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Abstract

 The purposes of this research were to study the readiness of vegetable supply chain management in  

Phetchabun Province and to study attitude of entrepreneur toward the readiness of vegetable supply chain in  

ampher Lomsak Phetchabun Province. 

 The sample population consisted of study the readiness of vegetable supply chain management in  

Phetchabun Province about farmer, jobber, delivery providers, retailer and wholesaler. The samples of 400 cases 

were collected by Purposive Sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire. Using techniques 

of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, mean and 

standard deviation. In addition, the researcher also used the techniques of a method of determining Pearson  

Correlation Coefficient.

 Findings are as follows: 

 1. The attitude of entrepreneur have mean at a high level of 4.12 and the observe variables have mean at a 

high level are the good relationship management and quick responsiveness have mean at a most level.

 2. The readiness of vegetable entrepreneur supply chain management in Phetchabun Province have mean 

at a moderate level of 2.56 and the observe variables have mean at a high level are the work process and the  

technology responsiveness have mean at a moderate level.

 3. The attitude of entrepreneur in the good relationship management are different in the readiness of  

the human resource management and the work process, but It is not different in the technology, so that the  

collaborative management have the difference in the readiness of the human resource management and the same 

in the work process and the technology. The readiness of vegetable entrepreneur have the correlation coefficient 

mean at a most level, the process and the technology have the same direction and mean at a moderate level of 

0.341.

Keywords : Supply Chain Management, Entrepreneur, Vegetable Business, Readiness



100          วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2560

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการต่อการน�าแนวคิดด้านการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ในธุรกิจ 

ผักของจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อความพร้อมของผู้ประกอบการในธุรกิจผักของอ�าเภอหล่มสัก  

จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผักของอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย เกษตรกร 

พ่อค้าขายส่ง ผู้ให้บริการขนส่งและพ่อค้าขายปลีก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวนรวม 400 

ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ One-way ANOVA F-test และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason Correlation Coefficient)

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ทัศนคติของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและการตอบสนองที่รวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด

 2. ความพร้อมของผู้ประกอบการในน�าแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 2.56 ซึ่งอยู่

ในระดับปานกลาง ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนงานและด้านเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

 3. ทัศนคติของผู้ประกอบการด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกระบวนงาน 

แตกต่างกนั ส่วนด้านเทคโนโลยไีม่แตกต่างกนั ด้านการตอบสนองทีร่วดเรว็มคีวามพร้อมด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ด้านกระบวนงาน

และด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน และนอกจากน้ัน ด้านการประสานเชื่อมโยงกันมีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 

ด้านกระบวนงานและด้านเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทัศนคติโดยรวมกับความพร้อมของผู้ประกอบการมี 

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันมีค่าเท่ากับ 0.341 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

ค�าส�าคัญ : การจัดการโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการ ธุรกิจผัก ความพร้อม

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ภาคการเกษตรถอืว่าเป็นภาคเศรษฐกจิทีส่�าคญั ภาคหนึง่ใน

ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนาทั่วไป การพัฒนาภาคเกษตรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไป 

ที่การพัฒนาการผลิตมากกว่า การพัฒนาด้านการตลาด ดังนั้นเมื่อ

เกดิปัญหาด้านการตลาดสนิค้าเกษตรขึน้ จงึมกัจะเป็นการแก้ปัญหา

ในระยะสัน้ปีต่อปี ทัง้ๆ ทีปั่ญหาของภาคการเกษตรมกัจะเป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นแบบซ�้าๆ กันเกือบทุกปี การแก้ปัญหาดังกล่าวยังคงต้อง

กระท�าอยู ่ทุกปีและมักจะด�าเนินการโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  

ผักสดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญประเภทหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์  

แหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ที่ส�าคัญอยู่ในเขตอ�าเภอเขาค้อ และ

บริเวณภูทับเบิก ส่วนเขตอ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่ ต�าบล 

ล�าป่าสัก ต�าบลดงมูลเหล็ก ต�าบลนาป่า ต�าบลนาเจริญ และอ�าเภอ

อื่นๆ ดังนั้นผักสดและสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จึงเป็นแหล่งผลิตและเป็นศูนย์กลางทางการตลาดผักสดของ

ประเทศไทยที่ส�าคัญที่สุดแห่งหน่ึง ซ่ึงตลาดท่ีเป็นแหล่งศูนย์กลาง

ทางการตลาดค้าส่งผักสดและสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญประกอบด้วย

ตลาดที่ส�าคัญ คือ ตลาดกลางการเกษตรซึ่งอยู่ในบริเวณต�าบล 

น�า้ชนุ สีแ่ยกพ่อขนุผาเมอืง เขตอ�าเภอหล่มสัก ซึง่เป็นศนูย์กลางการ

จัดจ�าหน่ายและการขนส่งเพื่อกระจายไปยังตลาดต่างๆ ภายใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในเขตภาคเหนือ  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและกรงุเทพฯ ซึง่เป็นแหล่งศนูย์กลางการ

ตลาดค้าส่งเพื่อใช้ในการกระจายผักสดและสินค้าทางการเกษตร

ภายในจงัหวดัเพชรบรูณ์ และบรเิวณภาคกลางตอนบน ต�าบลวงับาล

และภทูบัเบกิ อ�าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่มกีารปลกูกะหล�า่

ปลีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกผักกะหล�่าปลี

รวม 12,000 ไร่ ทัง้นีใ้นปี พ.ศ.2557 มผีลผลติรวมประมาณ 96,000 

ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าจากการจ�าหน่ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเงิน

จ�านวน 384 ล้านบาท และมูลค่าที่ตลาดไทย กรุงเทพฯ เป็นเงิน

จ�านวน 960 ล้านบาท (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการ ในการใช้แนวคิด

การจดัการโซ่อปุทานในการปฏบิตังิานของธรุกจิผกัในอ�าเภอหล่มสกั 

จังหวัดเพชรบูรณ์
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู ้ประกอบการกับ 

ความพร้อมของผู้ประกอบการในการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจผักใน

อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอบเขตของการวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตด้านประชากรซึ่งเป็น 

ผู้ประกอบการในธุรกิจผักของอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้แก่ เกษตรกร พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีกและผู้ให้บริการขนส่ง 

การวิจัยมุ่งเน้นในด้านความพร้อมของผู้ประกอบการในการน�า

แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในการปฏิบัติงานของธุรกิจผัก  

ในเขตพื้นที่อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย  

ความพร้อมของผูป้ระกอบการ 3 ด้าน ดงันี ้คอื ด้านทรพัยากรมนษุย์ 

ด้านกระบวนงานและด้านเทคโนโลย ีและนอกจากนัน้ ด้านทศันคติ

ของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ด้านการตอบสนองที่รวดเร็วและด้านการประสานเชื่อมโยงกัน

นิยามศัพท์
 การจัดการโซ่อุปทาน หมายถึง การจัดการกระบวนการ 

ทางธุรกิจหลักทุกประการท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกทุกหน่วย 

ที่อยู ่ภายในโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ความเชื่อมโยง หมายถึง การประสานงานกันของกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อให้การส่งมอบสินค้าประเภทผักได้ตรงเวลา มีการติดต่อ

ประสานงานระหว่างสมาชิกในระบบโซ่อุปทานซ่ึงประกอบด้วย 

เกษตรกร ผู้ให้บริการขนส่ง พ่อค้าขายส่งและพ่อค้าขายปลีก

 ความพร้อม หมายถึง สภาพท่ีบุคคลมีความสนใจ เริ่มต้น

และเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าที่จะกระท�าบางสิ่งบางอย่างด้วยการ

จัดเตรียมพร้อมเพื่อให้สิ่งท่ีได้กระท�าลงไปส�าเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น

และมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ท้ังน้ีความพร้อมด้านพื้นฐานของการ

จัดการโซ่อุปทานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนงาน และด้านเทคโนโลยี

 ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ 

ผู้ประกอบการที่มีต่อความร่วมมือ ติดต่อประสานร่วมกันระหว่าง

สมาชิกของผู้ประกอบการในธุรกิจผัก

 ผัก หมายถึง ผักสดและพืชผลทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งมี

คุณภาพที่ดี สามารถน�าไปใช้ในการบริโภคของประชาชนได้เป็น

อย่างดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติและระดับของความพร้อมของ 

ผู้ประกอบการในการน�าแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานในธุรกิจผักของอ�าเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

 2. สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานในการประกอบธุรกิจร่วมกัน 

ให้เหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการโดยใช้เป็นแนวทางใน 

การศึกษาทัศนคติและความพร้อมของการน�าแนวคิดการจัดการโซ่

อุปทานไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

โดยใช้วิธีการวิจัยในเชิงส�ารวจ (Survey Research) แบบสอบถาม

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

แบ่งเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) ค่าสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว One-way 

ANOVA F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ส�าหรบั

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทั้งน้ีเม่ือน�าผลมา

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แล้วท�าการ 

สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

สถานภาพทั่วไปของผู้ประกอบการ
 1. ระดับการศึกษา
 2. ระดับรายได้
 3. ขนาดของเงินทุน

ทัศนคติของผู้ประกอบการ
 1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 2. การตอบสนองที่รวดเร็ว
 3. การประสานเชื่อมโยงกัน

ความพร้อมของผู้ประกอบการ
 1.  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2.  ด้านกระบวนการ
 3.  ด้านเทคโนโลยี
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 การตอบสนองท่ีรวดเรว็มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ซึง่อยูใ่นระดบั

มากทีสุ่ด นอกจากนัน้ ทศันคตขิองผู้ประกอบการมค่ีาเฉล่ียโดยรวม

เท่ากับ 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 จากตารางท่ี 1 ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตขิองผูป้ระกอบการ 

ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ 

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ทัศนคติของผู้ประกอบการ

ทัศนคติ S.D. ความหมาย

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 4.34 0.564 มากที่สุด
การตอบสนองที่รวดเร็ว 4.23 0.656 มากที่สุด
การประสานเชื่อมโยงกัน 3.78 0.616 มาก

รวม 4.12 0.771 มาก

ตารางที่ 2 ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการในการน�าแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ความพร้อมของผู้ประกอบการ S.D. ความหมาย

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.54 0.56 ปานกลาง
ด้านกระบวนงาน 2.59 0.51 ปานกลาง
ด้านเทคโนโลยี 2.55 0.49 ปานกลาง

รวม 2.56 0.38 ปานกลาง

 จากตารางที่ 2 ผลจากการศึกษา พบว่า ความพร้อม 

ของผู้ประกอบการในการน�าแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวน

งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.55 อยู่ในระดับปานกลาง และนอกจากนั้น ความพร้อม

ของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.56 ซึ่งอยู่ระดับ 

ปานกลาง

 นอกจากนั้น ผลจากการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ 

ผู้ประกอบการด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพร้อม  

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนงาน และด้าน

เทคโนโลยีแตกต่างกัน ด้านระดับรายได้ของผู ้ประกอบการที่ 

แตกต่างกันมีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้าน

กระบวนงานและด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน และขนาดของเงิน

ทนุหมนุเวยีนของผูป้ระกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพร้อม

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนงาน และด้าน

เทคโนโลยีแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของทัศนคติของผู้ประกอบการด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ต่อ 

ความพร้อมของผู้ประกอบการดังนี้

ความพร้อมของผู้ประกอบการ ความแปรปรวน Df SS MS F

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างกลุ่ม 2 12.638 6.318 4.801*

ภายในกลุ่ม 398 261.858 1.316
รวม 400 274.496

ด้านกระบวนงาน ระหว่างกลุ่ม 2 14.725 7.363 5.793*

ภายในกลุ่ม 398 252.802 1.271
รวม 400 267.527

ด้านเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 2 9.687 4.843 5.180
ภายในกลุ่ม 398 189.658 0.935
รวม 400 199.345

*p < 0.05 
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 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบ

การด้านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีมีความพร้อมในด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และกระบวนงานแตกต่างกัน ส่วนด้านเทคโนโลยี

ไม่แตกต่างกัน

 ทัง้นี ้ทศันคตขิองผูป้ระกอบการด้านการตอบสนองทีร่วดเรว็ 

มีความพร้อมทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวน

งานและด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน และนอกจากนั้นทัศนคติของ 

ผู้ประกอบการด้านการประสานเช่ือมโยงกัน มีความพร้อมในด้าน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ส่วนด้านกระบวนงานและ

ด้านเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้ประกอบการโดยรวมต่อความพร้อมของผู้ประการในการใช้แนวคิด 

        การจัดการโซ่อุปทาน

รายการ ความพร้อมของผู้ประการ

r P-value

ทัศนคติของผู้ประกอบการโดยรวม 0.341 0.027

*p < 0.05

 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

ทัศนคติของผู้ประกอบการโดยรวมต่อความพร้อมของผู้ประการ 

ในการใช้แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ ในการปฏิบัติงานมีค่า

เท่ากบั 0.341 ซึง่หมายถงึทศันคตขิองผูป้ระกอบการกบัความพร้อม

ของผู้ประกอบการต่อการใช้แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศกึษาพบว่า ความพร้อมของผูป้ระกอบการธรุกจิ

ผักทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวน

งานและด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.56 ซึ่งอยู่ใน

ระดับปานกลางและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีมีความพร้อมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 

กระบวนงานแตกต่างกัน ทัศนคติของผู้ประกอบการด้านการตอบ

สนองที่รวดเร็ว มีความพร้อมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน

กระบวนงานและเทคโนโลยแีตกต่างกนั ส่วนทศันคตขิองผู้ประกอบ

การด้านการประสานเชื่อมโยงกันมีความพร้อมในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ด้านการประสานเช่ือมโยงกันมีความ

พร้อมในด้านกระบวนงานและเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน และ

นอกจากนั้น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้ประกอบ

การโดยรวมกบัความพร้อมของผูป้ระกอบการในการน�าแนวคิดการ

จัดการโซ่อุปทานไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ วนัเพญ็ สมุนานสุรณ์ (2554, 

หน้า 150-156) ที่ได้ศึกษา “การจัดการโซ่อุปทานประเภทผักสด

ของร้านอาหาร” พบว่า ร้านอาหารมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่า 

สูงสุด ได้แก่ มะนาวเหลืองที่มีราคาผันผวนตามฤดูกาล และ 

การพยากรณ์โดยวิธีเชิงปริมาณไม่เหมาะสม ผู้ประกอบการควรใช้

ประสบการณ์ประกอบการพิจารณาซ่ึงสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 

3.70 เกษตรกรรายใหญ่มีความพร้อมในระดับมาก โดยสามารถ 

คัดเลือกผักสดที่มีคุณภาพและจัดส่งโดยรถที่ควบคุมอุณหภูมิ  

แต่ผักสดจะมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโดยทั่วไป และจากงานวิจัย

ของพีระณัฎฐ์ ศรีประเสริฐ (2557, หน้า 90-95) เรื่อง “ทัศนคต ิ

และความพร้อมในการน�าการจดัการโซ่อปุทานมาใช้ในอตุสาหกรรม

อาหารสัตว์ภาคกลางประเทศไทย” พบว่า ผู้ผลิตอาหารสัตว์ใน 

ภาคกลางส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์แปรรปู มกีารน�าการ

จัดการโซ่อุปทานมาใช้น้อยที่สุดในด้านการวางแผน ซึ่งได้แก่  

การติดต่อส่ือสารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รองลงมาเป็น

ด้านการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ การจัดหาสินค้าคงคลังและ

การสร้างโครงข่ายผู้ส่งวตัถดุบิ ด้านความพร้อมในการน�าการจดัการ

โซ่อุปทานมาใช้ด้านเทคโนโลยีมีความพร้อมในระดับปานกลาง 

นอกจากนั้นขนาดขององค์กรที่แตกต่างกันมีความพร้อมด้าน

บุคลากรและด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษา การศึกษาความพร้อมในการจดัการโซ่อุปทาน

ธุรกิจผักของอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการส�ารวจ 

สภาพพื้นฐานขององค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจผัก ความร่วมมือ  

ความเชื่อมั่น ซึ่งในธุรกิจมีต่อกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้
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 1. ด้านทัศนคติของผู้ประกอบการ ตัวแปรสังเกตได้ที่ม ี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ

การตอบสนองทีร่วดเรว็ซึง่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดงันัน้ผูป้ระกอบการ

จึงควรเพิ่มความร่วมมือระหว่างสมาชิกในธุรกิจผักในด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและการตอบสนองที่รวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น

 2. ความพร้อมของผู้ประกอบการในการใช้แนวคิดการ

จัดการโซ ่อุปทาน ตัวแปรสังเกตได ้ ท่ี มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ด้านกระบวนงานและด้านเทคโนโลยี ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  

ดังนั้น ผู ้ประกอบการจึงควรปรับปรุงในด้านกระบวนงานและ 

ด้านเทคโนโลยเีพือ่ให้เกดิความพร้อมในการใช้การจดัการโซ่อปุทาน

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้ประกอบ 

การโดยรวมต่อความพร้อมของผู้ประกอบการในการใช้แนวคิด 

การจัดการโซ่อุปทานไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควร

เพิ่มระดับความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อ 

สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันทั้งในด้านทัศนคติและความพร้อม

ของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมใน 

การปฏบิตังิาน โดยการน�าแนวคดิการจดัการโซ่อปุทานมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับมาก
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