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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษา 1) ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลัง 2) ความคิดเห็นเรื่องสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลัง และ 3) ปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราช 
สีมา รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
มีข้ันตอน  ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณงาน  คุณภาพงาน เวลาในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในขณะที่สมรรถนะด้านบริหารจัดการ การจัดการคลังสินค้า ระบบ
สารสนเทศ และด้านความสัมพันธ์กับผู้ขาย เป็นสมรรถนะที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) องค์กรมีการควบคุมการท างานที่มีมาตรฐาน (2) 
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ (3) ปฏิบัติได้ตามก าหนดเวลา (4) ไม่ท าให้องค์กรเสียเวลาการท างาน 
(5) วางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ (6) ได้ ผลงานสมดุลกับอัตราก าลัง
ในหน่วยงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สมรรถนะ ประสิทธิภาพ มันส าปะหลัง 
 
ABSTRACT 
 This research was aimed to study 1) the opinions on the performance efficiencyof the 
employees of the cassava production company 2) The opinions on competencies of logistics 
and supply chain management of the employees of the cassava production company and 3) 
find out factors of operational efficiency affecting the logistics and supply chain management 
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หน้า 22 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

performance of the employees of the cassava production company in Muang District 
Nakhon. The research instrument was the questionnaire. The sample consisted of 400. The 
statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation and Pearson 
correlation coefficient, the stepwise multiple regression. The results showed that workload, 
work quality, time to work and work performing procedures were important for the work 
efficiency. While competencies of management, warehouse management, information 
system and relationships with vendors were important for logistics and supply chain 
management. Factors of operational efficiency include (1) the organization having  a 
standardized work control (2) operation carried out successfully as planned (3) kinect done 
on schedule (4) work on-time policy (5) time management to meeting target workloads, and 
(6) output balanced with the organization manpower with statistical significance of 0.05. 
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บทน า 
 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจัดเป็นกลุ่มผลิตผล
ทางการเกษตรหลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย มี
ปริมาณการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 รองจากข้าว ในปี 
2561 ไนจีเรียเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังอันดับ 1 ของ
โลก (สัดส่วน 21.6% ของผลผลิตทั่วโลก) รองลงมา
เป็นไทย (10.7%) กานา (7.6%) บราซิล (6.4%) และ
อินโดนีเซีย (5.9%) (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2563) โดย
ผลิตมันส าปะหลังเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก โดย 64% 
ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกใช้ในการผลิตเพ่ือ
ส่งออก อีก 36% จะถูกน าไปใช้ผลิตเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศ หลังจากที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา ผู้บริหาร
ต่างตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องท าให้องค์กรมี
การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
แข่งขันทางธุรกิจมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก การตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว
ทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและอยู่บน
พ้ืนฐานของต้นทุนการผลิตต่ า ก าไรสูงสุด โดยผลิตใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการน าเครื่องมือเข้ามาช่วย
ในการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถช่วย
ผู้ประกอบการในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เป็น
อย่างดีก็คือ การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) เป็นกระบวนการในการรวมหรือ

บูรณาการขององค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปและส่งผ่าน
สินค้าเหล่านั้นให้แก่ผู้บริโภคสุดท้าย โซ่อุปทานยัง
รวมเอาต้นทุน เวลา การขนส่ง การบรรจุและการ
จัดเก็บทั้งหมดซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนที่ต่างกัน
ในกระบวนการผลิตเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้า
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและปัจจุบันโซ่อุปทาน
ยังรวมถึงสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนหลังจากที่ใช้งานเสร็จ
แล้ว (Vogt Pienaar และ Wit ,2005 อ้างอิงใน 
เศรษฐภูมิ เถาชารี, 2560) การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการองค์การมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในด าเนินงานขององค์กร การเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมใน
ห่วงโซ่อุปทานตลอดสายตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
(Network) และการเชื่อมโยงในเชิงความร่วมมือใน
ลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) จะผลักดันให้
เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการส่ง
มอบปัจจัยการผลิต Supplier การด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันไม่ใช่แข่งขันกันเพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงาน
เท่านั้น แต่จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ตลอดจนสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับ
สินค้า (Hugo et al ,2004) โซ่อุปทานจึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจและเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ (Cohen S, 
Rousell J ,2005)  
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โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพ (Efficiency) ใน
การปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับประสิทธิผล
(Effectiveness) ในการปฏิบัติงาน เพราะการ
ปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าใน
การปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า
การปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้และในการด าเนินงานขององค์กรที่
สะท้อนถึงผลส าเร็จในการลดต้นทุน เพ่ิมผลก าไร
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่ ในระดับดี  ซึ่ งถือได้ว่ าในองค์กรมี
ประสิทธิภาพในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของ
องค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน 
เงินวัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้าและผลผลิตขององค์กร 
คือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (กิตติยา ฐิติคุณ
รัตน์,2556) ในขณะที่สมรรถนะ (competency) เป็น
ปัจจัยในการท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่ งขั นให้ แก่ องค์ กร โดยเฉพาะการเ พ่ิมขี ด
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
สมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งเมื่อ
หลายต่อหลายองค์การต่างต้องเผชิญกับปัญหาการ
แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเป็นเหตุให้องค์กรต่าง ๆ 
พยายามเร่งปรับตัวเองเพ่ือสร้างความอยู่รอดในเชิง
ของการแข่งขัน โดยการมุ่งเน้นความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ รวมมาถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และกระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการให้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจไม่เพียง
พอที่จะท าให้องค์กรอยู่ในสถานะของความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันกับองค์การอ่ืน ๆ ได้ (Competitive 
Advantage) ดังนั้น จึงท าให้องค์การต่าง ๆ หันมาให้
ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของ “ทรัพยากรบุคคล” ให้มากขึ้น เพราะถือว่า 
“ทรัพยากรบุคคล” เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ซึ่งองค์การต่าง ๆ ต้องลงทุน
สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ท างานให้กับองค์การ และสิ่งที่จะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องก็คือ การสร้างระบบในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มุ่ งเน้นศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานพนักงานของ
บริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติติงานของพนักงานของบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. ศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของพนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลัง
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้ทราบความคิดเห็นด้านการจัดการ  โล
จิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง  

2. เป็นข้อมูลในการส่งเสริมบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลังที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพการท างานที่มี
ผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
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 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่
ปฏิบั ติ ติ งานในบริษัทที่ ด าเนินธุ รกิ จเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 14 แห่ง ที่ปฏิบัติติงานในฝ่าย
ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงาน
ที่ปฏิบัติติ งานในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 14 แห่ง ที่ปฏิบัติติงานในฝ่าย
ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง  และ 
ผู้วิจัยคิดค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
ค านวณของ Yamane (1973) ซึ่งได้ก าหนดความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อย
ละ 5 ดังนี้  

  
 

      
 

โดยแทนค่า   
n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N  = ขนาดของประชากร 
E  = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มโดยมีค่า

เท่ากับ 0.05 
เนื่องจากกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร 

(N) ผู้วิจัยค านวณหากลุ่มตัวอย่างจาก  
 n  = 

1

   

     n  = 
1

       
 

                   = 400 
 ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจ านวน 400 คน 
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)โดยวิธีการจับฉลายและเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง  
 เครื่องมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานมันส าปะหลัง ประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส์ สรรถนะอาชีพ มาก าหนดโครง
ร่างแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญโดยพิจารณา

เนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงานในสายงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ลักษณะของแบบ สอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทั้ง 4 ด้าน 
คือ (1) ด้านปริมาณงาน จ านวน 4 ข้อ (2) ด้าน
คุณภาพงาน จ านวน 5 ข้อ (3) ด้านเวลาในการปฏิบัติ
ติงาน จ านวน 5 ข้อ (4) ด้านขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 3 รวมทั้งสิ้นจ านวน 17 ข้อ  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
สมรรถนะของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ จ านวน 5 ด้าน คือ (1) สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ จ านวน 9 ข้อ (2) สมรรถนะด้านการ
จัดการขนส่ง จ านวน 4 ข้อ (3) ด้านการจัดการ
คลังสินค้า จ านวน 4 ข้อ (4) สมรรถนะด้านระบบ
สารสนเทศ จ านวน 6 ข้อ และ (5) สมรรถนะด้าน
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จ านวน 3 ข้อ 

ผู้ วิ จั ยด า เนิ นการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยน าร่างแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม ความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของ
งานวิจัย จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - 
out) กับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวนไม่
น้อยกว่า 30 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
อ านาจจ าแนกตามรายข้อตามวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ คัดเลือกข้อที่มี
ค่าอ านาจแจกแจง (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปได้ ซึ่งมีค่า
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ระหว่าง .21 – 0.946 และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 
Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 
1970)  ได้ ค่ าความเชื่ อมั่ นระหว่ างระหว่ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงานกับสมรรถนะของ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีค่าเท่ากับ 0.80 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 
1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ความถี่ (Frequency) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 
2 ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า ใช้วิธีการ หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าไป
แปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้  

4.50 – 5.00 = มีความคิดเห็นในระดับ 
        มากที่สุด 

3.50 – 4.49 = มีความคิดเห็นในระดับ 
         มาก 

2.50 – 3.49 = มีความคิดเห็นในระดับ 
         ปานกลาง 

1.50 – 2.49 = มีความคิดเห็นในระดับ 
         น้อย 

1.00 – 1.49 = มีความคิดเห็นในระดับ 
        น้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 
3 ความคิดเห็นของสมรรถนะของการจัดการ         
โลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  
ดังนี้  

4.50 – 5.00 = มีความคิดเห็นใน 
         สมรรถนะมากที่สุด 

3.50 – 4.49 = มีความคิดเห็นใน 
         สมรรถนะมาก 

2.50 – 3.49 = มีความคิดเห็นใน 
         สมรรถนะปานกลาง 

1.50 – 2.49 = มีความคิดเห็นใน 
         สมรรถนะน้อย 

1.00 – 1.49 = มีความคิดเห็นใน 
         สมรรถนะน้อยที่สุด 

4. ศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการ         โลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลัง ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน จากวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานพนักงานของ
บริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มี
ผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
พนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอ
เมือง สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 เป็นเพศหญิง 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 มีอายุอยู่ในช่วง
อายุ 25-35 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 
มีช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.5  มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 และช่วงอายุ 46-55 ปีขึ้นไป จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.2 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.88 และ มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
เอก จ านวน28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 มี
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ประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 3-5 ปี จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8  มีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.8 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และมี
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีรายได้อยู่
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.0 มีรายได้น้อยกว่า10,000 บาท 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.8 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 
 2. การศึกษาความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติติงานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงานของพนักงานใน
บริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังด้านปริมาณงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติติ
งานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลัง ด้าน
คุณภาพงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.33 มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงานของพนักงานใน
บริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังด้านเวลาในการปฏิบัติติ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติติงานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลังด้านขั้นตอนในการปฏิบัติติงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  

3. การศึกษาศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.51 มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
สมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการจัดการการขนส่ง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการจัดการคลังสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านระบบสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนั กงานบริษัทผู้ ผลิ ตมั น
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ขาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 

4. ผลการศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลัง จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานใน
บริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลัง  จากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise) ผู้วิจัยด าเนินการ
ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร
อิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่า
องค์ประกอบความแปรปรวนที่สูงเกินความเป็นจริง 
(Variance Inflation factor: VIF) อยู่ระหว่าง 1.304 
ถึง 1.765 ซึ่งน้อยกว่า 10 (Black, 2006) แสดงว่าไม่
เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร และ
สามารถน าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ซึ่งผล
การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลัง ประกอบด้วย 1) องค์กรมีการควบคุมการ
ท างานที่มีมาตรฐาน 2) สามารถปฏิบัติติงานได้ส าเร็จ
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ลุล่วงตามแผนที่วางไว้ 3) งานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปฏิบัติติได้ท าตามก าหนดเวลา 4) ไม่ท าให้
องค์กรเสียเวลาในการท างานเพราะมีนโยบายท างาน
ที่ตรงเวลา 5) มีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการก าหนดไว้และ 6) 
ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับอัตราก าลังในหน่วยงาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
โดยส่งผลถึงร้อยละ 82.5  (R2  = 0.825) มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.350   
 

 
ตารางท่ี 1  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการ         
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมันส าปะหลัง    

ปัจจัยความส าเร็จ b SE ß t Sig. Collinearity Statistics 
      Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 1.037 .094 11.003  .000   
องค์กรมีการควบคมุการท างานท่ีมี
มาตรฐาน .146 .022 6.555 .248 .000 .567 1.765 

สามารถปฏิบัติติงานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามแผนที่วางไว้ .158 .019 8.159 .266 .000 .767 1.304 

งานที่ ได้ รับมอบหมายสามารถ
ปฏิบัติติได้ท าตามก าหนดเวลา .121 .021 5.887 .209 .000 .645 1.551 

ไม่ท าให้องค์กรเสียเวลาในการ
ท างานเพราะมีนโยบายท างานที่
ตรงเวลา 

.119 .022 5.378 .198 .000 .603 1.657 

มีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการ
ก าหนดไว ้

.094 .022 4.244 .141 .000 .743 1.347 

ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับ
อัตราก าลังในหน่วยงาน 

.064 .022 2.975 .107 .003 .634 1.578 

R = 0.668     R2 = 0.825    Adjusted R2 = 0.675      SEest = 0.350   
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลที่ ไ ด้ ศึ กษ า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานพนักงานใน
ผู้ผลิตมันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง ผู้วิจัยจึง
น าเสนออภิปรายผลดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ จากผลการศึกษา
ความคิดเห็นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในบริษัทผู้ ผลิตมันส าปะหลั ง พบว่ า 
พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ผู้ผลิตมันส าปะหลังใน

จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติติงานที่ส าคัญในการที่จะท าให้งานเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงานจะประกอบด้วย 
ด้านปริมาณงาน การปฏิบัติติงานด้านคุณภาพงาน
ส าเร็จลุล่วง ด้านเวลาในการปฏิบัติติงานและ ด้าน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งประสิทธิภาพของงาน
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผนบริหารเวลา
เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ 
มีปริมาณงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับอัตรา
ก าลังคนในหน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมายสามารถ
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ปฏิบัติได้ทันตามก าหนดเวลา ในขณะที่พนักงาน
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและ
ได้มาตรฐาน รวมทั้งองค์กรมีการควบคุมการท างานที่
มีมาตรฐาน ซึ่งพนักงานควรมีการพัฒนาเทคนิคการ
ท างานให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ปฏิบัติติงาน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและความเรียบร้อย
ของผลงานที่ส าเร็จ การปฏิบัติติงานไม่ท าให้องค์กร
เสียเวลาในการท างาน สามารถปฏิบัติตามได้ส าเร็จ
ลุล่วงตามแผนที่วางไว้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
และ มีความช านาญในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผล
ส าเร็จแก่งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรญา 
ชื่นวงศ์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ศึกษาความ สัมพันธ์ของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
การขนส่ง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านตัวงานที่
เป็นลักษณะขอบข่ายของงานที่ชัดเจน มีความท้าทาย 
ความหลากหลาย และความเป็นอิสระ จะท าให้
ผู้ปฏิบัติ งานมีความพอใจในงานสูง นอกจากนี้
พฤติกรรมในการท างานที่แสดงออกมาให้เห็นถึงการ
ท างานที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสะท้อน
ออกมาให้เห็นในเชิงมูลค่าขององค์กร นั้นก็แสดงให้
เห็นว่าพฤติกรรมการท างานจะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึง
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดได้จากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ท าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเต็มใจ และเต็ม
ความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพจนบรรลุ
เป้ าหมายและบรรลุ วั ตถุประสงค์ขององค์กร 
เช่นเดียวกับมาลินี นกศิริ (2559) พบว่าการก าหนด
นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร โดยให้พนักงานมี 
ส่วนร่วม ท าให้การท างานคล่องตัวและมีการสื่อสาร
ข้อมูลร่วมกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ อย่าชัดเจนและต่อเนื่อง 
บริษัทให้โอกาสในการใช้ความรู้ความ  สามารถและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน งานมี
ความมั่นคงและได้รับการส่งเสริมจากบริษัทให้มีการ
เรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (การฝึกอบรม

หรือศึกษาดูงาน) โดยได้รับค่าตอบแทนด้วยความเป็น
ธรรมและมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดีและเพ่ือนร่วมงาน
มีความสามัคคีในการท างาน ส่งผลให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติ งานอยู่ ในระดับดี 
โดยเฉพาะในด้านของคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน
และส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะพนักงานได้ รั บความไว้ วางใจ
มอบหมายงานส าคัญให้ปฏิบัติและรู้สึกภูมิใจที่ได้รับ
การยกย่องชมเชยผลงานจากผู้บริหารท าให้มีก าลังใจ
ในการที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น  ในขณะที่  ณัฏฐ์
นรินทร์ สุขลิ้ม (2562) พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการท างานข้าราชการในสังกัดราชการ
ส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสิทธิภาพใน
การท างานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพ มี
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของทุก
ฝ่าย ประสิทธิภาพการท างานเป็นเรื่องของการใช้
ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยมี
ผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของ 
ประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุน
เท่ า ไ ร  ก็ ยิ่ ง แสดงถึ งประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น 
ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงออกมาเป็นค่าของ
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่จะแสดงด้วยการบันทึก
ถึงลักษณะการใช้ เงิน วัสดุ  คนและเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่า
เกินความเป็น รวมถึงการให้กลยุทธ์หรือเทคนิค
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่การบังเกิด
ผลได้รวดเร็ว ตรงและมีประสิทธิภาพ จากความ 
ส าคัญของ 
 2. จากการศึกษาสมรรถนะการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานบริษัทผู้ผลิต
มันส าปะหลัง พบว่าสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนั กงานบริษัทผู้ ผลิ ตมั น
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ควรมีสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการการขนส่ง ด้านการจัดการคลังสินค้า ด้าน
ระบบสารสนเทศ และด้านความสัมพันธ์กับผู้ ขาย 
โดยที่พนักงานควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
กฎหมาย ความ สามารถในการปฏิบัติการน าเข้า 
ส่งออกสินค้าอย่างมีหลักการ รวมทั้งความสามารถใน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอีกทั้งความ 
สามารถเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าขนส่งและสาม
รถในด้านการจัดการขนส่งสินค้า ตลอดจนการ
ออกแบบและล าเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้
พนักงานสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้า การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  
การบริหารด้านโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการ
สร้ างความเชื่ อมั่ นและสัมพันธ์ อันดีกับลู กค้ า  
และสามารถในการจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  
ซึ่งสรรถนะต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส าคัญในการท าให้
องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอัน
น าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ควบคุมผู้ ให้บริการภายนอกที่
เกี่ยวข้อง และการจัดการและพัฒนาคุณภาพบริการ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภาณุมาศ เนียมพลับ และ สุรมงคล 
นิ่มจิตต์(2562) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
จั ดการคลั งสินค้ าที่ ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาค อุตสาหกรรมธุรกิจการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ พบว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหา แม่นย ารอบคอบ มีความอดทนในการ
ท า ง าน  มี ค ว าม ใ ฝ่ รู้  ค ว ามมี ร ะ เ บี ยบวิ นั ย 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม คุณธรรมน้ าใจ ความกระตือรือร้น 
ทักษะการสื่อสาร มีความรู้ เรื่องคลังสินค้าและ 
โลจิสติกส์  เป็นสมรรถนะของเจ้าหน้าที่จัดการ
คลังสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศใน
ปัจจุบันมากที่สุด ในขณะที่  ภคพล พิงพิทยากุล 
(2559) ศึกษาการศึกษาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ 4.0 ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิง
คุณภาพ (QFD) พบว่า บุคลากรมีความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเบื้องต้นส่วน พสิษฐ์ ศักดิ์
วานิ ชกุล (2561) ได้ ศึ กษาประสิทธิภาพการ
ให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับงานแสดงสินค้าประเภท
เครื่ องจักรกลและเทคโนโลยี โลหะการ พบว่า 
ประสิ ทธิ ภาพของผู้ ให้บริ การด้ านโลจิ สติ กส์ 
ประกอบด้วย 1) ระบบ GPS 2) ระบบบริหาร จัดการ
การขนส่งสินค้า 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) ระบบวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร 5) ระบบการ
จัดการคลังสินค้า และ 6) ระบบการท าธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์  
โดย 6 ตัวแปรส าคัญนั้นเป็นระบบที่ช่วยให้การ าางาน
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย
ในการผลักดันธุรกิจให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ กล่าวคือ ระบบจะช่วยในการขับเคลื่อน 
ตรวจสอบการท างาน โดยระบบจะตรวจสอบการ
เคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นน้า
จนกระท่ังถึงปลายน้ าและรายงานผลแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้ให้บริการอันจะส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เป็นต้น  
 3. จาการศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลัง พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงาน
ของพนักงานมีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลัง ประกอบด้วย (1) องค์กรมีการควบคุมการ
ท างานที่มีมาตรฐาน (2) สามารถปฏิบัติติงานได้
ส าเร็จลุล่ วงตามแผนที่ วางไว้  (3) งานที่ ได้ รับ
มอบหมายสามารถปฏิบัติติได้ท าตามก าหนดเวลา  
(4) ไม่ท าให้องค์กรเสียเวลาในการท างานเพราะมี
นโยบายท างานที่ตรงเวลา (5) มีการวางแผนบริหาร
เวลาเพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการ
ก าหนดไว้และ (6) ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับ
อัตราก าลังในหน่วยงาน ส่วนแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ 
นิคม เจียรจินดา (2561) ได้ศึกษาสมรรถนะของ
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ผู้ปฏิบัติงานกับคุณภาพการให้บริการขององค์การ 
พบว่าสมรรถนะของการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมี
ผลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์ โดยที่ ระดับ
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะตามต าแหน่ง
งาน (functional competency) ของผู้ปฏิบัติงาน 
สม ร ร ถ นะ ใ นด้ า นก า ร จั ด ก า ร  ( managerial 
competency) และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน คือ 
สมรรถนะหลัก (core competency) ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสมรรถนะ (Competency) สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นับแต่การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม
และพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อ่ืนๆ การน าสมรรถนะมาใช้ในการบริหารองค์การ 
โดยเฉพาะน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อสภาพ
สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่นเดียวกับศตวรรษ กล่ าดิษฐ์ (2560) 
ท าการศึกษาสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติติงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
สายไฟฟ้ากรณีศึกษาบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ 
จ ากัด พบว่า สมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มีทักษะด้านความรู้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสูง มี
ความคิดที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้สูงขึ้นอยู่
เสมอ ในขณะที่ ณัฏฐ์นรินทร์ สุขลิ้ม (2562) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่วน
ภูมิภาคประจ าจังหวัดตรัง พบว่าการยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม การสั่งสมความ
ช านาญในงานอาชีพ คือสมรรถนะข้าราชการในสังกัด
ราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดตรัง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยในการ
ท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่

องค์กร โดย เฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัย
ช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่
การพัฒนาองค์กรองค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอา
สมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
ปริมาณงานที่มอบให้กับพนักงานให้เหมาะสมกับ
ทักษะความสามารถของพนักงาน ทั้งนี้หากพนักงาน
ท างานในปริมาณที่มากจนเกินไปท าให้เกิดความอ่อน
ล้าจากการท างานอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
สินค้าและก่อให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนั้นสถานประกอบการควรมีการ
วิเคราะห์งานและมอบหมายงานให้ตรงกับทักษะ
ความสามารถของพนักงาน เพ่ือให้งานสามารถส าเร็จ
ลุล่วงตามที่ก าหนดไว้และไม่ก่อให้เกิดผลเสียโดยรวม
แก่องค์กร  
 1.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าจะมี
ความพึงพอใจต่อสินค้าของบริษัทหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของสินค้า ทั้ งนี้สินค้าที่ผลิตได้นั้นจะมี
คุณภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ กับการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการวางแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น
ผู้ประกอบการอาจมีการปรับปรุ งขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อลดเวลา
การท างานและต้นทุนในกระบวนการผลิตอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่องค์กร 

1.3 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการภายในองค์กร มีการวางแผนการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสาร
ทั่วทั้งองค์กร และการท างานเป็นทีม อันเป็นผลให้
องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 
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 1.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญการ
ขนส่ง เพราะการขนส่งสินค้าถือเป็นกิจกรรมส าคัญที่
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า
ตามที่ต้องการ ดังนั้นการรักษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าจะมีส่วนส าคัญให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้ากับ
บริษัทต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรมีการวาง
แผนกา รขนส่ ง แล ะกร ะจ ายสิ น ค้ า อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
 1.3 ผู้ประกอบการควรให้ความ ส าคัญใน
การจัดการคลังสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากคลังสินค้าเป็น
สถานที่จัดเก็บสินค้าเพ่ือรอขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้น 
ยิ่งสินค้ามีการกระจายถึงมือลูกค้าช้าเพียงใด บริษัท
จะต้องดูแลรักษาสินค้าเหล่านั้นให้อยู่มีคุณภาพและ
สภาพที่ดีเมื่อลูกค้ามีความต้องการ จึงก่อให้เกิด
ต้นทุนในการดูแลรักษา ดังนั้น สถานประกอบการ
จ าเป็นต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้าที่เหมาะสม และใช้พ้ืนที่ในคลังสินค้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือไม่ให้สถานประกอบการต้อง
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงเกินความจ าเป็น 
 1.4 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันระบบสารสนเทศเข้ามา
มีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจมากขึ้น การเข้าถึง

สารสนเทศอย่างรวดเร็วจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกส่วนให้ตระหนักและมีความรู้ที่ เพียงพอและ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
 1.5 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายทั้งนี้เพราะ supplier 
มีส่วนส าคัญในการจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท ดังนั้น
ถ้าบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับ supplier จะมีส่วน
ช่วยให้จัดซื้อวัตถุดิบด้วยราคาที่พึงพอใจส่งผลให้
กิจการเกิดต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ลดลงและท าให้
มีก าไรจากการขายสินค้าเพ่ิมขึ้น 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ศึกษาและท าการวิจัยเพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพและสมรรถนะทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อาทิเช่น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสมรรถนะด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมัน
ส าปะหลังของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้
ต่อไป  

2.2 การศึกษารูปแบบของสมรรถนะผู้
ประกอบเพ่ือน าข้อมูลที่ ได้มาบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ต่อไป 
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