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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลัง 2) ความคิดเห็นเรื่องสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลัง และ 3) ปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราช
สีมา รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
มีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มี
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในขณะที่สมรรถนะด้านบริหารจัดการ การจัดการคลังสินค้า ระบบ
สารสนเทศ และด้านความสัมพันธ์กับ ผู้ขาย เป็นสมรรถนะที่สาคัญต่อการบริห ารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่
อุปทาน ปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) องค์กรมีการควบคุมการทางานที่มีมาตรฐาน (2)
ปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ (3) ปฏิบัติได้ตามกาหนดเวลา (4) ไม่ทาให้องค์กรเสียเวลาการทางาน
(5) วางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ (6) ได้ ผลงานสมดุลกับอัตรากาลัง
ในหน่วยงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สมรรถนะ ประสิทธิภาพ มันสาปะหลัง
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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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.
KEYWORDS: Logistics and Supply chain, Performance, Competency, Cassava
บทนา
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจัดเป็นกลุ่มผลิตผล
ทางการเกษตรหลั กอย่ างหนึ่ งของประเทศไทย มี
ปริมาณการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 รองจากข้าว ในปี
2561 ไนจีเรียเป็นผู้ผลิตมันสาปะหลังอันดับ 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
ผลิตมันสาปะหลังเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดย 64%
ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกใช้ในการผลิตเพื่อ
ส่ งออก อี ก 36% จะถู กน าไปใช้ ผ ลิ ตเพื่ อบริ โ ภค
ภายในประเทศ หลังจากที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวี
ความรุ นแรงมากขึ้นในทศวรรษที่ ผ่ านมา ผู้ บริหาร
ต่างตกอยู่ ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องทาให้ องค์กรมี
การบริ ห ารต้ น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น การ
แข่งขันทางธุรกิจมุ่งเน้ นที่ความพึงพอใจของลู กค้ า
เป็ นหลั ก การตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว
ทั น ตามความเปลี่ ย นแปลงของลู ก ค้ า และอยู่ บ น
พื้นฐานของต้นทุนการผลิตต่า กาไรสูงสุด โดยผลิตใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการนาเครื่องมือเข้ามาช่วย
ในการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถช่วย
ผู้ประกอบการในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เป็น
อย่ างดีก็คื อ การจั ดการโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management) เป็ นกระบวนการในการรวมหรือ

บู รณาการขององค์ กรต่ าง ๆ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ ยนวั ตถุ ดิ บให้ เป็ นสิ นค้ าส าเร็ จรู ปและส่ งผ่ าน
สินค้าเหล่านั้นให้แก่ผู้บริโภคสุดท้าย โซ่อุปทานยัง
รวมเอาต้นทุน เวลา การขนส่ ง การบรรจุ และการ
จัดเก็บทั้งหมดซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนที่ต่างกัน
ในกระบวนการผลิ ตเพื่ อให้ สามารถส่ งมอบสิ นค้ า
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและปัจจุบันโซ่อุปทาน
ยังรวมถึงสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนหลังจากที่ใช้งานเสร็จ
แล้ว (Vogt Pienaar และ Wit ,2005 อ้างอิงใน
เศรษฐภูมิ เถาชารี, 2560) การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการองค์การมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในดาเนินงานขององค์กร การเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมใน
ห่ วงโซ่ อุ ปทานตลอดสายตั้ งแต่ ต้ นน้ าถึ งปลายน้ า
(Network) และการเชื่อมโยงในเชิงความร่วมมือใน
ลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) จะผลักดันให้
เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการส่ง
มอบปัจจัยการผลิต Supplier การดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันไม่ใช่แข่งขันกันเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงาน
เท่านั้น แต่จาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ตลอดจนสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับ
สินค้า (Hugo et al ,2004) โซ่อุปทานจึงกลายเป็น
ส่ วนหนึ่ งของกลยุ ทธ์ ในการด าเนิ นธุ รกิ จและเป็ น
พื้นฐานสาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ (Cohen S,
Rousell J ,2005)
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โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพ (Efficiency) ใน
การปฏิ บั ติ งานมั กจะแยกไม่ ออกกั บ ประสิ ทธิ ผ ล
(Effectiveness) ในการปฏิ บั ติ งาน เพราะการ
ปฏิบัติงานนั้ นจะมีประสิ ทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าใน
การปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า
การปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ ได้ ก าหนดไว้ และในการด าเนิ นงานขององค์ กรที่
สะท้ อนถึ งผลส าเร็ จในการลดต้ นทุ น เพิ่ มผลก าไร
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและผลการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรอยู่ ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า ในองค์ ก รมี
ประสิ ทธิ ภ าพในขณะเดี ย วกั น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
องค์ กรนอกจากจะพิ จารณาถึ งทรั พยากร เช่น คน
เงินวัสดุ ที่ เป็ นปัจจัยนาเข้าและผลผลิตขององค์กร
คือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (กิตติยา ฐิติคุณ
รัตน์,2556) ในขณะที่สมรรถนะ (competency) เป็น
ปั จจั ยในการท างานที่ เพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร โดยเฉพาะการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
สมรรถนะเป็ น ปั จ จั ย ช่ วยให้ พั ฒ นาศั กยภาพของ
บุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งเมื่อ
หลายต่อหลายองค์การต่างต้องเผชิญกับปัญหาการ
แข่งขันทางธุรกิจที่รุ นแรงเป็ นเหตุให้ องค์กรต่าง ๆ
พยายามเร่งปรับตัวเองเพื่อสร้างความอยู่รอดในเชิง
ของการแข่ งขั น โดยการมุ่ งเน้ นความพึ งพอใจของ
ลูกค้าเป็นสาคัญ รวมมาถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และกระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการให้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจไม่เพียง
พอที่จะทาให้องค์กรอยู่ในสถานะของความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ ได้ (Competitive
Advantage) ดังนั้น จึงทาให้องค์การต่าง ๆ หันมาให้
ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของ “ทรั พยากรบุ คคล” ให้ มากขึ้ น เพราะถื อว่ า
“ทรั พ ยากรบุ ค คล” เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
(Intellectual Capital) ซึ่งองค์การต่าง ๆ ต้องลงทุน
สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ท างานให้ กั บองค์ การ และสิ่ งที่ จะต้ องด าเนิ นการ
อย่ างต่ อเนื่ องก็ คื อ การสร้ างระบบในการพั ฒ นา
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากร

อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานพนั ก งานของ
บริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา ซึ่ งผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สามารถใช้ เป็ น
ข้ อมู ลส าหรั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องท าให้ เกิ ดการ
ท างานที่ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการ
แข่งขันต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ติงานของพนั กงานของบริษั ทผู้ ผลิ ตมั น
สาปะหลังในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
การจั ดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุ ปทานของพนั กงาน
บริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
3. ศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของพนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลัง
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบความคิดเห็นด้านการจัดการ โล
จิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตแป้ง
มันสาปะหลัง
2. เป็นข้อมูลในการส่งเสริมบริษัทผู้ผลิตมัน
ส าปะหลั งที่ จะน าไปใช้ ประโยชน์ ในการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการทางานที่มี
ผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของพนั กงานในบริ ษั ทผู้ ผลิ ตมั นส าปะหลั งในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ดังนี้
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ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่
ปฏิ บั ติ ติ ง านในบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลั งในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จานวน 14 แห่ง ที่ปฏิบัติติงานในฝ่าย
ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ติ ง านในบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลั งในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จานวน 14 แห่ง ที่ปฏิบัติติงานในฝ่าย
ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง และ
ผู้ วิ จั ย คิ ด ค านวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก าร
คานวณของ Yamane (1973) ซึ่งได้กาหนดความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อย
ละ 5 ดังนี้
โดยแทนค่า
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
E = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มโดยมีค่า
เท่ากับ 0.05
เนื่ องจากกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร
(N) ผู้วิจัยคานวณหากลุ่มตัวอย่างจาก
1
n=
n=

1

= 400
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจานวน 400 คน
ด้วยการสุ่มตัวอย่ างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)โดยวิธีการจับฉลายและเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง
เครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ยได้ ด าเนิ นการโดยศึ กษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานมันสาปะหลัง ประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส์ สรรถนะอาชีพ มากาหนดโครง
ร่ างแบบสอบถามตามประเด็นส าคั ญโดยพิ จารณา

เนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย การ
ปฏิ บั ติ งานในสายงาน เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา
ประสบการณ์การทางาน ลักษณะของแบบ สอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในบริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต มั น ส าปะหลั ง ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทั้ง 4 ด้าน
คือ (1) ด้านปริมาณงาน จานวน 4 ข้อ (2) ด้าน
คุณภาพงาน จานวน 5 ข้อ (3) ด้านเวลาในการปฏิบัติ
ติ งาน จ านวน 5 ข้ อ (4) ด้ านขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติงาน จานวน 3 รวมทั้งสิ้นจานวน 17 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
สมรรถนะของการจัดการโลจิสติ กส์ และโซ่อุปทาน
ของพนั กงานในบริ ษั ทผู้ ผลิ ตมั นส าปะหลั งในเขต
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 5 ด้าน คือ (1) สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ จานวน 9 ข้อ (2) สมรรถนะด้านการ
จัดการขนส่ง จานวน 4 ข้อ (3) ด้านการจัดการ
คลังสินค้า จานวน 4 ข้อ (4) สมรรถนะด้านระบบ
สารสนเทศ จานวน 6 ข้อ และ (5) สมรรถนะด้าน
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จานวน 3 ข้อ
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ โดยนาร่างแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม ความ
ถูกต้ องของการใช้ภาษาและครอบคลุ มเนื้ อหาของ
งานวิจัย จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวนไม่
น้ อยกว่ า 30 คน น าข้ อมู ลที่ ได้ มาวิ เคราะห์ หาค่ า
อานาจจ าแนกตามรายข้อตามวิธี หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สั น (Pearson ProductMoment Correlation Coefficient) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ คัดเลือกข้อที่มี
ค่าอานาจแจกแจง (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปได้ ซึ่งมีค่า
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ระหว่ าง .21 – 0.946 และหาค่ าความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ของ
Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach,
1970) ได้ ค่ าความเชื่ อมั่ นระหว่ างระหว่ าง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติ ติงานกับสมรรถนะของ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีค่าเท่ากับ 0.80
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่
1 เป็ นข้ อมู ลเกี่ ยวกั บปั จ จั ยส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ใช้ วิ ธี ห าค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ความถี่ (Frequency)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่
2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบ
ประมาณค่า ใช้วิธีการ หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาไป
แปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ ย 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 ความคิ ด เห็ น ของสมรรถนะของการจั ด การ
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน ใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยนาไปแปลผลโดยเปรี ยบเทียบกับ
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 อุ ป ทานของพนั ก งานในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
ส าปะหลั ง ใช้ วิ ธี การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์
แบบเพียร์สัน จากวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้ นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
การจั ดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุ ปทานพนั กงานของ
บริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มี
ผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
พนักงานของบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอ
เมือง สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 เป็นเพศหญิง
จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 มีอายุอยู่ในช่วง
อายุ 25-35 ปี จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8
มีช่วงอายุ 36-45 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ
25.5 มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 และช่วงอายุ 46-55 ปีขึ้นไป จานวน 83
คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.2 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 124 คน คิดเป็นร้ อยละ 31.0 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.88 และ มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
เอก จ านวน28 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.00 มี
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ประสบการณ์ในการทางานอยู่ระหว่าง 3-5 ปี จานวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีประสบการณ์ในการ
ทางานน้อยกว่า 3 ปี จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ
26.8 มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี
จ านวน 97 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.2 และมี
ประสบการณ์ในการทางานอยู่ ระหว่าง 6-10 ปี
จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีรายได้อยู่
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.0 มีรายได้น้อยกว่า10,000 บาท
จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ
22.8 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2
2. การศึกษาความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ติ งานของพนั กงานในบริ ษั ทผู้ ผลิ ตมั น
สาปะหลังในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ติ งานของพนั กงานใน
บริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต มั น ส าปะหลั งด้ านปริ มาณงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มี
ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติ ติ
งานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลัง ด้าน
คุณภาพงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.33 มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ติ งานของพนั กงานใน
บริ ษัทผู้ ผลิตมันส าปะหลังด้านเวลาในการปฏิบัติ ติ
งาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.24 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ติ งานของพนั กงานในบริ ษั ทผู้ ผลิ ตมั น
ส าปะหลั ง ด้ า นขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ติ ง าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16
3. การศึ กษาศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
สมรรถนะการจั ดการโลจิ สติกส์ และโซ่ อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บสมรรถนะการจั ดการโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทานของพนั กงานบริ ษัทผู้ ผลิ ตมั น
ส าปะหลั งในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสี มา
ด้านบริหารจั ดการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มี

ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.51 มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการจัดการการขนส่ง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสมรรถนะการจั ดการโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทานของพนั กงานบริษัทผู้ ผลิ ตมั น
ส าปะหลั งในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสี มา
ด้านการจัดการคลังสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลังในเขตอาเภอเมือง
จั งหวั ดนครราชสี มา ด้ านระบบสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ป ทานของพนั ก งานบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
ส าปะหลั งในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสี มา
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ขาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
4. ผลการศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ป ทานของพนั ก งานในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
ส าปะหลั ง จากการศึ กษาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการ
จั ดการโลจิ ส ติ กส์ และโซ่ อุ ปทานของพนั ก งานใน
บริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลัง จากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise) ผู้วิจัยดาเนินการ
ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร
อิ สระ (Multicollinearity) โดยพิ จารณาจากค่ า
องค์ประกอบความแปรปรวนที่สูงเกินความเป็นจริง
(Variance Inflation factor: VIF) อยู่ระหว่าง 1.304
ถึง 1.765 ซึ่งน้อยกว่า 10 (Black, 2006) แสดงว่าไม่
เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร และ
สามารถนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ซึ่งผล
การวิ เคราะห์ พบว่ า ปั จจั ยของประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ป ทานของพนั ก งานในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
สาปะหลัง ประกอบด้วย 1) องค์กรมีการควบคุมการ
ทางานที่มีมาตรฐาน 2) สามารถปฏิบัติติงานได้สาเร็จ
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ลุ ล่ วงตามแผนที่ วางไว้ 3) งานที่ ได้ รั บมอบหมาย
สามารถปฏิบัติติได้ทาตามกาหนดเวลา 4) ไม่ทาให้
องค์กรเสียเวลาในการทางานเพราะมีนโยบายทางาน
ที่ตรงเวลา 5) มีการวางแผนบริ หารเวลาเพื่อให้ ได้
ปริมาณงานตามเป้ าหมายที่มีการกาหนดไว้และ 6)
ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับอัตรากาลังในหน่วยงาน

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
โดยส่ งผลถึ งร้ อยละ 82.5
(R2 = 0.825) มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ
0.350

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตมันสาปะหลัง
ปัจจัยความสาเร็จ

b

SE

ß

1.037

.094

11.003

.146

.022

6.555

.158

.019

.121

ไม่ ท าให้องค์ กรเสี ย เวลาในการ
ทางานเพราะมีนโยบายทางานที่
ตรงเวลา
มีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการ
กาหนดไว้

ค่าคงที่
องค์กรมีการควบคุมการทางานทีม่ ี
มาตรฐาน
สามารถปฏิบัติติงานได้สาเร็จลุล่วง
ตามแผนที่วางไว้
งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายสามารถ
ปฏิบัติติได้ทาตามกาหนดเวลา

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

.000
.248

.000

.567

1.765

8.159

.266

.000

.767

1.304

.021

5.887

.209

.000

.645

1.551

.119

.022

5.378

.198

.000

.603

1.657

.094

.022

4.244

.141

.000

.743

1.347

.003

.634

1.578

ผลงานที่ อ อกมานั้ น สมดุ ล กั บ
.064
.022
2.975
.107
อัตรากาลังในหน่วยงาน
R = 0.668 R2 = 0.825 Adjusted R2 = 0.675 SEest = 0.350

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะ
การจั ดการโลจิ ส ติก ส์ แ ละโซ่อุ ป ทานพนั กงานใน
ผู้ ผ ลิ ต มัน ส าปะหลั งในเขตอ าเภอเมือ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง
นาเสนออภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย มี ป ระเด็ น ที่
สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ จากผลการศึกษา
ความคิ ดเห็ นของประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของ
พนั ก งานในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น ส าปะหลั ง พบว่ า
พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ผู้ผลิตมันสาปะหลังใน

จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติติงานที่สาคัญในการที่จะทาให้งานเกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ติ งานจะประกอบด้ วย
ด้านปริมาณงาน การปฏิบัติ ติงานด้านคุณภาพงาน
สาเร็จลุล่วง ด้านเวลาในการปฏิบัติ ติงานและ ด้าน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งประสิทธิภาพของงาน
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผนบริ หารเวลา
เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการกาหนดไว้
มีปริมาณงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้ ก าหนดไว้ ผลงานที่ ออกมานั้ นสมดุ ล กั บอั ตรา
กาลังคนในหน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมายสามารถ
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ปฏิ บั ติ ได้ ทั นตามก าหนดเวลา ในขณะที่ พนั กงาน
สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและ
ได้มาตรฐาน รวมทั้งองค์กรมีการควบคุมการทางานที่
มีมาตรฐาน ซึ่งพนักงานควรมีการพัฒนาเทคนิคการ
ทางานให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ปฏิบัติติงาน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและความเรียบร้อย
ของผลงานที่สาเร็จ การปฏิบัติติงานไม่ทาให้องค์กร
เสียเวลาในการทางาน สามารถปฏิบัติตามได้สาเร็จ
ลุล่วงตามแผนที่วางไว้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้ นตอนในการปฏิ บั ติ ติ งานตามที่ ได้ รั บมอบหมาย
และ มีความชานาญในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผล
สาเร็ จแก่งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรญา
ชื่นวงศ์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงาน และ
ศึ ก ษาความ สั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
การขนส่ง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านตัวงานที่
เป็นลักษณะขอบข่ายของงานที่ชัดเจน มีความท้าทาย
ความหลากหลาย และความเป็ นอิ ส ระ จะท าให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามพอใจในงานสู ง นอกจากนี้
พฤติกรรมในการทางานที่แสดงออกมาให้เห็นถึงการ
ท างานที่ บรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ และสะท้ อน
ออกมาให้เห็นในเชิงมูลค่าขององค์กร นั้นก็แสดงให้
เห็นว่าพฤติกรรมการทางานจะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ สึ กหรื อ ทั ศ นคติ ที่ ดี ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ การ
ปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งเกิ ดได้ จากการได้ รั บการตอบสนอง
ความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทาให้
การปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปด้ ว ยความเต็ มใจ และเต็ ม
ความสามารถ ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพจนบรรลุ
เป้ า หมายและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
เช่นเดียวกับมาลินี นกศิริ (2559) พบว่าการกาหนด
นโยบายต่ า ง ๆ ของผู้ บ ริ ห าร โดยให้ พ นั กงานมี
ส่วนร่วม ทาให้การทางานคล่องตัวและมีการสื่อสาร
ข้อมู ลร่ วมกั นอยู่ ตลอดเวลา เพื่ อสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ ยวกั บนโยบายต่ าง ๆ อย่ าชั ดเจนและต่ อเนื่ อง
บริษัทให้โอกาสในการใช้ความรู้ความ สามารถและ
ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ในการปฏิ บั ติ งาน งานมี
ความมั่นคงและได้รับการส่งเสริมจากบริษัทให้มีการ
เรี ยนรู้ การปฏิ บั ติงานอย่ างต่ อเนื่ อง (การฝึ กอบรม

หรือศึกษาดูงาน) โดยได้รับค่าตอบแทนด้วยความเป็น
ธรรมและมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีและเพื่อนร่วมงาน
มี ความสามั คคี ในการท างาน ส่ งผลให้ พนั กงานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ดี
โดยเฉพาะในด้านของคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน
และส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติง าน ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะพนั ก งานได้ รั บ ความไว้ ว างใจ
มอบหมายงานสาคัญให้ปฏิบัติและรู้สึกภูมิใจที่ได้รับ
การยกย่องชมเชยผลงานจากผู้บริหารทาให้มีกาลังใจ
ในการที่ จ ะพั ฒ นางานให้ ดี ขึ้ น ในขณะที่ ณั ฏ ฐ์
นรินทร์ สุขลิ้ม (2562) พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทางานข้าราชการในสังกัดราชการ
ส่ วนภู มิภาคประจ าจังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสิทธิภาพใน
การทางานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็ จตามเป้ าหมายและวั ตถุ ประสงค์ โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพ มี
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจของทุก
ฝ่ าย ประสิ ทธิ ภาพการท างานเป็ นเรื่องของการใช้
ปั จจั ยและกระบวนการในการด าเนิ นงาน โดยมี
ผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวกากับการแสดงประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของ
ประสิ ทธิ ภาพในลั กษณะการเปรี ยบเที ยบระหว่ าง
ค่ าใช้ จ่ ายในการลงทุ นกั บผลก าไรมี สู งกว่ าต้ นทุ น
เท่ าไร ก็ ยิ่ งแสดงถึ งประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพอาจไม่ แ สดงออกมาเป็ น ค่ า ของ
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่จะแสดงด้วยการบันทึก
ถึ ง ลั ก ษณะการใช้ เ งิ น วั ส ดุ คนและเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสู ญเปล่ า
เกิ นความเป็ น รวมถึ งการให้ กลยุ ทธ์ หรื อเทคนิ ค
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนาไปสู่การบังเกิด
ผลได้ รวดเร็ ว ตรงและมี ประสิ ทธิ ภาพ จากความ
สาคัญของ
2. จากการศึ ก ษาสมรรถนะการจั ด การ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของพนักงานบริษัทผู้ผลิ ต
มันสาปะหลัง พบว่าสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ป ทานของพนั ก งานบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
ส าปะหลั งในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสี มา
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ควรมีสมรรถนะในด้านการบริ หารจั ดการ ด้านการ
จั ดการการขนส่ ง ด้ านการจั ดการคลั งสิ นค้ า ด้ าน
ระบบสารสนเทศ และด้านความสั มพั นธ์กั บผู้ ขาย
โดยที่ พนั กงานควรมี ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกั บ
กฎหมาย ความ สามารถในการปฏิ บั ติ การน าเข้ า
ส่งออกสินค้าอย่างมีหลักการ รวมทั้งความสามารถใน
การจั ดการโลจิ ส ติ กส์ และโซ่ อุ ป ทานอี กทั้ งความ
สามารถเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าขนส่งและสาม
รถในด้ า นการจั ด การขนส่ งสิ น ค้ า ตลอดจนการ
ออกแบบและลาเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้
พนักงานสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้า การ
ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการจั ดการโลจิ สติ กส์
การบริหารด้านโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการ
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ลู ก ค้ า
และสามารถในการจั ดการตลาดและลู กค้าสั มพันธ์
ซึ่งสรรถนะต่างๆ เหล่ านี้ มี ส่ วนส าคั ญในการทาให้
องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอัน
นาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ ควบคุ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกที่
เกี่ยวข้อง และการจัดการและพัฒนาคุณภาพบริการ
จัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภาณุมาศ เนียมพลับ และ สุรมงคล
นิ่มจิตต์(2562) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
จั ด การคลั ง สิ น ค้ า ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในภาค อุตสาหกรรมธุรกิจการขนส่ ง
สิ น ค้ า ทางอากาศ พบว่ า ความสามารถในการ
แก้ ปั ญหา แม่ นย ารอบคอบ มี ความอดทนในการ
ท า งา น มี ค ว า มใ ฝ่ รู้ คว าม มี ร ะเ บี ย บวิ นั ย
ความสามารถในการทางานเป็นทีม ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม คุณธรรมน้าใจ ความกระตือรือร้น
ทั ก ษะการสื่ อ สาร มี ค วามรู้ เ รื่ อ งคลั ง สิ น ค้ า และ
โลจิ ส ติ ก ส์ เป็ น สมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่ จั ด การ
คลังสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ภาคอุ ตสาหกรรมธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศใน
ปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด ในขณะที่ ภคพล พิ งพิ ทยากุ ล
(2559) ศึ ก ษาการศึ กษาสมรรถนะของบุ คลากร
ด้านโลจิสติกส์ 4.0 ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิง
คุณภาพ (QFD) พบว่ า บุ คลากรมี ความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเบื้องต้นส่วน พสิษฐ์ ศักดิ์
วานิ ช กุ ล (2561) ได้ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริการโลจิสติกส์สาหรับงานแสดงสินค้าประเภท
เครื่ อ งจั ก รกลและเทคโนโลยี โ ลหะการ พบว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
ประกอบด้วย 1) ระบบ GPS 2) ระบบบริหาร จัดการ
การขนส่ งสิ นค้ า 3) ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่
เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) ระบบวางแผน
บริ ห ารจั ดการทรั พยากรในองค์ กร 5) ระบบการ
จัดการคลังสินค้า และ 6) ระบบการทาธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกสาคัญใน
การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้ บริ การโลจิ สติ กส์
โดย 6 ตัวแปรสาคัญนั้นเป็นระบบที่ช่วยให้การาางาน
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย
ในการผลั กดั นธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินการ กล่าวคือ ระบบจะช่วยในการขับเคลื่อน
ตรวจสอบการท างาน โดยระบบจะตรวจสอบการ
เคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นน้า
จนกระทั่งถึงปลายน้าและรายงานผลแบบเรียลไทม์
ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้ให้ บริการอันจะส่ งผลทาให้ เกิดประสิ ทธิภาพการ
ให้บริการ เป็นต้น
3. จาการศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติติงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ป ทานของพนั ก งานในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
สาปะหลัง พบว่า ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติ ติงาน
ของพนักงานมีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ป ทานของพนั ก งานในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต มั น
สาปะหลัง ประกอบด้วย (1) องค์กรมีการควบคุมการ
ท างานที่ มี มาตรฐาน (2) สามารถปฏิ บั ติ ติ งานได้
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามแผนที่ ว างไว้ (3) งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายสามารถปฏิบั ติ ติ ได้ ท าตามกาหนดเวลา
(4) ไม่ ท าให้ องค์ กรเสี ยเวลาในการท างานเพราะมี
นโยบายทางานที่ตรงเวลา (5) มีการวางแผนบริหาร
เวลาเพื่ อให้ ได้ ปริ มาณงานตามเป้ าหมายที่ มี การ
ก าหนดไว้ และ (6) ผลงานที่ ออกมานั้ นสมดุ ล กั บ
อั ตราก าลั งในหน่ วยงาน ส่ วนแก้ วตา ผู้ พั ฒนพงศ์
นิ คม เจี ยรจิ นดา (2561) ได้ ศึ กษาสมรรถนะของ
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ผู้ ปฏิบั ติงานกับคุณภาพการให้ บริ การขององค์การ
พบว่าสมรรถนะของการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมี
ผลต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การขององค์ โดยที่ ระดั บ
สมรรถนะของผู้ปฏิบั ติงาน สมรรถนะตามตาแหน่ง
งาน (functional competency) ของผู้ปฏิบัติงาน
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ( managerial
competency) และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน คือ
สมรรถนะหลั ก (core
competency) ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสมรรถนะ (Competency) สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นั บแต่ การสรรหา/คัดเลื อกบุ คลากร การฝึ กอบรม
และพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน และการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ด้าน
อื่นๆ การน าสมรรถนะมาใช้ ในการบริ หารองค์การ
โดยเฉพาะนามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อสภาพ
สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขั นของ
ประเทศ เช่ นเดี ยวกั บ ศตวรรษ กล่ าดิ ษฐ์ (2560)
ทาการศึกษาสมรรถนะที่ ส่ งผลต่อการปฏิบั ติติงาน
ของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
สายไฟฟ้ากรณี ศึกษาบริ ษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ
จากัด พบว่า สมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มีทักษะด้านความรู้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
อย่ างรวดเร็ วและถู กต้ อง มี ความซื่ อสั ตย์ ยุ ติ ธรรม
และมี ความรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ ของตนเองสู ง มี
ความคิดที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้สูงขึ้นอยู่
เสมอ ในขณะที่ ณัฏฐ์นรินทร์ สุขลิ้ม (2562) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการในสั ง กั ด ราชการส่ ว น
ภูมิภาคประจาจังหวัดตรัง พบว่าการยึดมั่นในความ
ถู กต้ อง ชอบธรรมและจริ ยธรรม การสั่ งสมความ
ชานาญในงานอาชีพ คือสมรรถนะข้าราชการในสังกัด
ราชการส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดตรัง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยในการ
ทางานที่เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นให้ แก่

องค์กร โดย เฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะสมรรถนะเป็นปั จจั ย
ช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่
การพั ฒนาองค์ กรองค์ การต่ าง ๆ จึ งพยายามเอา
สมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริ หารองค์การใน
ด้านต่ าง ๆ เช่ น การบริหารทรั พยากรมนุ ษย์ การ
พั ฒ นาหลั กสู ตร การพั ฒ นางานบริ การ หรื อการ
พัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู้ ประกอบการควรให้ ความส าคั ญกั บ
ปริ มาณงานที่ มอบให้ กั บพนั กงานให้ เหมาะสมกั บ
ทักษะความสามารถของพนักงาน ทั้งนี้หากพนักงาน
ทางานในปริมาณที่มากจนเกินไปทาให้เกิดความอ่อน
ล้าจากการทางานอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
สิ นค้ าและก่ อให้ เกิ ดความสู ญเสี ยในกระบวนการ
ด าเนิ น งาน ดั ง นั้ น สถานประกอบการควรมี ก าร
วิ เคราะห์ งานและมอบหมายงานให้ ตรงกั บทั กษะ
ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้งานสามารถสาเร็จ
ลุล่วงตามที่กาหนดไว้และไม่ก่อให้เกิดผลเสียโดยรวม
แก่องค์กร
1.2 ผู้ ประกอบการควรให้ ความส าคั ญกั บ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าจะมี
ความพึงพอใจต่อสินค้าของบริษัทหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ นั้ น จะมี
คุ ณ ภาพหรื อ ไม่ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ การขั้ น ตอนในการ
ปฏิ บั ติ งานที่ สถานประกอบการวางแนวทางการ
ด าเนิ นงานเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ของงาน ดั งนั้ น
ผู้ ป ระกอบการอาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อลดเวลา
การท างานและต้ น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต อั น
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่องค์กร
1.3 ผู้ ประกอบการควรให้ ความส าคั ญ กั บ
การบริหารจัดการภายในองค์กร มีการวางแผนการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสาร
ทั่วทั้งองค์กร และการทางานเป็นทีม อันเป็นผลให้
องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
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1.2 ผู้ประกอบการควรให้ ความส าคัญการ
ขนส่ง เพราะการขนส่งสินค้าถือเป็นกิจกรรมสาคัญที่
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า
ตามที่ ต้ องการ ดังนั้ นการรั กษาความพึ งพอใจของ
ลู กค้ าจะมี ส่ ว นส าคั ญให้ ลู กค้ ายั งคงซื้ อสิ นค้ ากั บ
บริษัทต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรมีการวาง
แผ น ก า ร ข น ส่ งแ ล ะ ก ร ะ จ า ยสิ น ค้ า อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
1.3 ผู้ ประกอบการควรให้ ความ ส าคั ญใน
การจัดการคลังสินค้า ทั้งนี้เนื่ องจากคลังสินค้าเป็น
สถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้น
ยิ่งสินค้ามีการกระจายถึงมือลูกค้าช้าเพียงใด บริษัท
จะต้องดูแลรักษาสินค้าเหล่านั้นให้อยู่มีคุณภาพและ
สภาพที่ ดี เมื่ อลู กค้ ามี ความต้ องการ จึ งก่ อให้ เกิ ด
ต้นทุนในการดูแลรั กษา ดังนั้ น สถานประกอบการ
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารวางระบบการบริ ห ารจั ด การ
คลั งสิ นค้าที่เหมาะสม และใช้พื้นที่ในคลั งสิ นค้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้สถานประกอบการต้อง
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงเกินความจาเป็น
1.4 ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันระบบสารสนเทศเข้ามา
มี บทบาทต่ อการด าเนิ นธุ ร กิ จมากขึ้ น การเข้ าถึ ง

สารสนเทศอย่างรวดเร็วจะเป็นผลดีต่อการดาเนินงาน
ขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ทุ ก ส่ ว นให้ ต ระหนั กและมี ค วามรู้ ที่ เ พี ย งพอและ
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
1.5 ผู้ ประกอบการควรให้ ความส าคั ญ กั บ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายทั้งนี้เพราะ supplier
มีส่วนสาคัญในการจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท ดังนั้น
ถ้าบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับ supplier จะมีส่วน
ช่วยให้ จั ดซื้ อวั ตถุ ดิ บด้ วยราคาที่ พึ งพอใจส่ งผลให้
กิจการเกิดต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ลดลงและทาให้
มีกาไรจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึ ก ษาและท าการวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพและสมรรถนะทั้งทางตรงและทางอ้อม
อาทิเช่น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสมรรถนะด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมัน
สาปะหลังของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้
ต่อไป
2.2 การศึ ก ษารู ป แบบของสมรรถนะผู้
ประกอบเพื่ อ น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มาบู รณาการกั บ การ
ปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ต่อไป
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