็ว           

28 
องค กรเปFนผู2นําด2านกระบวนการผลิตทันเวลาหรือมี
กระบวนการผลิตท่ีสามารถตอบสนองความต2องการได2
ทันเวลา 

          

29 
องค กรสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ หรือสินค2าตาม
ความต2องการลูกค2าได2อย.างรวดเร็ว           

ความแตกต6างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� (Different of Product Quality) 

30 
องค กรสามารถผลิตสินค2าท่ีดีท่ีแตกต.างจากคู.แข.งใน
ตลาด           

31 
องค กรสามารถผลิตสินค2าท่ีมีความเปFนเอกลักษณ หรือ
มีลักษณะเฉพาะตรงตามความต2องการของลูกค2าได2ดี           

32 
ผลิตภัณฑ ขององค กรมีชื่อเสียงและเปFนท่ียอมรับด2าน
การมีคุณภาพท่ีดี           

การจัดการต0นทุนอย6างมีประสิทธิผล (Effective Cost Management) 

33 
องค กรสามารถดําเนินการด2านการควบคุมต2นทุน
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ให2อยู.ในกรอบวงเงินท่ีกําหนดได2
ตามท่ีต2องการ 

          

34 
องค กรมีการวิเคราะห เปรียบเทียบต2นทุนราคาวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ ก.อนทําการตัดสินใจสั่งซ้ือ           
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ข0อ ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

35 
องค กรมีการมีคํานึงถึงต2นทุนกิจกรรมท่ีเกิดจากการ
จัดซ้ือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ จากผู2ขายจนกระท่ังถึง
ลูกค2า 

          

36 
องค กรมีการวิเคราะห ต2นทุนรวมของการครอบครอง
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ในการคํานวณราคาต.อหน.วยเพ่ือ
การตัดสินใจในการสั่งซ้ือ 

          

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) 

37 
องค กรมีผลการดําเนินงานด2านการเงินเพ่ิมข้ึนอย.าง
ต.อเนื่อง           

38 
ลูกค2ารายเดิมขององค กรมีความต2องการในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กรเพ่ิมมากข้ึน           

39 
องค กรมีลูกค2ารายใหม.ท่ีมีความต2องการในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กรเพ่ิมมากข้ึน           

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป6จจัยส.งผลต.อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก
และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

ข0อ ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล0อมทางธุรกิจ (Business Environmental Dynamic) 

40 
องค กรมีความสามารถในการบริหารสินค2าคงคลังให2มี
ปริมาณท่ีเหมาะสมได2ดี           

41 
คู.แข.งขันทางการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําให2องค กรต2อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือวิธีการทํางาน           
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ข0อ ความสามารถในการจดัการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น0อย 
น0อย
ท่ีสุด 

42 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต.ละประเทศส.งผล
กระทบต.อการปรับกระบวนการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค กร 

          

43 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต.ละประเทศส.งผล
กระทบต.อการปรับกระบวนการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค กร 

          

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับป6ญหาและข2อเสนอแนะเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ 
การจัดหาระดับโลกของบุคลากรในอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
7.1 ป6ญหาการดําเนินงานท่ีพบในความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2 ท.านมีข2อเสนอแนะอย.างไร เก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกใน
อนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณท.านท่ีได2สละเวลาตอบแบบสอบถามทุกข2อ กรุณาส.งแบบสอบถามใส.ซองท่ีแนบมาส.งคืน
ตามท่ีอยู.ท่ีระบุ หากท.านต2องการรายงานสรุปผลการสํารวจครั้งนี้โปรดแนบนามบัตรของท.านมาพร2อม

กับแบบสอบถาม ผู2วิจัยยินดีท่ีจะจัดส.งรายงานสรุปให2แก.ท.านภายหลังเสร็จสิ้นการวิเคราะห ข2อมูล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แนวคําถามก่ึงโครงสร0างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แบบสัมภาษณ�   

เรื่องความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก 
: หลักฐานเชิงประจักษ�ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

 
คําชี้แจง  

1. แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างชุดนี้เครื่องมือท่ีใช2ในการเก็บข2อมูลเชิงคุณภาพประกอบ 
การวิจัย ความสัมพันธ เชิงสาเหตุและผลลัพธ ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
: หลักฐานเชิงประจักษ ของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
   การสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างมีจํานวน 5 ข้ันตอน  

       ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างเก่ียวกับข2อมูลท่ัวไปของผู2ให2ข2อมูล 
       ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างกับป6จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ

จัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย  
       ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ การ

จัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
        ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างเก่ียวกับผลลัพธ ของความสามารถในการจัดการ

กลยุทธ การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
         ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสร2างเก่ียวกับป6ญหาและข2อเสนอแนะของความสามารถ

ในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ�ผู0บริหารหรือผู0จัดการฝcายจัดซ้ือจัดหา 
ของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 

 
ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร0างเก่ียวกับข0อมูลท่ัวไปของผู0ใช0ข0อมูลและข0อมูลท่ัวไปขององค�กร 
1.ชื่อ ......................................................... เพศ .................. อายุ .............. การศึกษา........................ 
2. ตําแหน.งงานป6จจุบัน ........................................................ 
3. จํานวนพนักงาน ........................................ คน  
4. ระยะเวลาดําเนินงานของธุรกิจ ............................................... ป< 
5. จํานวนทุนการดําเนินงาน ...................................................... บาท 
6. มูลค.าการซ้ือสินค2าจากผู2ขายต.างประเทศกับมูลค.ารวมของการจัดซ้ือสินค2าท้ังหมด .....................%   
7. ประเภทของสินค2าท่ีซื้อมีอะไรบ2าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร0างกับป5จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย  
2.1 ทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  
2.2 ความไว2วางใจระหว.างองค กร  
2.3 ความตระหนักในการตอบสนองต.อความคาดหวังของลูกค2า 
2.4 ป6จจัยอ่ืนๆ   
 
ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร0างเก่ียวกับความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับ
ท่ัวโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
3.1 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด2านการเสริมสร2างความสัมพันธ ระหว.าง
องค กรอย.างยั่งยืน  
3.2 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด2านความร.วมมือในการแบ.งป6นข2อมูล
ระหว.างองค กร 
3.3 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด2านศักยภาพในการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
3.4 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ด2านการบูรณาการการเข2าถึงหลายทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว.างองค กร 
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ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร0างเก่ียวกับผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการกลยุทธ�
การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
4.1ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา  
4.2 ความแตกต.างในคุณภาพของผลิตภัณฑ   
4.3 การควบคุมการจัดการต2นทุนอย.างมีประสิทธิผล 
4.4 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 
ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร0างเก่ียวกับป5ญหาและข0อเสนอแนะของความสามารถในการ
จัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลกของอุตสาหกรรมรถยนต�ในประเทศไทย 
5.1 ป6จจัยท่ีส.งผลต.อความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก 
5.2 ข2อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก สําหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต ในประเทศไทย 
          

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 33 ค.าอํานาจจําแนกรายข2อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ข0อ ตัวแปร 
 ค6าอํานาจ
จําแนก  

 ค6า
สัมประสิทธิ์

แอลฟา 

ข2อ 
การเสริมสร2างความสัมพันธ ระหว.างองค กรอย.างยั่งยืน (Sustainable Inter-
organizational Relationship’s Reinforcement) 

  0.858 

1 องค กรให2ความร.วมมือเชิงกลยุทธ กับผู2ขายในการพัฒนาสินค2าร.วมกัน 0.809   

2 องค กรมีการทําสัญญาซ้ือขายท่ีเปFนธรรมร.วมกับผู2ขาย 0.798   

3 องค กรสามารถรักษาคําม่ันสัญญาหรือข2อตกลงร.วมกับผู2ขายได2ดี 0.575   

4 องค กรให2ความสําคัญกับการรักษาผลประโยชน ร.วมกันกับผู2ขาย 0.812   

ข2อ 
ความร.วมมือในการแบ.งป6นข2อมูลระหว.างองค กร (Collaborative Information 
Sharing of Inter-organizational)  

  0.823 

5 องค กรมุ.งเน2นการแบ.งป6นข2อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกจิระหว.างองค กรกับผู2ขาย 0.575   

6 องค กรมีการประยกุต ใช2ฐานข2อมูลสินค2าร.วมกับผู2ขายเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ ร.วมกัน 0.762   

7 องค กรสามารถเข2าถึงข2อมูลรายละเอียดสินค2าของผู2ขายได2ดี 0.718   

ข2อ 
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  Managing 
Competency Expectation Responsive Awareness) 

  0.842 

8 องค กรมีความสามารถในการใช2ภาษาเพือ่การส่ือสารกับผู2ขายแต.ละชาติได2ดี 0.675   

9 
องค กรมีความรู2ความเข2าใจพฤติกรรมของผู2ขายท่ีเกิดจากความเช่ือทางสังคมหรือ
ศาสนาท่ีแตกต.างกัน 

0.734   

10 
องค กรมีความรู2ความเข2าใจในมารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติต.อผู2ขายท่ีแตกต.าง
กัน 

0.693   

11 
องค กรมีความรู2และความชํานาญในกฎระเบียบทางการค2าท่ีแตกต.างกันในแต.ละ
ประเทศ 

0.646   

ข2อ 
การบูรณาการการเข2าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว.างองค กร (Inter-
organizational Information Technology Multiaccess Integration) 

  0.874 

12 องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการติดต.อส่ือสารกับผู2ขาย 0.75   

13 องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการเข2าถึงข2อมูลแหล.งทรัพยากร 0.757   

14 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการศึกษาสภาวะทางการตลาด
ของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ  

0.722   

15 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการบริหารความเส่ียงจากการซ้ือ
ขายระหว.างประเทศ 

0.758   
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ตารางท่ี 33 ค.าอํานาจจําแนกรายข2อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต.อ) 

ข0อ ตัวแปร 
 ค6าอํานาจ
จําแนก  

 ค6า
สัมประสิทธิ์

แอลฟา 

ข2อ 
ทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภวิัตน  (Competitive Globalization 
Business Mindset) 

  0.94 

16 
องค กรมีแนวโน2มในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต.อการเปล่ียนแปลงความต2องการใน
ระดับสากล 

0.89   

17 
องค กรมีความพร2อมในการปรับตัวเพื่อการตอบสนองความต2องการของลูกค2าท่ี
เปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน  

0.899   

18 องค กรมีการปรับตัวเพื่อให2ทันต.อการแข.งขันในตลาดสากลอยู.เสมอ 0.807   

19 
องค กรเปFนผู2นําด2านการพัฒนาสินค2าหรือผลิตภัณฑ ใหม.ในตลาดโลกท่ีตรงตามความ
ต2องการของลูกค2า 

0.868   

ข2อ ความไว2วางใจระหว.างองค กร (Inter-organizational Trust)   0.884 

20 องค กรให2ความสําคัญกับความซ่ือตรง เพื่อการดําเนินธุรกิจร.วมกับผู2ขาย 0.75   

21 
องค กรมีความเช่ือม่ันในช่ือเสียงหรือการได2การรับรองคุณภาพของผู2ขายท่ีจะดําเนิน
ธุรกิจร.วมกัน 

0.714   

22 องค กรมีความจริงใจท่ีจะดําเนินธุรกจิร.วมกันกับผู2ขายเสมอ 0.868   

ข2อ 
ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวงัของลูกค2า (Customer Expectation 
Responsive Awareness) 

  0.936 

23 องค กรคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค2าท่ีมีต.อผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กร 0.857   

24 องค กรมุ.งหวังให2ลูกค2าพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ ขององค กร 0.861   

25 องค กรให2ความสําคัญกับการจัดหาเพื่อส่ิงท่ีดีที่สุดสําหรับลูกค2า 0.888   

ข2อ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Quickly Response Ability)   0.855 

26 องค กรสามารถหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ได2ตามเวลาท่ีกําหนด 0.709   

27 องค กรสามารถจําหน.ายผลิตภัณฑ หรือสินค2าใหม.ในตลาดได2อย.างรวดเร็ว 0.878   

28 
องค กรเปFนผู2นําด2านกระบวนการผลิตทันเวลาหรือมีกระบวนการผลิตท่ีสามารถ
ตอบสนองความต2องการได2ทันเวลา 

0.709   

29 
องค กรสามารถปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ หรือสินค2าตามความต2องการลูกค2าได2อย.าง
รวดเร็ว 

0.513   
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ตารางท่ี 33 ค.าอํานาจจําแนกรายข2อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต.อ) 

ข0อ ตัวแปร 
 ค6าอํานาจ
จําแนก  

 ค6า
สัมประสิทธิ์

แอลฟา 

21 
องค กรมีความเช่ือม่ันในช่ือเสียงหรือการได2การรับรองคุณภาพของผู2ขายท่ีจะดําเนิน
ธุรกิจร.วมกัน 

0.714   

22 องค กรมีความจริงใจท่ีจะดําเนินธุรกจิร.วมกันกับผู2ขายเสมอ 0.868   

ข2อ 
ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวงัของลูกค2า (Customer Expectation 
Responsive Awareness) 

  0.936 

23 องค กรคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค2าท่ีมีต.อผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กร 0.857   

24 องค กรมุ.งหวังให2ลูกค2าพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ ขององค กร 0.861   

25 องค กรให2ความสําคัญกับการจัดหาเพื่อส่ิงท่ีดีที่สุดสําหรับลูกค2า 0.888   

ข2อ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Quickly Response Ability)   0.855 

26 องค กรสามารถหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ได2ตามเวลาท่ีกําหนด 0.709   

27 องค กรสามารถจําหน.ายผลิตภัณฑ หรือสินค2าใหม.ในตลาดได2อย.างรวดเร็ว 0.878   

28 
องค กรเปFนผู2นําด2านกระบวนการผลิตทันเวลาหรือมีกระบวนการผลิตท่ีสามารถ
ตอบสนองความต2องการได2ทันเวลา 

0.709   

29 องค กรสามารถปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ หรือสินค2าตามความต2องการลูกค2าได2อย.างรวดเร็ว 0.513   

ข2อ ความแตกต.างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  (Differentiate of Product Quality)   0.873 

30 องค กรสามารถผลิตสินค2าท่ีดีที่แตกต.างจากคู.แข.งในตลาด 0.836   

31 
องค กรสามารถผลิตสินค2าท่ีมีความเปFนเอกลักษณ หรือมีลักษณะเฉพาะตรงตามความ
ต2องการของลูกค2าได2ดี 

0.771   

32 ผลิตภัณฑ ขององค กรมีชื่อเสียงและเปFนท่ียอมรับด2านการมีคุณภาพท่ีดี 0.678   

ข2อ การจัดการต2นทุนอย.างมีประสิทธิผล (Effective Cost Management)   0.913 

33 
องค กรสามารถดําเนินการด2านการควบคุมต2นทุนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ให2อยู.ในกรอบ
วงเงินท่ีกําหนดได2ตามท่ีต2องการ 

0.772   

34 
องค กรมีการวิเคราะห  
เปรียบเทียบต2นทุนราคาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ก.อนทําการตัดสินใจส่ังซ้ือ 

0.808   

35 
องค กรมีการมีคํานึงถึงต2นทุนกิจกรรมท่ีเกิดจากการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ จาก
ผู2ขายจนกระท่ังถึงลูกค2า 

0.825   

36 
องค กรมีการวิเคราะห ต2นทุนรวมของการครอบครองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ในการ
คํานวณราคาต.อหน.วยเพื่อการตัดสินใจในการส่ังซ้ือ 

0.848   
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ตารางท่ี 33 ค.าอํานาจจําแนกรายข2อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต.อ) 

ข0อ ตัวแปร 
 ค6าอํานาจ
จําแนก  

 ค6า
สัมประสิทธิ์

แอลฟา 

ข2อ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance)   0.888 

37 องค กรมีผลการดําเนินงานด2านการเงินเพิ่มขึ้นอย.างต.อเน่ือง 0.739   

38 
ลูกค2ารายเดิมขององค กรมีความต2องการในการซ้ือผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กร
เพิ่มมากขึ้น 

0.803   

39 
องค กรมีลูกค2ารายใหม.ที่มีความต2องการในการซ้ือผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กรเพิ่ม
มากขึ้น 

0.806   

ข2อ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล2อมทางธุรกจิ (Business Environmental Dynamic)   0.992 

40 
คู.แข.งขันทางการตลาดท่ีเพิ่มมากขึ้นทําให2องค กรต2องปรับเปล่ียนกลยุทธ หรือวิธกีาร
ทํางาน 

0.813   

41 
องค กรต2องปรับกลยุทธ ในการดําเนินงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศหรือต.างประเทศ 

0.807   

42 
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบทางการค2าระหว.างประเทศมีผลกระทบต.อการทํางาน
ขององค กร 

0.908   

43 
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในแต.ละประเทศส.งผลกระทบต.อการปรับกระบวนการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกจิขององค กร 

0.798   
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ตารางท่ี 34 ค.าน้ําหนักองค ประกอบ 

ข0อ ตัวแปร 

ค6านํ้าหนัก
องค�ประกอบ 

(Factor 
Loading) 

ข2อ 
การเสริมสร2างความสัมพันธ ระหว.างองค กรอย.างยั่งยืน (Sustainable Inter-organizational 
Relationship’s Reinforcement) 

0.776 - 0.871 

1 องค กรให2ความร.วมมือเชิงกลยุทธ กับผู2ขายในการพัฒนาสินค2าร.วมกัน 0.776 

2 องค กรมีการทําสัญญาซ้ือขายท่ีเปFนธรรมร.วมกับผู2ขาย 0.79 

3 องค กรสามารถรักษาคําม่ันสัญญาหรือข2อตกลงร.วมกับผู2ขายได2ดี 0.871 

4 องค กรให2ความสําคัญกับการรักษาผลประโยชน ร.วมกันกับผู2ขาย 0.812 

ข2อ 
ความร.วมมือในการแบ.งป6นข2อมูลระหว.างองค กร (Collaborative Information Sharing of 
Inter-organizational)  

0.669 - 0.854 

5 องค กรมุ.งเน2นการแบ.งป6นข2อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกจิระหว.างองค กรกับผู2ขาย 0.854 

6 องค กรมีการประยกุต ใช2ฐานข2อมูลสินค2าร.วมกับผู2ขายเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ ร.วมกัน 0.669 

7 องค กรสามารถเข2าถึงข2อมูลรายละเอียดสินค2าของผู2ขายได2ดี 0.721 

ข2อ 
ศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural  Managing 
Competency Expectation Responsive Awareness) 

0.775 - 0.823 

8 องค กรมีความสามารถในการใช2ภาษาเพือ่การส่ือสารกับผู2ขายแต.ละชาติได2ดี 0.801 

9 
องค กรมีความรู2ความเข2าใจพฤติกรรมของผู2ขายท่ีเกิดจากความเช่ือทางสังคมหรือศาสนาท่ี
แตกต.างกัน 

0.775 

10 องค กรมีความรู2ความเข2าใจในมารยาทหรือประเพณีในการปฏิบัติต.อผู2ขายท่ีแตกต.างกัน 0.795 

11 องค กรมีความรู2และความชํานาญในกฎระเบียบทางการค2าท่ีแตกต.างกันในแต.ละประเทศ 0.823 

ข2อ 
การบูรณาการการเข2าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว.างองค กร (Inter-
organizational Information Technology Multiaccess Integration) 

0.831 - 0.850 

12 องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการติดต.อส่ือสารกับผู2ขาย 0.844 

13 องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการเข2าถึงข2อมูลแหล.งทรัพยากร 0.832 

14 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการศึกษาสภาวะทางการตลาดของวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ  

0.85 

15 
องค กรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการบริหารความเส่ียงจากการซ้ือขาย
ระหว.างประเทศ 

0.831 
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ตารางท่ี 34 ค.าน้ําหนักองค ประกอบ (ต.อ)  

ข0อ ตัวแปร 

ค6านํ้าหนัก
องค�ประกอบ 

(Factor 
Loading) 

ข2อ ทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  (Competitive Globalization Business Mindset) 0.910-0.945 

16 องค กรมีแนวโน2มในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต.อการเปล่ียนแปลงความต2องการในระดับสากล 0.911 

17 
องค กรมีความพร2อมในการปรับตัวเพื่อการตอบสนองความต2องการของลูกค2าท่ีเปล่ียนแปลง
ตามกระแสโลกาภวิัตน  

0.91 

18 องค กรมีการปรับตัวเพื่อให2ทันต.อการแข.งขันในตลาดสากลอยู.เสมอ 0.945 

19 
องค กรเปFนผู2นําด2านการพัฒนาสินค2าหรือผลิตภัณฑ ใหม.ในตลาดโลกท่ีตรงตามความต2องการ
ของลูกค2า 

0.922 

ข2อ ความไว2วางใจระหว.างองค กร (Inter-organizational Trust) 0.746 - 0.885 

20 องค กรให2ความสําคัญกับความซ่ือตรง เพื่อการดําเนินธุรกิจร.วมกับผู2ขาย 0.856 

21 
องค กรมีความเช่ือม่ันในช่ือเสียงหรือการได2การรับรองคุณภาพของผู2ขายท่ีจะดําเนินธุรกิจ
ร.วมกัน 

0.885 

22 องค กรมีความจริงใจท่ีจะดําเนินธุรกจิร.วมกันกับผู2ขายเสมอ 0.746 

ข2อ 
ความตระหนักในการตอบสนองคาดหวงัของลูกค2า (Customer Expectation Responsive 
Awareness) 

0.891 - 0.916 

23 องค กรคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค2าท่ีมีต.อผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กร 0.916 

24 องค กรมุ.งหวังให2ลูกค2าพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ ขององค กร 0.913 

25 องค กรให2ความสําคัญกับการจัดหาเพื่อส่ิงท่ีดีที่สุดสําหรับลูกค2า 0.891 

ข2อ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา (Quickly Response Ability) 0.731 - 0.883 

26 องค กรสามารถหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ได2ตามเวลาท่ีกําหนด 0.811 

27 องค กรสามารถจําหน.ายผลิตภัณฑ หรือสินค2าใหม.ในตลาดได2อย.างรวดเร็ว 0.731 

28 
องค กรเปFนผู2นําด2านกระบวนการผลิตทันเวลาหรือมีกระบวนการผลิตท่ีสามารถตอบสนองความ
ต2องการได2ทันเวลา 

0.81 

29 องค กรสามารถปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ หรือสินค2าตามความต2องการลูกค2าได2อย.างรวดเร็ว 0.883 

ข2อ ความแตกต.างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  (Differentiate of Product Quality) 0.745 - 0.889 

30 องค กรสามารถผลิตสินค2าท่ีดีที่แตกต.างจากคู.แข.งในตลาด 0.745 

31 
องค กรสามารถผลิตสินค2าท่ีมีความเปFนเอกลักษณ หรือมีลักษณะเฉพาะตรงตามความต2องการ
ของลูกค2าได2ดี 

0.81 

32 ผลิตภัณฑ ขององค กรมีชื่อเสียงและเปFนท่ียอมรับด2านการมีคุณภาพท่ีดี 0.889 
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ตารางท่ี 34 ค.าน้ําหนักองค ประกอบ (ต.อ)  

ข0อ ตัวแปร 

ค6านํ้าหนัก
องค�ประกอบ 

(Factor 
Loading) 

ข2อ การจัดการต2นทุนอย.างมีประสิทธิผล (Effective Cost Management) 0.880- 0.898 

33 
องค กรสามารถดําเนินการด2านการควบคุมต2นทุนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ให2อยู.ในกรอบวงเงินท่ี
กําหนดได2ตามท่ีต2องการ 

0.898 

34 องค กรมีการวิเคราะห เปรียบเทียบต2นทุนราคาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ก.อนทําการตัดสินใจส่ังซ้ือ 0.894 

35 
องค กรมีการมีคํานึงถึงต2นทุนกิจกรรมท่ีเกิดจากการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ จากผู2ขาย
จนกระท่ังถึงลูกค2า 

0.88 

36 
องค กรมีการวิเคราะห ต2นทุนรวมของการครอบครองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ ในการคํานวณราคา
ต.อหน.วยเพือ่การตัดสินใจในการส่ังซ้ือ 

0.88 

ข2อ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) 0.821 - 0.876 

37 องค กรมีผลการดําเนินงานด2านการเงินเพิ่มขึ้นอย.างต.อเน่ือง 0.876 

38 ลูกค2ารายเดิมขององค กรมีความต2องการในการซ้ือผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กรเพิ่มมากขึ้น 0.822 

39 องค กรมีลูกค2ารายใหม.ที่มีความต2องการในการซ้ือผลิตภัณฑ หรือสินค2าขององค กรเพิ่มมากขึ้น 0.821 

ข2อ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล2อมทางธุรกจิ (Business Environmental Dynamic) 0.868 - 0.911 

40 คู.แข.งขันทางการตลาดท่ีเพิ่มมากขึ้นทําให2องค กรต2องปรับเปล่ียนกลยุทธ หรือวิธกีารทํางาน 0.907 

41 
องค กรต2องปรับกลยุทธ ในการดําเนินงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
หรือต.างประเทศ 

0.905 

42 การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบทางการค2าระหว.างประเทศมีผลกระทบต.อการทํางานขององค กร 0.868 

43 
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในแต.ละประเทศส.งผลกระทบต.อการปรับกระบวนการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกจิขององค กร 

0.911 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
การทดสอบค6าความลําเอียงของข0อมูล 
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ตารางท่ี 35 ค.าทดสอบความลําเอียงของข2อมูล 
 

ข0อมูลทั่วไปของธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต�ใน            

ประเทศไทย 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t-test for Equality of Means 

t  
Sig (2-
tailed) 

ประเภทการประกอบการธุรกิจ 132 2.86 .496 .043 2.127 .034 

132 2.70 .651 .057 2.127 .034 

จํานวนพนักงาน 132 3.25 1.232 .107 .288 .773 

132 3.20 1.329 .116 .288 .773 

ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ 132 3.79 .539 .047 3.863 .000 

132 3.45 .859 .075 3.863 .000 

จํานวนทุนในการดําเนินงาน 132 2.31 .711 .062 .653 .514 

132 2.25 .795 .069 .653 .514 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 132 1.74 .439 .038 1.348 .179 

132 1.67 .473 .041 1.348 .179 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การทดสอบสมมติฐานตามเง่ือนไขของการวิเคราะห�การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 
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ทดสอบสมมติฐานตามเง่ือนไขของการวิเคราะห การถดถอย (Regression) 
1. การทดสอบความสัมพันธ เชิงเส2นตรง (Linear relationship) 

  ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ เชิงเส2นตรงระหว.างตัวแปรด2วยการใช2 Curve 
Estimation และผลการสร2างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พบว.ามี
แนวโน2มเปFนเส2นตรง แสดงว.าเข2าใกล2การแจกแจงปกติ 

  สมการท่ี 1 ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา 

       QR =β01+ β1RR + β2 IS+ β3 CC + β4 IT + ɛ 

  การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ท้ัง 
4 ด2าน ท่ีมีต.อความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ด2วยสมมุติฐาน 1 ก สมมุติฐาน 1 ข สมมุติฐาน 
1 ค และสมมุติฐาน 1ง 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี  1 
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  สมการท่ี 2 ความแตกต6างในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 

      DP =β02+ β5RR + β6 IS+ β7 CC + β8 IT + ɛ 

        ทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ท้ัง 4 ด2าน 
ท่ีมีต.อความแตกต.างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  ด2วยสมมุติฐาน 2 ก สมมุติฐาน 2 ข สมมุติฐาน 2 ค 
และสมมุติฐาน 2ง 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี  2 
 

  สมการท่ี 3 ความสามารถในการควบคุมต0นทุนอย6างมีประสิทธิผล 

       CM =β03+ β9RR + β10 IS+ β11 CC + β12 IT + ɛ 

       การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในการจัดการกลยุทธ การจัดหาระดับโลก ท้ัง 4 
ด2าน ท่ีมีต.อความสามารถในการการควบคุมต2นทุนอย.างมีประสิทธิผล ด2วยสมมุติฐาน 3 ก สมมุติฐาน 
3 ข สมมุติฐาน 3 ค และสมมุติฐาน 3ง 
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ภาพท่ี 13 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี  3 
 

  สมการท่ี 4 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

  BP =β04+ β13QR + β14 DP+ β15 CM + ɛ 

       การทดสอบอิทธิพลของ ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต.างใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ    และการควบคุมการจัดการต2นทุนอย.างมีประสิทธิผล ท่ีมีผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ ด2วยสมมุติฐาน 4 สมมุติฐาน 5 และสมมุติฐาน 6 
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ภาพท่ี 14 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี 4 

 
  สมการท่ี 5 ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

       BP =β05+ β16QR + β17 DP+ β18 CM + β19 BP + β 20 (QR*BP) + β 

21 (DP*BP) + β22 (CM*BP) + ɛ 

  การทดสอบอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล2อมทางธุร กิจ ท่ี มีต.อ
ความสัมพันธ ระหว.าง ความสามารถในการตอบสนองทันเวลา ความแตกต.างในคุณภาพของผลิตภัณฑ  
และการควบคุมการจัดการต2นทุนอย.างมีประสิทธิผล กับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ด2วยสมมุติฐาน 7 
สมมุติฐาน 8 และสมมุติฐาน 9 
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ภาพท่ี 15 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี 5 
 
  สมการท่ี 6 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด0านการ
เสริมสร0างความสัมพันธ�ระหว6างองค�กร 

     RR =  β06+ β23 BM+ β24 TR+ β25 CE + ɛ 

           การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว2วางใจ
ระหว.างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค2า ท่ีมีต.อการเสริมสร2าง
ความสัมพันธ ระหว.างองค กรอย.างยั่งยืน ด2วยสมมุติฐาน 10 ก สมมุติฐาน 11 ก และสมมุติฐาน 12 ก 
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ภาพท่ี 16 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี  6 

 
  สมการท่ี 7 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลก ด0านความ

ร6วมมือในการแบ6งป5นข0อมูลระหว6างองค�กร 

       IS =  β07+ β26 BM+ β27 TR+ β28 CE + ɛ 

       การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว2วางใจ
ระหว.างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค2า ท่ีมีต.อ ความร.วมมือใน
การแบ.งป6นข2อมูลระหว.างองค กร ด2วยสมมุติฐาน 10 ข สมมุติฐาน 11 ข และสมมุติฐาน 12 ข  
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ภาพท่ี 17 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี 7 
 
  สมการท่ี 8 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหารระดับโลก ด0านศักยภาพ
ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

       CC =  β08+ β29 BM+ β30 TR+ β31 CE + ɛ 

       การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว2วางใจ
ระหว.างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค2า ท่ีมีต.อศักยภาพในการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด2วยสมมุติฐาน 10 ค สมมุติฐาน 11 ค และสมมุติฐาน 12 ค 
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ภาพท่ี 18 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี 8 
 
  สมการท่ี 9 ความสามารถในการจัดการกลยุทธ�การจัดหาระดับโลก ด0านการบูรณา
การเข0าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว6างองค�กรอย6างย่ังยืน 

       IT =  β09+ β32 BM+ β33 TR+ β34 CE + ɛ 

            การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติของการแข.งขันทางธุรกิจโลกาภิวัตน  ความไว2วางใจ
ระหว.างองค กร และความตระหนักถึงการตอบสนองความคาดหวังของลูกค2า ท่ีมีต.อการบูรณาการ
การเข2าถึงหลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว.างองค กร ด2วยสมมุติฐาน 10 ง สมมุติฐาน 11 ง 
และสมมุติฐาน 12 ง 
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ภาพท่ี 19 ความสัมพันธ เชิงเส2นตรงของสมการท่ี 9 

 
2. การทดสอบค.าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปFนค.าคงท่ีท่ีไม.ทราบค.า 

(Homoscedasticity)  
  การทดสอบค.าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปFนค.าคงท่ี โดยพิจารณาแผนภาพ
การกระจาย Scatter Plot ผลการทดสอบ พบว.า ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนส.วนใหญ.
กระจายเหนือและใต2ระดับ 0 ซ่ึงกระจายอยู.ในช.วงแคบ ดังนั้น จึงสรุปว.าได2ว.าค.าแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนเปFนค.าคงท่ี แสดงดังภาพต.อไปนี้  

2.1 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลา  
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ภาพท่ี  20 กราฟ ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อของตัวแปรตามความสามารถในการ
ตอบสนองทันเวลา 

 
2.2 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความแตกต.างใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ  
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ภาพท่ี 21 กราฟ ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความแตกต.างในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ  

 

2.3 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การจัดการต2นทุน
อย.างมีประสิทธิผล  

 
ภาพท่ี  22 กราฟค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การจัดการต2นทุนอย.าง

มีประสิทธิผล  
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2.4 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ 

 
ภาพท่ี  23 กราฟ ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ผลการดําเนินงานทาง

ธุรกิจ 
 

2.5 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การเสริมสร2างความสัมพันธ 
ระหว.างองค กรอย.างยั่งยืน  

 
ภาพท่ี  24 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความร.วมมือในการแบ.งป6น

ข2อมูลระหว.างองค กร 
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ภาพท่ี 25  ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การเสริมสร2างความสัมพันธ 

ระหว.างองค กรอย.างยั่งยืน 

2.6 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความร.วมมือในการ
แบ.งป6นข2อมูลระหว.างองค กร  

 
 

ภาพท่ี  26 ค.าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความร.วมมือในการแบ.งป6น
ข2อมูลระหว.างองค กร 

 
2.7 ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การบูรณาการการเข2าถึง

หลายทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว.างองค กร 
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ภาพท่ี  27 ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การบูรณาการการเข2าถึงหลาย

ทางของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว.างองค กร 
 

2.8 ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล2อมทางธุรกิจ 

 
ภาพท่ี  28 ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล2อม

ทางธุรกิจ 
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3. การทดสอบค.าความสัมพันธ ระหว.างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
  การทดสอบ Multicollinearity พบว.าค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหว.างตัวแปรอิสระ
อยู.ระหว.างท้ังหมดมีค.าน2อยกว.า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว.าตัวแปรต.างๆ ไม.มี
ความสัมพันธ กัน ดังตารางท่ี 36 
 
ตารางท่ี 36 การทดสอบค.าความสัมพันธ ระหว.างตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปร RR IS CC IT BM TR CE QR DP CM BP BE 

X  4.22 3.86 3.81 3.93 4.03 4.36 4.53 3.94 3.98 4.13 3.8 3.92 

S.D 0.55 0.67 0.66 0.64 0.68 0.55 0.5 0.62 0.64 0.63 0.7 0.69 

RR                         

IS 0.569***                       

CC 0.508*** 0.567***                     

IT 0.470*** 0.619*** 0.599***                   

BM 0.549*** 0.624*** 0.631*** 0.664***                 

TR 0.413*** 0.408*** 0.365*** 0.398*** 0.454***               

CE 0.440*** 0.345*** 0.364*** 0.301*** 0.542*** 0.539***             

QR 0.447*** 0.412*** 0.336*** 0.448*** 0.401*** 0.475*** 0.433***           

DP 0.489*** 0.513*** 0.485*** 0.472*** 0.592*** 0.546*** 0.506*** 0.542***         

CM 0.488*** 0.450*** 0.362*** 0.485*** 0.588*** 0.382*** 0.458*** 0.532*** 0.557***       

BP 0.505*** 0.568*** 0.559*** 0.611*** 0.631*** 0.370*** 0.365*** 0.547*** 0.627*** 0.580***     

BE 0.196*** 0.253*** 0.322*** 0.414*** 0.352*** 0.158** 0.276*** 0.134** 0.316*** 0.317*** 0.398***   

***มีนัยสําคัญท่ีระดบั 0.001 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 *มีมีนัยสําคัญท่ีระดบั 0.05 
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255 
 



256 
 



257 
 



258 
 



259 
 



260 
 



261 
 

 



262 

ประวัติผู
วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวโสภีย� คําเหลา 
ท่ีอยู�   99/360 ม. 5 ถ.ราชพฤกษ� บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี  
ท่ีทํางาน  บริษัทเอกชน  
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2538  สําเร็จการศึกษาศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 พ.ศ. 2553  สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส� 
  มหาวิทยาลัยหอการค9าไทย  
 พ.ศ. 2556  ศึกษาต�อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ. 2541-2547   พนักงานเอกสารนําเข9าส�งออก บริษัท วีชิปปBCง จํากัด 
 พ.ศ. 2547-2550  BOI  Import and Export  Officer บริษัท โมเล็กซ� (ประเทศไทย) จํากัด  
 พ.ศ. 2550-2553  mport Shipping Executive บริษัท ยูนิลีเวอร�ไทยเทรดด้ิง จํากัด  
 พ.ศ. 2553-2556  Procurement Supervisor บริษัท ยูนิลีเวอร�ไทยเซอร�วิส จํากัด 
 พ.ศ. 2556-2559  Senior Buyer บริษัท กริฟฟBทท� ฟูbดส� จํากัด 
 พ.ศ. 2559  Purchasing and Procurement Manager บริษัท ฟูbดสตาร� จํากัด 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix 

