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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม และศึกษาปัจจยัความสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม ของผูท่ี้บริโภค/ผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมนิวทริไลท ์กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 400 ตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิ และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชคื้อ One-way ANOVA และ การวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า 1.) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูร่ะหว่าง 41-50 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001-
50,000 บาท 2.) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์โดยภาพรวมมีความสาํคญั
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้าน R 
(Rationality) ความสมเหตุสมผล  3.) ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานโดยภาพรวมมี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้น
กระบวนการปฏิบติังาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุและอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั และขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและ
รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั และปัจจยั
ความสาํเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.763 
คาํสําคญั :  ปัจจยัความสาํเร็จ  ประสิทธิภาพ  ธุรกิจอาหารเสริม 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this independent study were to investigate personal factors that affect the 
efficiency in the supplementary food business and study the critical success factors of logistics 
processes that affect the efficiency of operations in the supplementary food business, from consumers 
or those who consumed Nutrilite food supplements.  The sample in this study were comprised of 400 
customers by using the convenience sampling method. A questionnaire was administered to collect the 
primary data, and then the data were analyzed by using One-way ANOVA and correlation analysis. 
 The study found that 1) most respondents were male private officeworkers, aged between 
41-50 years, held a bachelor’s degree, and had a monthly income ranging from 40,001 to 50,000 baht; 
2) the data on average revealed the importance of the critical success factors of the logistics processes 
at a high level, with a mean score of 3.85 in relation to the R (Rationality); and 3) the data on average 
showed the importance  of the efficiency of the operations in the supplementary food business at a 
high level, with the highest mean score of 3.81 in the operational processes. 
 In the hypothesis testing, it was found that different personal variables, i.e. gender, age, and 
career affected the efficiency in the business differently, while levels of education and monthly 
incomes did not affect the efficiency of operational processes. In addition, the critical success factors 
of logistics processes and the efficiency of operational processes had a positive correlation at 0.763    
Keywords:  critical success factors, efficiency, supplementary food business   
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และช่วยเหลือในเร่ืองการเรียนและเป็นก าลงัใจใหต้ลอดเวลาท่ีไดท้  าการศึกษา ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตั้งแต่ตน้จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา 

 สุดทา้ยน้ีหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  คุณประโยชน์หรือคุณค่าจากการศึกษา ปัจจยัความส าเร็จของ
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นิวทริไลทแ์ละผลิตภณัฑจ์ากแอมเวยทุ์กชนิด หรือผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จากสภาวการณ์ในปัจจุบนั  การแข่งขนัทางธุรกิจ มีแนวโนม้ ท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ท าใหทุ้ก
องคก์รตอ้งเพิ่มศกัยภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยการเปล่ียนแปลงขององคก์ร
ในทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น โครงสร้างกระบวนการ วธีิการท างาน เคร่ืองมือในการบริหาร การจดัการใน
รูปแบบใหม่ ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร ซ่ึงแต่ละองคก์รเนน้ประสิทธิภาพทางการผลิต  
พร้อมกบัหาวธีิการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เ พื่อสร้างรายได้ หรือมูลค่า ใหก้บัองคก์ร และ
สามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์รทั้งหมด (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส่วนวจิยั
และพฒันาสารสนเทศทางการเงิน, 2554) 
 การบริหารจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management) ในวงวชิาการ ค าจ ากดัความของค าวา่ 
โลจิสติกส์มีดว้ยกนัหลายระดบั แต่โดยทัว่ไปเป็นค านิยามในระดบัธุรกิจเนน้ความหมายของค าวา่ การ
บริหารจดัการโลจิสติกส์ หรือการบริหารการรับ-ส่ง และดูแลสินคา้และบริการเป็นส าคญั โดยค าจ ากดั
ความท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดในระดบัสากล คือนิยามของ  Council of Logistics Management ซ่ึง
กล่าววา่ การบริหารจดัการโลจิสติกส์  หมายถึง กระบวนการท างานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวางแผน 
การด า เนินการ และการควบคุมการท า งานขององคก์ร รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูลและธุรกรรม
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย  การจดัเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา้ วตัถุดิบ 
ช้ินส่วนประกอบ และการบริการ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงความตอ้งการ
และความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2551) 
 การแข่งขนัของภาคธุรกิจในปัจจุบนั (Competition Landscape) ส่วนใหญ่ไดย้กระดบัจาก
การแข่งขนัท่ีระดบัหน่วยธุรกิจหรือบริษทัเด่ียวไปสู่การแข่งขนัท่ีระดบัโซ่อุปทาน ผูป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการจะสร้างหรือรักษาความสามารถในการแข่งขนัของตนเอง จะไม่มองเพียงแค่กิจกรรมท่ี
ด าเนินการภายในหรือโดยบริษทัของตนเอง แต่จะตอ้งมองไกลไปถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการ
ของตนเองใหต้ลอดทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งในแง่ของตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีรับจากผูข้าย  
(Suppliers) ประสิทธิภาพการผลิตหรือการประกอบการอยา่งบูรณ าการ และความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทั ตลอดจนลูกคา้คนสุดทา้ยในโซ่อุปทาน วา่ทั้งหมดเหล่าน้ี
มีส่วนต่อการก าหนดความสามารถของธุรกิจในการสร้างและเก็บเก่ียวมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโซ่
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คุณค่า (Value Chain) ของตนเอง (แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 
2, 2556-2560) 
 การขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้ส่วนส าคญั
ในการสร้างความตระหนกัดงักล่าวในวงกวา้งใหก้บัผูป้ระกอบการไทยท่ีด าเนินธุรกิจในระดบัประเทศ 
ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการใชก้ารบริหารจดัการ
กิจกรรมตระหนกัวา่ การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหรือการเพิ่มความสามารถในการสร้างหรือ
ดึงมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากห่วงโซ่คุณค่าของตนเองนั้น จะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมมากข้ึนในการ
บริหาร ความสัมพนัธ์ กบัผูป้ระกอบการอ่ืน หรือการควบคุมกิจกรรมอ่ืน  ๆ ในโซ่อุปทาน (แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2, 2556-2560) 
 ผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงท่ีผา่นมา  การด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 1.) 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีข้ึน  โดยมีประเด็นการพฒันาท่ีพิจารณาได้
จากตน้ทุนโลจิสติกส์ของไทยมีแนวโนม้ลดลงตามล าดบั  จากร้อยละ 17 ของ มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศหรือ GDP ในปี 2550 ลดลงเป็นร้อยละ 14.7 ของ GDP ในปี 2554 (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ในขณะท่ีภาคธุรกิจไทยมีความต่ืนตวัและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในองคก์ร มีการด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัและ
บริหารตน้ทุนการขนส่งสินคา้ภายในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการโลจิสติกส์ใหผู้ป้ระกอบการในภาคอุตสาหก รรม 2.) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ภายในประเทศสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากประมาณ 2.7 แสนลา้นบาทในปี 2550 เป็น 
3.1 แสนลา้นบาท ในปี 2554 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.0 ของ GDP และก่อใหเ้กิดการจา้ง
งานประมาณ  3.5 ลา้นต าแหน่ง  3.) ความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของไทยยงัพฒันา
ค่อนขา้งล่าชา้เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  จากดชันีตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้น        
โลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกในปี 2555 พบวา่ประเทศไทยถูกจดัให้
อยูท่ี่อนัดบั 38 (คะแนน 3.07 จากคะแนนเตม็ 5.00)  ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์อยูอ่นัดบัท่ี 1 มาเลเซียอยู่
อนัดบัท่ี 29 และเวยีดนามอยูอ่นัดบัท่ี 53 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2543-2553) 
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ภาพที ่1.1 ตารางเปรียบเทียบดชันีความสามารถดา้นโลจิสติกส์ (LPI) ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
      ปี 2555     
ทีม่า : ธนาคารโลก (2555) 
  ในมิติการมองตลาดเป้าหมายของไทยในอนาคต กล่าวไดว้า่การเคล่ือนตวัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโลกมาอยูท่ี่เอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นรอบประเทศไทยและอาเซียนนั้นไดเ้ปิด
โอกาสส าคญัใหไ้ทยสามารถวางยทุธศาสตร์การแข่งขนัและการพฒันาความเช่ือมโยงรวมถึงการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น ในลกัษณะท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหเ้กิดกบัประเทศ
ไดสู้งสุด ดงันั้น ประเทศไทยควรวางกลุ่มตลาดเป้าหมายในช่วง 5 ปีขา้งหน้า ใหค้รอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) ขยายไปสู่ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และกลุ่ม ASEAN+3 
(จีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น ) และ ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์ ) 
ตามล าดบั และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขของเวทีการแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงของบริบทอ่ืน ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งและเปล่ี ยนไปดงักล่าวประเด็นการพฒันาระบ บโลจิสติกส์เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจไทยในช่วงต่อไป  จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัประเด็นเชิง
นโยบายดงัต่อไปน้ี 1.) การยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการในภาคการผลิต การคา้และบริการ
ใหส้ามารถมีบทบาทท่ีเขม้แขง็ในโซ่อุปทานของตนเอง 2.) การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ทั้งของภาครัฐและเอกชนใหส้ามารถช่วยสนบัสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัและอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหก้บัภาคธุรกิจไทยและในสาขาท่ีมี
ศกัยภาพสูงส าหรับสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศในอนาคต  โดยเฉพาะสาขาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร บริการท่องเท่ียว และบริการสุขภาพ  3.) การกระจายผลประโยชน์และการเติบโต
ร่วมกนัทั้งภายในประเทศกบัระหวา่งประเทศในภูมิภาค บนพื้นฐานการพฒันาท่ีเป็นมิ ตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัมหภาค และระดบัชุมชน  โดยในระดบัระหวา่งประเทศนั้นใหร้วมถึงการ
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กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศยัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของคู่คา้ทั้งในเร่ืองความพร้อม
ของบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เทคนิคการบริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรแรงงานท่ี มี
ฝีมือหรือแรงงานตน้ทุนต ่า ทั้งน้ีเพื่อสร้างและจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาร่วมกนัในแต่ละ
ระดบัอยา่งย ัง่ยนื  4.) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงเครือข่ายโซ่อุปทานของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบั
แนวโนม้การปรับโครงสร้างโซ่อุปทานของภูมิภาค  รวมทั้งการเตรียมตวัใหพ้ร้อมส า หรับการเปิดเสรี
ทางการคา้การลงทุนท่ีเขม้ขน้ข้ึน เน่ืองจากการรวมพื้นท่ีความร่วมมือทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (AEC) อยา่งเป็นทางการในปี 2558 5.) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจะตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ การน านโยบาย /ยทุธศาสตร์/แผนงานโครงการไปสู่การปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ
ของการพฒันาตามแผนงานอยา่งกา้วกระโดด เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไดป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากความพร้อมและความต่ืน ตวัท่ีมีอยูแ่ละโอกาสทางเศรษฐกิจ  ท่ีเปิดกวา้งข้ึนใน
ขณะน้ี (แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2, 2556-2560) 
 การเปล่ียนแปลงในสภาพความเป็ นอยู่ของวถีิชีวติแบบสังคมสมยัใหม่ ไม่เอ้ืออ านวย ใหมี้
เวลาวา่งพอส าหรับการสร้างสุขภาพท่ีดี รวมถึงการรับประทานอาหารท่ีดี สมาชิกในครอบครัวต่างตอ้ง
ท างานหรือตอ้ง เร่งรีบแข่งกบัเวลา ท าให้ ไม่สามารถประกอบอาหารเองไดเ้ช่นแต่เดิม  เน่ืองจากไม่มี
เวลาในการประกอบอาหาร การขาดความพิถีพิถนัในการรับประทาน อาหารท่ีรับประทานส่วนใหญ่จึง
เป็นอาหารจานเดียว หรืออาหารส าเร็ จรูป ซ่ึงมกัจะส่ง ผลโดยตรงต่อ ร่างกายท าใหข้าดสารอาหารท่ี
จ าเป็นต่อร่างกาย และเกิดเป็ นปัญหาทางโภชนาการได ้จากสาเหตุ ดงักล่าวขา้งตน้ท า ใหผ้ลิตภณัฑ์
อาหารเสริมสุขภาพไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติมากข้ึน เน่ืองจากเช่ือว่ าสามารถท่ีจะชดเชยในส่วน
คุณประโยชน์ จากการบริโภคอาหารปกติท่ีขาดหายไปในการบริโภค การขาดการออกก าลงักาย หรือมา
จากกระแสการรักสุขภาพ ซ่ึงการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพถือเป็นวธีิหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม
ค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ท่ีไม่มีเวลาส าหรับการสร้างสุขภาพท่ีดี แต่ยงัคงกลวัการเจบ็ป่วย 
กลวัการเสียชีวติก่อนวยัอนัควร จึงเลือกท่ีจะเป็นการรักษาเชิงป้องกนัโดยสร้างสุขภาพของตนใหดี้ข้ึน
จากเดิม ดว้ยวธีิรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ (สุชาดา ตรีพฒันาสุวรรณ, 2549) 
 ธุรกิจอาหารเสริมเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถท า
เมด็เงินใหก้บัประเทศจ านวนมาก คาดวา่มูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพในประเทศ
ไทยไม่ต ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโตของตลาดร้อยละ 30 ซ่ึงถา้พิจารณาจากพฤติกรรมและมี
โอกาสวา่การเติบโตของตลาดน้ีจะเป็นแบบกา้วกระโดด ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพท่ีจ าหน่ายอยูใ่น
ตลาดขณะน้ีร้อยละ 70 เป็นสินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยโุรป ส่วนอีก    
ร้อยละ 30 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนในประเทศไทย อย่ างไรก็ตาม จากขอ้มูลของสมาคมอาหารเสริม
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สุขภาพแห่งประเทศไทยคาดวา่ธุรกิจอาหารเสริมและธุรกิจเพื่อสุขภาพมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและ
รวดเร็ว จึงท าใหเ้ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเท ศมากข้ึน (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2555) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ มีการขยายตวัสูงมากในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลเน่ืองจากลูกคา้ในตลาดน้ีมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งดี และยอมรับสินคา้
ประเภทน้ีไดง่้ายกวา่ตลาดในต่างจงัหวดั  และแนวโนม้ของตลาดอาหารเสริมสุขภาพน่าจะขยายตวั
ต่อไปไดใ้นอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30-40 ต่อปี  ท าใหมี้ยีห่อ้สินคา้หรือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพ
ใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ทั้ งท่ีเป็นของผูผ้ลิตไทยหรือเป็นการน าเขา้จากต่างประเทศ  ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ี
สนใจในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพเหล่าน้ีต่างก็มีพฤติกรรมหรือวธีิการตัดสินใจในการ
ซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองของ เพศ อาย ุระดบัรายได ้พฤติกรรมส่วนตวั ความเช่ือต่าง  ๆ เป็นตน้ เพราะคุณสมบติั
เด่นของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพแต่ละชนิด ลว้นเป็นส่ิงกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภค ในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีผา่นมา มีกิจการเป็นจ านวนมากท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ แต่มีธุรกิจหน่ึง
ท่ีไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยนัน่คือ ธุรกิจขายตรง ในประเทศไทยมีธุรกิจขายตรงเป็นจ านวนมากทั้ง
ท่ีเป็นขายตรงแบบชั้นเดียวซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีผูข้ ายน าสินคา้จากบริษทัไปเสนอขายต่อลูกคา้โดยตรง ได้
รายไดจ้ากส่วนต่างเร่ืองราคา ส่วนระบบการขายตรงอีกประเภทหน่ึง คือการขายตรงหลายชั้น (Multi-
Level Marketing หรือ MLM) เป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมมาก ซ่ึงเป็นการขายปลีกผลิตภณัฑใ์หแ้ก่
ลูกคา้ ในขณะเดียวกนัก็สร้างตลาดใหก้วา้งขวางข้ึน การขายตรงทั้งสองแบบมีอิสระในการท าธุรกิจตาม
ความสามารถของแต่ละคน สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชอ้ยูเ่สมอ 
การขายเร่ิมตั้งแต่การหาลูกคา้ สาธิตสินคา้ ส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ โดยธุรกิจขายตรงแบบหลา ยชั้นจะ
ชกัชวนสมาชิกมาร่วมทีมงานอีกดว้ย ผูข้ายไม่ตอ้งมานัง่วติกกงัวลเก่ียวกบัการประมาณยอดขาย การ
เก็บสตอ็กสินคา้คงคลงั การขนส่งสินคา้ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ บริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งส้ิน 
จึงท าใหมี้คนเขา้มาประกอบธุรกิจประเภทน้ีเป็นจ านวนมากทั้งเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม (สมาคม
ขายตรงแห่งประเทศไทย, 2550) 
 แอมเวย ์คอร์ปอเรชัน่ ก่อตั้งเม่ือปี พ .ศ.2503 (ค.ศ.1960) ท าธุรกิจขายตรงท่ีขยายไปทัว่โลก
กวา่ 80 แห่ง และนบัไดว้า่เป็นธุรกิจขายตรงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัท่ีพนกังานกวา่ 13,000 คน มีนกั
ขายท่ีเรียกวา่ “นกัธุรกิจแอมเวย”์ กวา่ 3.5 ลา้นคนทัว่โลก ส่วนผลิตภณัฑข์องแอมเวยน์ั้น มีมากกวา่ 500 
รายการ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อเสริมสุขภาพ เพื่อเรือนร่าง เพื่อบา้น เป็นตน้ และยงัมี
การเลือก สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจดัท าเป็นแค ตตาล๊อกขายตรงอีกดว้ย เช่น เคร่ืองส าอางอาร์ทิสทรี และ
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ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลท ์(บริษทัแอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั, 2553) ผลิตภณัฑข์องบริษทั
แอมเวย ์เป็นสินคา้ท่ีเนน้ในเร่ืองของคุณภาพ ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีศูนยว์จิยัและพฒันาสินคา้
เอง จึงมัน่ใจในประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นเจา้ของ สุดยอดเทคโนโลย ีผา่นศูนยว์จิยัและพฒันา 89 แห่ง
ทัว่โลก มีทีมนกัวทิยาศาสตร์ วศิวกร และผูเ้ช่ียวชาญกวา่ 500 คน เป็นบริษทัท่ีกลา้รับประความพอใจ 
โดยการยนิดีคืนเงิน เพื่อยนืยนั “ผลิตภณัฑคุ์ณภาพ” (บริษทัแอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั, 2553) 
 “นิวทริไลท์” เป็นผลิตภณัฑห์น่ึงของบริษทัแอมเวย์  ซ่ึงเป็นบริษทัขายตรง นิวทริไลทเ์ป็น
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในหมวดสุขภาพ  และมีประสบการณ์ดา้นโภชนาการท่ียาวนานกวา่ 60 ปีผลิต
และจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา โดยมียอดจ า หน่ายถึงปีละ 6 พนัลา้นเมด็ /แคปซูล ผูค้นนบัลา้นใน
ประเทศต่าง ๆ มากกวา่ 50 ประเทศ บริโภคผลิตภณัฑทุ์กวนั ท าใหนิ้วทริไลทก์ลายเป็นแบรนด์    ชั้นน า
ระดบัโลกดา้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารวติามินและเกลือแร่  โดยช้ีความส าเร็จดา้นคุณภา พวา่ ผลิตภณัฑ ์
“ดีและปลอดภยัท่ีสุด ” ส าหรับผูบ้ริโภค เป็นมาตรฐานท่ีทัว่โลกยอมรับและดว้ยศูนย์ วจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ของนิวทริไลท์ มีการท าวจิยัอยา่งต่อเน่ือง มีการคว บคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่
เมล็ดพืช จนกระทัง่ถึงผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป จึงเป็นท่ีมาของค าขวญัท่ีวา่ “รับประกนัคุณภาพจากเมล็ดพืช
ถึงผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป” (องคก์รวจิยัดา้นการตลาดระดบันานาชาติยโูรมอนิเตอร์, 2547) 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงเป็นเหตุใหส้นใจศึกษา  ปัจจยัความส าเร็จของ
กระบวนการโลจิ สติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม วา่เป็นเพราะ
สาเหตุใดหรือมีปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผล ต่อความส าเร็จต่อกระบวนการทางโลจิ สตีกส์ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม  โดยเลือกธุร กิจอาหารเสริมนิวทริไลทเ์ป็น
กรณีศึกษา โดยหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริม ใหส้ามารถวางกลยทุธ์ประสิทธิภาพการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจอาหาร
เสริม  
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม  
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1.3 สมมติฐานการวจิัย 
 1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั 
 1.3.2 ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 

  ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมนิวทริไลท์    
โดยก าหนดตวัแปรท่ีเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม ดงัน้ี 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ประกอบไดด้ว้ย 2 กรอบแนวคิดท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
กรอบแนวคิดแรก เป็นตวัแปรพื้นฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
  - เพศ  
  -  อาย ุ
  -  ระดบัการศึกษา 
  -  อาชีพ 
  -  รายไดต่้อเดือน   

  กรอบแนวคิดท่ี 2 คือ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ โดยพฒันามาจาก
งานวจิยั ของ อรรถพล  ตรึกตรอง  (2554) และจากการคน้ควา้ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัจาก  
Handbook of Marketing Scales,William/Richard (1945) และ Handbook of Marketing Scales, Gordon 
(1954) ไดแ้ก่ 

  -  S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้ 

  -  M (Measurable)  วดัผลได ้
  -  A (Attribute Favorabillity)  คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 
  -  R (Rationality) ความสมเหตุสมผล 
  -  T (Timely) ระยะเวลาท่ีแน่นอน  
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  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยพฒันามาจาก
งานวจิยัของ สมใจ ลกัษณะ, 2543 ไดแ้ก่  

  - การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
  -  การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
  -  กระบวนการปฏิบติังาน 
  -  ความพอใจของทุกฝ่าย 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้บริโภค/ผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลท์  จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการ
ค านวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบสัดส่วนของประชากรท่ีแน่นอน  (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความผดิพลาดสูงสุดท่ียอมรับได ้5% หรือ 0.05  
  จากสูตร จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการสูญเสียของแบบสอบถาม     
ไดท้  าการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งส ารองอีก 4% เท่ากบั 15 ตวัอยา่ง ดงันั้นขนาดตวัอยา่งส าหรับการวจิยัใน
คร้ังน้ีเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
  ขอบเขตด้านพืน้ที ่ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีทั้งหมด 
  ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล เร่ิมศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม 2558 - เดือน เมษายน 2559  รวมระยะเวลาในการวจิยัขอ้มูลทั้งหมดเป็นเวลา 9 เดือน 
 

1.5 ค าจ ากดัความในการวจิัย 

  ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ หมายถึง ปัจจยัท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงตามแนวคิดงานวจิยัของ อรรถพล ตรึกตรอง, 2554 และจากการคน้ควา้ตวัแปร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัจาก Handbook of Marketing Scales,William/Richard(1945) และ Handbook of 
Marketing Scales, Gordon (1954) ประกอบดว้ย 
  S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้ เป้าหมายมีความชดัเจนเรียบง่าย ไม่สลบัซบัซอ้น 
และเนน้ถึงส่ิงท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ช่วยใหเ้ราสามารถทุ่มเทความพยายามของเราลงไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
และช่วยท าใหเ้ราแจง้ชดัในส่ิงท่ีเราก าลงัจะท า เป้าหมายจะตอ้งชดัเจนวา่อะไรคือส่ิงท่ีเราก าลงัจะท า 
(what) ท าไมเราจึงตอ้งท าส่ิงนั้นในเวลาน้ี (why) เราจะท าส่ิงนั้นไดโ้ดยวธีิใด (how) 
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   M (Measurable) วดัผลได ้ถา้เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถวดัได ้เราก็ไม่สามารถท่ีจะจดัการ
กบัมนัได ้เป้าหมายแต่ละเป้าหมายก็คือตวัช้ีวดัการประสบความส าเร็จของเรานั้นเอง ถา้เราสามารถ
บรรลุเป้าหมายไดม้ากข้ึนเท่าไหร่ ความส าเร็จก็ใกลเ้ขา้มาเท่า นั้น การท่ีเราจะบรรลุเป้าหมายก็
เช่นเดียวกนั จ าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดั เพราะฉะนั้นในการตั้งเป้าหมายจึงตอ้งตั้งใหส้ามารถวดัได ้แลว้เราจะ
สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้จึงจะสามารถทราบไดว้า่เราบรรลุเป้าหมายแลว้เม่ือถึงจุด
ก าหนดท่ีเราตั้งไว ้
    A  (Attribute Favorability)  คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน สามารถบรรลุผลได้ เป้าหมายตอ้งระบุถึง
ส่ิงท่ีจะกระท า และน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมรองรับไดช้ดัเจน 
   R (Rationality) มีความสมเหตุสมผล เป้าหมายตอ้งเป็นจริงได ้แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมาย
ท่ีดีตอ้งมีความทา้ทาย (Challenge) เพื่อน าไปสู่การคิดคน้ ริเร่ิม วธีิการใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
   T (Timely) มีระยะเวลาท่ีแน่นอน   ตอ้งมีกรอบของระยะเวลาท่ีชดัเจน แน่นอน ก าหนดไว ้
ซ่ึงอาจจะเป็น รายวนั สัปดาห์ เดือน ไตรมาส คร่ึงปี หรือ 1 ปี ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ียาวนานเกินกวา่ 1 ปี 
ส าหรับเป้าหมายท่ีบรรลุในปีนั้น ก็จะท าการตั้งเป้าหมายท่ีสูงข้ึน และทา้ทายยิง่ข้ึนในปีถดัไปได้ 
   โลจิสติกส์ (logistics) หมายถึง ระบบการจดัการการส่งสินคา้ ขอ้มูล และทรัพยากรอยา่งอ่ืน
ต่าง  ๆ ทุกอยา่งท่ีมีการขนส่ง หรือเคล่ื อนยา้ยจากจุดตน้ทางไปยงัจุดบริโภคตามความตอ้งการของ
ลูกคา้โลจิสติกส์เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานของ ขอ้มูล การขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั การจดัการ
วตัถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานท่ีเพิ่มมูลค่าของการใช้
ประโยชน์ของเวลาและสถานท่ี เป้าหมายของโลจิสติกส์ นั้นเพื่อ ใหล้ดค่าใชจ่้าย ลดระยะเวลาในการ
ขนส่ง ลดปัญหาต่าง ๆ ทุกอยา่งท่ีจะเกิดข้ึน โดยใชต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุด (อภิชาติ โสภาแดง, 2540) 
   ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานโดยรวมไปถึง การ
ใชง้บประมาณวสัดุอุปกรณ์และบุคคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรวมถึงการมุ่งบริการเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ มีความเสมอภาค และเป็นธรรม  
(นยัน์ปพร ยทุธนาวา, 2554) 
   ผลติภัณฑ์อาหารเสริม  หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ใช้ รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลกัตามปกติ ซ่ึงมกัอยูใ่นลกัษณะของเมด็ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะ
อ่ืน  ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายใหบุ้คคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติบริโภค มิใช่ส าหรับผูป่้วยหรือเป็นการ
บ ารุงรักษาไม่ใช่การรักษา (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) 
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  ผลติภัณฑ์อาหารเสริมนิวทริไลท์ หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของบริษทัแอม
เวยค์อร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  - แบบผง ไดแ้ก่ โปรตีน (Protein), วติามินซีน ้าส้ม (Active 8)  เป็นตน้ 
  - แบบเมด็ เช่น กระเทียม (Garlic)  มลัติ ไฟเบอร์ (Multi-Fiber)  เลซิติน (Lecithin)  ธาตุเหล็ก  
(Iron & Folic) แคลเซียม (Calcium) เป็นตน้  (บริษทัแอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั, 2553) 
 

1.6 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  จากการศึกษาขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดโดย ตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable)  ประกอบไดด้ว้ย 2 กรอบแนวคิดท่ีมีความสัมพนัธ์กนั กรอบแนวคิดแรก คือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
  ส่วนกรอบแนวคิดท่ี 2 คือ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ประกอบไปดว้ย S 
(Support for Customers)  ดูแลลูกคา้   M (Measurable)  วดัผลได้   A (Attribute Favorability) 
คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน  R (Rationality) ความสมเหตุสมผล และ T (Timely) ระยะเวลาท่ีแน่นอน 
  และตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประกอบไปดว้ย    
การบรรลุเป้ าหมายความส า เร็จ การจดัหาและใช้ ปัจจยัทรัพยากร  กระบวนการปฏิบติังาน  และ ความ
พอใจของทุกฝ่าย ไดด้งัภาพท่ี 1.2 แสดงกรอบแนวคิดของการวจิยั 
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ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Vriable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่1.2 แสดงกรอบแนวคิดของการวจิยั 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการ         
โลจิสติกส์  (SMART concept) 

-  S (Support for 
Customers)  ดูแลลูกคา้  

-  M (Measurable)  วดัผลได ้ 
-  A (Attribute  Favorability)    

คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน  
-  R (Rationality) ความ

สมเหตุสมผล  
-  T (Timely) ระยะเวลาท่ี

แน่นอน  
 

อรรถพล ตรึกตรอง (2554) 
Scales,William/Richard (1945) 

Gordon (1954)   

 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
- การบรรลุเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
- การจดัหาและใชปั้จจยั

ทรัพยากร 
- กระบวนการปฏิบติังาน 
- ความพอใจของทุกฝ่าย 

 
สมใจ  ลกัษณะ (2543) 
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1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

  1.7.1  ด้านการบริหารจัดการ 
   1.  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ สติกส์ใน
ธุรกิจอาหารเสริม ไปใชใ้นการบริหารจดัการในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องคก์รนั้น ๆ 
   2. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ สติกส์  
(SMART Concept) ไปใชเ้ป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 
   3. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ดา้นการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร กระบวนการปฏิบติังาน และความพอใจของทุก
ฝ่าย   ไปใชเ้ป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 
  1.7.2  ด้านวชิาการ 
   1. เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัปัจจยั
ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานในธุรกิจอาหารเสริมท่ีจะ
น าผลการศึกษาคน้ควา้ไปใชใ้นการอา้งอิงต่อไป  

 
 
 

 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
   ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ สติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์  ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  2.1  ความหมายของโลจิสติกส์ 
  2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ 
  2.3  ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 
  2.4  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  2.5  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  2.6  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจอาหารเสริม 
  2.7  ประวติัการก่อตั้งบริษทัแอมเวยใ์นอเมริกา 
  2.8  ประวติับริษทันิวทริไลท ์
   2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความหมายของโลจิสติกส์ 

  โลจิสติกส์  (Logistics) หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท า ใด ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้ าหรือ
บริการ รวมไปถึงการเคล่ือนย้าย จดัเก็บและการกระจายสินค้า จากแหล่งท่ีผลิต (Source of Origin)        
จนสินคา้ไดมี้การส่งมอบไปถึงแหล่งท่ีมีความตอ้งการ (Source of Consumption) โดยกิจกรรมดงักล่าว
จะตอ้งมีลกัษณะเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย
ในการส่งมอบแบบทนัเวลา (Just in Time) และเพื่อลดต้นทุน โดยมุ่ งให้เกิดความพอใจแก่ ลูกค้า 
(Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้และบริการ ทั้งน้ีกระบวนการต่าง ๆ 
ของระบบ Logistics จะตอ้งมีลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งประสานกนั ในอนัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนั (แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2, 2556-2560) 
  จะเห็นได้วา่ กระบวนการต่าง ๆ ของ Logistics จะเน้นท่ีการปฏิสัมพนัธ์ ในแบบท่ีเป็นองค์
รวมหรือบูรณาการ (Integration) หมายถึง กระบวนการในการจดัการให้ วตัถุดิบ (Raw Materials)  
สินค้า(Goods) และบริการ (Services) เคล่ือนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยงัผู ้บริโภค
ปลายทาง (Consumers Origin) ไดอ้ยา่งทนัเวลา (Just In Time) และมีประสิทธิภาพ โดย Logistics จะมี
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ความหมายซ่ึงเน้นไปในกระบวนการเคล่ือนย้ายสินค้า (Cargoes Moving) ซ่ึงมีความหมายรวมไปถึง
การขนส่งสินคา้ (Cargoes Carriage) การเก็บรักษาสินคา้ (Warehousing)และการกระจายสินคา้(Cargoes 
Distribution) กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ (Procurement) และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดคะเนของตลาด (Market Predict) ทั้งน้ีอาจให้ ความหมายท่ีชดัเจนและถือเป็ นภารกิจหลกัของ         
โลจิสติกส์ไดว้า่ โลจิสติกส์ หมายถึง การจดัการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ บริการ ขอ้มูลข่าวสารและการเงิน
ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  (แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2, 
2556-2560) 
  โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง การจดัการล า เลียงสินค้าเพื่อให้เกิดต้นทุนโดยรวมในการ
กระจาย สินค้าต ่าท่ีสุด เก่ียวข้ องตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบไปส้ินสุด ณ จุดท่ีมีการบริโภคหรือ
เป็นกระบวนการในการจดัการวางแผน จดัสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในส่ วนท่ีมีการเคล่ือนย้ าย
และไม่มีการเคล่ือนย้าย การอ านวยความสะดวกในกระบวนการไหลสินค้ า ตั้งแต่จุดจดัหาวตัถุดิบไป
จนถึงจุดท่ีมีการบริโภค (อภิชาติ โสภาแดง, 2540) 
  โลจิสติกส์ (Logistics) จะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในขอบเขตขององคก์รเดียว ขณะ
ท่ีซพัพลายเชนจะเก่ียวข้องกบัเครือข่ายของบรรดาบริษทัต่าง ๆ ท่ีท างานร่วมกนัเพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์
ใหแ้ก่ตลาด (อภิชาติ โสภาแดง, 2540) 
  เป้าหมายทีส่ าคัญของโลจิสติกส์ 
  1.  ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้ (Speed Delivery) 
  2.  การไหลล่ืนของสินคา้ (Physical Flow) 
  3.  การไหลล่ืนของขอ้มูลขา่วสาร (Information Flow) 
  4.  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้ องกบัความต้องการของตลาด  
(Market Demand) 
  5.  ลดต้นทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด า เนินการเก่ียวกบัสินค้ าและการดูแลและขนส่ งสินค้า 
(Cargoes Handling & Carriage Cost) 
  6.  เพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพของการแขง่ขนั (Core Competitiveness) 
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  กจิกรรมของโลจิสติกส์ 
  กิจกรรมของโลจิสติกส์นั้น จะมีลกัษณะท่ีประกอบไปด้ วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ซ่ึง  
ต่างท าหน้าท่ีในการสนบัสนุน และส่ งเสริมกิจกรรมของการผลิตและการตลาดเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ซ่ึงไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ กิจกรรมของโลจีสติกส์อาจประกอบดว้ย 
  1.   การขนส่งและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (Transportation & Moving) รวมทั้งท่ีเก่ียวข้องกบั
บรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
  2. ตวัแทนการบริหารการจดัส่ งและขนส่ ง ทั้งภายในประเทศ และระหว่ างประเทศ  
(Domestic & International Transportation) 
  3. กระบวนการ Clearing สินคา้ และพิธีการทางศุลกากร (Customs Broker) 
  4. การบริหารจดัการคลงัสินค้ าภายใน (Inventory Management) และงานท่ีเก่ียวข้องกบั 
Flow ของสินคา้ แรงงาน และใหบ้ริการอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการเก็บรักษาสินคา้ 
  5. การบริการคลงัสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse Provider) และ การกระจายสินค้า
(Distribution Center) 
  6. การบริหารท่าเรือ การจดัการสถานท่ีบรรจุสินค้ า การจดัการสถานีขนส่ ง ICD การได้
สัมปทานท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง 
  7. กิจกรรมท่ีเก่ียวข้ องกบัมูลค่ าเพิ่มทางการตลาดให้ กบัลูกค้า (Market Value Added) 
ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด การเป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่าย การก าหนดความตอ้งการของตลาดและ
จดัการค าสั่งซ้ือ (Market Ordering) การให้ขอ้มูลเพื่อคาดคะเนและพยากรณ์การขาย (Sale Forcasting) 
การแบง่บรรจุสินคา้และ Packaging การจดัเรียงสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ ฯลฯ 
  8. การประสานงานกบัฝ่ายผลิต (Cooperate with Production) เพื่อประโยชน์ในการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตสินค้ า หรืองานสนบัสนุนการผลิตอ่ืน ๆ เช่ น การป้อนวตัถุดิบ 
การบริการงานเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพสินคา้หรือ QC ฯลฯ 
  9. การจดัการขอ้มูลขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  บทบาทความส าคัญของโลจิสติกส์ 
  1.  บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อภาคธุรกิจ 
   1.1  Economy of Scale & Speed ท าให้ธุรกิจเป็นการผลิตและส่งมอบสินคา้แบบพอดี
กบัความตอ้งการของลูกคา้ 
   1.2  Cost Efficient มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 
   1.3  Competitiveness มีความสามารถทางการแขง่ขนัท่ีดีกวา่ 
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  2.  บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อภาคการส่งออก 
   2.1  ท าให้มีการจดัการวตัถุดิบและการเคล่ือนย้ายสินคา้เป็นแบบ Just In Time ไดรั้บ
ความเช่ือถือจากต่างประเทศ 
   2.2  เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั โดยลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ไม่นอ้ยกวา่ 10-15% หรือ
ประมาณ 96,000 ลา้นบาทต่อปี (ปี 2547 มูลค่าส่งออกของไทย USD 80,000 ลา้น คิดเป็นต้นทุน          
โลจิสติกส์ 640,000 ลา้นบาท) 
   2.3  ช่วยส่งเสริมใหมี้การคา้ชายแดนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  3.  บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อภาคราชการ 
   3.1. เพื่อใหมี้การกระจายงบประมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   3.2  เป็นการใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.3  สนองนโยบายประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen Center) 
  4.  บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อภาคเกษตร 
   4.1  เคล่ือนยา้ยผลิตผลไปสู่ตลาดอยา่งรวดเร็ว 
   4.2  ลดตน้ทุนรวมของผลิตผล 
   4.3  ลดความเสียหายจากการเน่าเสีย 
   4.4  มีการพฒันารูปแบบ Packaging และ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
   4.5 ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารท่ี Update เพื่อก าหนดพื้นท่ีการเกษตร 
   4.6 เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
  5.  บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อภาคสังคม 
   5.1  ช่วยกระจายสินคา้ของธุรกิจรากหญา้ และ OTOP ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   5.2  ลดตน้ทุน Logistics ของ SMEsโดยวธีิ Cost Sharing 
   5.3  ประชาชนไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีดีและมีตน้ทุนต ่า 
   5.4  ลดอุบติัภยัท่ีเกิดจากการขนส่ง 
   5.5  เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 
  จากค านิยามต่าง ๆ ซ่ึงเห็นไดว้า่ โลจิสติกส์เป็นการด าเนินงานท่ีรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจดัหา การเคล่ือนย้ าย การจดัเก็บและการจดัส่ งส่ิงของทุกสถานะ โดยมีกระบวนการวางแผนเพื่อ
เคล่ือนย้ายส่ิงของจากสถานท่ีหน่ึงหรือหลายสถานท่ีไปอีกสถานท่ีหน่ึง ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมี       
คา่ใชจ่้ายต ่าท่ีสุด มีระบบการส่ือสารและมีเทคโนโลยสีนบัสนุน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการโลจสิติกส์ 

  ค าวา่ “โลจิสติกส์ ” ในวงการธุรกิจ หมายถึง กระบวนการวางแผน การลงมือท า และการ
ควบคุม ท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประหยดัตน้ทุน ในทุกขั้นตอนของการผลิต  
จนถึงส่งมอบสินคา้ นัน่คือ ตั้งแต่การไดม้า การเก็บรักษาซ่ึงวตัถุดิบ วตัถุก่ึงส าเร็จรูป และสินคา้ท่ีผลิต
เสร็จแลว้ รวมไปถึงการกระจายสินคา้ การจดัการขนส่ง การจดัการคลงัสินคา้ การส่งมอบสินคา้ถึงมือ
ผูบ้ริโภค หรือลูกคา้ ทั้งน้ี จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อตอบสนองใหลู้กคา้พอใจสูงสุด และมีตน้ทุนต ่าสุด 
(รวพิร คูเจริญไพศาล, 2549) 
  Lambert, Stock และ Ellram (2004) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง  
กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในส่วนภาคบริการนั้น  ไดแ้ก่ 
ส่วนงานของภาครัฐ โรงพยาบาล ธนาคาร การ คา้ส่งและการคา้ปลีก  นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาการ
จดัการขั้นสุดทา้ย การขจดั การแปรสภาพ เน่ืองจากโลจิสติกส์มีขอบข่ายความรับผดิชอบสูงข้ึนซ่ึง
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตเท่านั้น แต่กิจกรรมโลจิสติกส์เก่ียวเน่ือง ไปทุกกิจกรรม  (Lambert, 
Stor and Ellram, 2004) 
  การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึงกระบวนการของโซ่อุปทานประกอบดว้ยการวางแผน การ
ด าเนินการ การควบคุมการไหลเวยีน การจดัเก็บสินคา้ การบริการและสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ
จากจุดแหล่งก าเนิดของวตัถุดิบ ถึงจุดท่ีมีบริโภคหรือจุดท่ีมีการใชง้าน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค (กฤษฎ ์ฉนัทจิรพร, 2550) 
  การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง ส่วนหน่ึงของกระบวนการซพัพลายเชน เพื่อช่วยในการวาง
แผนการสนบัสนุนการควบคุมการไหลอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเก็บรักษาสินคา้ 
บริการกบัสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจากจุดเร่ิมตน้ไปสู่จุดสุดทา้ย  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
(ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2550 ) 
  การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ หรือบริการ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากผูผ้ลิต ไปยงัผูบ้ริโภค ขั้นตอนการเตรียม
วตัถุดิบ และการเก็บสินคา้คงคลงักิจกรรมเหล่าน้ีมีผลต่อการเพิ่มก าไรหากสามารถลดตน้ทุน เพิ่มระดบั
การใหบ้ริการเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจเพิ่มข้ึน (อรุณ บริรักษ,์ 2545) 
  การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง การบริหารกระบวนการไหลของสินคา้บริการหรือ วตัถุดิบ จาก
จุดเร่ิมตน้ (Points of Origin) ไปยงัจุดท่ีมีการใชสิ้นคา้หรือวตัถุดิบนั้น ๆ จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน การปฏิบติัการและการควบคุม 
การเคล่ือนยา้ย และการจดัเก็บสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการ ใหบ้ริการและ
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สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่จุดก าเนิดจนถึงจุดการบริโภคสินคา้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ (พงษช์ยั อธิคมรัตนกุล, 2551) 
  การจดัการโลจิสติกส์หรือการจดัการโซ่อุปทาน (Logistics or Supply Chain management) 
เป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง หมายถึง การจดัการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ และขอ้มูลจากจุดก าเนิดไป
ยงัจุดท่ีมีการใช ้หรือบริโภคปัจจุบนัค าวา่ “โลจิสติกส์” ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นแนวคิดของการจดัการโซ่
อุปทานหรือซพัพลายเชน (Supply Chain Management-SCM) ซ่ึงจะมี ความเก่ียวข้องกบัทุก ๆ ส่วน 
ตั้งแต่ตน้จนจบของโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value-added Chain) ตั้งแต่วตัถุดิบ (Raw Materials) งานระหวา่งท า 
(Work in Process-WIP) และสินคา้ส าเร็จรูปคงคลงั (Inventories of Finished Goods) และยงัรวมถึง
กิจกรรมการเคล่ือนยา้ยท่ีท า โดยซพัพลายเออร์ (ผูจ้ดัหา/ผูข้ายสินคา้ ) และซพัพลายเออร์ของซพัพลาย
เออร์ทั้งหมดดว้ย (Coughlan et al., 2001) 
 

2.3 ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจสิติกส์ 
   การเติบโตและการขยายตวัของความเป็นเมืองท่ีเพิ่มมากข้ึน (Urbanization) ส่งผลใหเ้กิด
ความตอ้งการวตัถุดิบ สินคา้ และบริการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนดว้ย ไม่วา่จะเป็นธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรม เป็นตน้  ซ่ึงจากสภาพดงักล่าวท าใหธุ้รกิจสนใจและใหค้วามส าคญัต่อ
การจดัการโลจิสติกส์มากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงปัจจยัแห่งความส าเร็จในการบริหารจดัการโลจิสติกส์หลกั ๆ มี
ดว้ยกนั 5 ประการ ดงัน้ี 
  1.  แผนกลยทุธ์ตอ้งมีความชดัเจน การจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีดีจะตอ้งมีความชดัเจนในการ
ก าหนดแนวทางด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามพนัธ ะกิจขององคก์ร โดยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัสภาพแวดลอ้มนอก โดยเฉพาะกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รนั้น
นบัเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินธุรกิจยคุน้ี  การแสดงความรับผดิชอบของธุรกิจต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) จะตอ้งเป็นการวางนโยบายกลยทุธ์จากประธานกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ความสนใจข องพนกังาน ความตอ้งการของชุมชน   เป็นทิศทาง
เดียวกบัความตอ้งการของธุรกิจและเอ้ือประโยชน์ต่อ Brand ของบริษทัดว้ย 
  2.  ความร่วมมือระหวา่งคู่คา้ในโซ่อุปทานอยา่งจริงจงั เป็นการใหค้วามส าคญักบัการเช่ือม
ประสานการด าเนินธุรกิจตั้งแต่วตัถุดิบไปจนถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงความร่วมมือกนัจะส่งผลใหส้มาชิกในโซ่
อุปทานไดรั้บประโยชน์ทุกคน ไม่วา่จะเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหวา่งกนัในการก าจดั
ส่วนเกินออกจากโซ่อุปทานตลอดสาย การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน เกิดความรวดเร็ว
ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง การส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลา คว ามแม่นย  าของพยากรณ์ยอดขายเพิ่มข้ึน ผลผลิต
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โดยรวมเพิ่มข้ึน มีสินคา้พร้อมขายเพิ่มข้ึน ปริมาณสินคา้คงคลงัลดลง ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้
ตามค าสั่งซ้ือลดลง ในขณะเดียวกนัการร่วมมือกนัยงัรวมถึงกิจกรรมทางดา้นการตลาดกบัคู่คา้ควบคู่ไป
กบัเทคโนโลยดีว้ย ซ่ึงโดยสรุปความร่ว มมือดงักล่าวจะท าใหต้น้ทุนท่ีเกิดข้ึนในระบบซพัพลายเชน
ลดลง โดยน าความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของคู่คา้มาเพื่อช่วยใหง้านต่าง ๆ ของโลจิสติกส์
และซพัพลายเชนประสบความส าเร็จ 
  3.  การบริหารตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ในประเทศท่ีมีการพฒันาระบบโลจิสติกส์ดีแลว้ จะท า
ใหต้้นทุนทางดา้นโลจิสติกส์ลดต ่าลงเป็นเพียงตวัเลขเด่ียว ๆ ซ่ึงในหลาย  ๆ ประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ลดต ่าลงเหลือเพียงร้อยละ 7 ถึง 11 ของ GDP 
เท่านั้น ในประเด็นน้ีจะเห็นไดว้า่ ธุรกิจจะตอ้งศึกษาเร่ืองตน้ทุนโลจิสติกส์ เพื่อใหส้ามารถลดค่าใชจ่้าย
ทางดา้นตน้ทุนสินคา้และบริการขององคก์ร ซ่ึงการบริหารตน้ทุนดงักล่าวไม่เพียงแค่ลดค่าใชจ่้ายใน
การขนส่งอยา่งเดียวเท่านั้น แต่เร่ิมจากกิจกรรมจากตน้น ้าไปยงัปลายน ้า ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุน
ทางดา้นโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
     - ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการขนส่ง (Transportation Cost) 
     - ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั (Inventory Carrying Cost) 
  - ตน้ทุนคลงัสินคา้ (Warehousing Cost) 
  - ตน้ทุนการบริหารจดัการ (Administration Cost) 
  ดงันั้น การบริหารตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ใน 4 กิจกรรมหลกัจ าเป็นจะตอ้งท าใหเ้กิดความ
สมดุลจึงจะท าใหอ้งคก์รเขา้สู่ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
   4.  การน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการท างานของบริษทั โลจิสติกส์เป็นเร่ืองของ
กระบวน การทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในของการด าเนินธุรกิจแลว้มีความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งใน
การเคล่ือนยา้ยส่งมอบงานระหวา่งกนั โดยจะตอ้งน าขอ้มูลข่าวสารมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อลด
ตน้ทุน และลดขอ้ผดิพลาดในการท างานในทุกส่วนงานใหก้บัองคก์ร   อน่ึง การน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัระบบโลจิสติกส์มาใช ้ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยดีา้นคลงัสินคา้ ดา้นการ
ขนส่งสินคา้ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ระบบ MRP ERP เป็นตน้ ซ่ึงจะสามารถช่วยใหก้ารส่งต่องานระหวา่งกนั
เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดความสามารถทางการแข่งขนัได ้นอกจากน้ี กระบวนการจดัการและ
กระบวนการสารสนเทศยงัท่ีท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนแกนกลางในการแสวงหาแหล่งของวตัถุดิบและ
บริการ การจดัหา การเก็บสินคา้เขา้คลงัและการจดัส่งผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้งในเวลา
ท่ีพอเหมาะ โดยมีการเก็บสินคา้คงคลงั ซ่ึงส่งผลท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย ลดเวลา และเงิ นทุนใหน้อ้ย
ท่ีสุด เพื่อท่ีจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจอยา่งมีประสิทธิผล 
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   5.  การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นโลจิสติกส์ นบัตั้งแต่กระบวนการวางแผนก าลงัคน การ
สรรหา การคดัเลือก การพฒันาบุคลากร ฯลฯ ถือหน่ึงเป็นในปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการพฒันา
ระบบโลจิสติกส์ในองคก์า ร เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจยงัคงประสบกบั การขาดแคลนบุคลากรในดา้ น     
โลจิสติกส์ทั้งระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการท่ีมีความเช่ียวชาญ และสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นแหล่ง
ผลิตก าลงัคนเขา้สู่ระบบธุรกิจยงัไม่สามารถผลิตไดต้รงความตอ้งการของภาคธุรกิจท่ีตอ้งการบุคลากร
จบสาขาในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์มากข้ึน เช่น สาขาการจดัการคลงัสินคา้ สาขาการจดัการการขนส่ง 
สาขาพาณิชยน์าว ีและการเดินเรือ เป็นตน้ ดงันั้น ธุ รกิจจึงตอ้งมีการวางแผนพฒันาก าลงัคนท่ีชดัเจน
และเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงควรจะมีการเร่งสร้างทกัษะและองคค์วามรู้ใหม่ใหบุ้คลากรในทุกระดบั 
รวมถึงวางเป้าหมายอุปสงคแ์ละอุปทานในดา้นก าลงัคนใหมี้ความสมดุลทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ
ดา้นโลจิสติกส์ในแต่ละส่วนงานใหพ้อเพียงกบัอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตดว้ย 
  อน่ึง ปัจจยัแห่งความส าเร็จขององคก์รในดา้นโลจิสติกส์นอกจากการพฒันาทางดา้น
กายภาพแลว้ ยงัตอ้งพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพอยา่งเพียงพอท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัแผนพฒันาองคก์ร
ดว้ย หากพนกังานและบุคลากรภายในขาดองคค์วามรู้และความสามารถก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวได ้
  ปัจจยัความส าเร็จเป็นส่ิงท่ีจะท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมาย
ธุรกิจ ปัจจยัน้ี หมายถึง จุดไดเ้ปรียบของธุรกิจ (Competitive Advantage) ท่ีมีเหนือคู่แข่งรายอ่ืน  ๆ 
มกัจะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจุดแ ขง็ของธุรกิจและการท่ีธุรกิจสามารถน าโอกาสทางธุรกิจมาใช้
ประโยชน์ไดเ้ร็วหรือมีประสิทธิภาพมากกวา่คู่แข่ง 
  การด าเนินการทางธุรกิจของแต่ละบริษทัในปัจจุบนั ท่ี การท าแผน กลยทุธ์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  
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  กลยุทธ์องค์กรกบัการจัดการโลจีสติกส์ 
 
 
 
             กระบวนการแปรสภาพ  
 
 
     
      
 
     ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
 
ภาพที ่2.1 กระบวนการด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ 
ทีม่า : ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) 
  จากภาพท่ี 2.1 กระบวนการด าเนินงานดา้นโลจิ สติกส์ จะเห็นไดว้า่สามารถเปล่ียนแต่ละ
กิจกรรมมาเป็นการรวมตวักนั เป็นกระบวนการโลจิ สติกส์ จะท าใหเ้กิดการใชปั้จจยัหรือทรัพยากร
ทั้งหมดแบบมีประสิทธิผล ท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของสินคา้และบริการมีขนาดใหญ่ข้ึน สามารถท า
ใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร 
  โลจิสติกส์เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนั และใชใ้นการรักษาเวลาใน
การใหบ้ริการ การเพิ่มขีดความสามารถโดยโลจิ สติกส์จะพิจารณาในรูปของเวลาท่ีใช ้การตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ การใหค้วามส าคญัระหวา่งผูข้ายสินคา้กบัผูบ้ริโภค เพื่อใหเ้กิดความสมดุล เพื่อ
ลดความบกพร่องของงาน การปฏิบติัภายใตค้วามตอ้งการของลูกคา้แบบไม่มีขอ้จ ากดั และการท างาน
แบบต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 

ปัจจยัน าเข้า 

- แรงงาน 

- เคร่ืองจกัร 

- วตัถุดิบ 

- เงินลงทุน 

- การจดัการ 

 

 

ผลลพัธ์ 

- สินคา้ 

- บริการ 
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                           การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

ภาพที ่2.2 การด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ 
ทีม่า : ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) 
  จากภาพท่ี 2.2 การด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ เป็นการจดัการท่ีอยูใ่นรูปแบบพนัธมิตรสาม
ฝ่าย (Three Ways Partnership) โดยมีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ผูข้ายปัจจยัการผลิต รับผดิชอบโดยฝ่ายจัดซ้ือ 
ฝ่ายด าเนินงานโลจิสติกส์ ลูกคา้ รับผดิชอบโดยฝ่ายขายและการตลาดและฝ่ายสนบัสนุน คือ ฝ่ายบญัชี
การเงินและฝ่ายทรัพยากรบุคคล  (ค านาย อภิปรัชญาสกุล , 2550) โดยท่ีในส่วนฝ่ายสนบัสนุนน้ี จะเป็น
เร่ืองของการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การจดัการเงนิและบัญชี 
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   แนวคิดการบริหารจัดการแบบ SMART 
  ฐานแนวคิดการบริหารจดัการแบบ SMART เร่ิมจากความหมายของค าท่ีถูกก าหนดในสังคม
ก่อนการน า มาบญัญติัในพจนานุกรม ซ่ึง ศ .ดร.วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม ไดใ้หค้วามหมาย  ของค า วา่ 
SMART ในภาษาองักฤษ จาก SE-ED’ MODERN ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรม
องักฤษ-ไทย ค าวา่ SMART เป็นค าคุณศพัท ์(adjective) มีค าแปลเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่ เจบ็เสียว เจบ็ปวด 
รุนแรง ร้ายแรง หลกัแหลม เฉียบแหลม มีไหวพริบ ฉลาด ปราดเปร่ือง เก๋ โก ้รูปหล่อ สวย คล่องแคล่ว 
เก่ง น่าดู รวดเร็ว (วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม, 2546) 
  เม่ือน าความหมายค าวา่ SMART มารวมความหมายของค าวา่ PLAN ในภาษาองักฤษ จาก 
SE-ED’ MODERN ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมองักฤษ-ไทย ค าวา่ PLAN เป็น
ค านาม (nouns) มีค าแปลเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่ แผน แผนการ แผนผงัแผนท่ีโครงการ  11 แบบ วธีิการ 
หนทาง (วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม, 2546) และPLANNING เป็นค านาม (nouns) แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ 
PLANNING means the act or process of drawing up plans or layouts for some project or enterprise. 
ในภาษาไทย หมายถึง การแสดง หรือกระบวนการท่ีก าลงัด าเนินไปของโครงการหรืองานท่ีรอพิสูจน์
ความส าเร็จ และความหมาย ของค าวา่ การวางแผน (Planning) ท่ีหมายถึง การพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการด าเนินงาน รวมทั้งพิจารณาขอ้จ ากดัต่าง ๆ และท าการก าหนดล่วงหนา้ถึงวธีิการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั  
ทรัพยากร ท่ีตอ้งการเวลาท่ีแลว้เสร็จและผลท่ีได ้ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2549 ) แลว้ ค าวา่ SMART 
Planning จึงมีความหมาย วา่ กระบวนการท่ีก า ลงัด าเนินไปของแผนงานหรือโครงการ  ท่ีไดรั้บการ
พจิารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ขอ้จ ากดัต่าง ๆ และท าการก าหนดล่วงหนา้ ถึงวธีิการปฏิบติั 
ผูป้ฏิบติั ทรัพยากรท่ีตอ้งการเวลาท่ีแลว้เสร็จ และผลท่ีไดอ้ยา่งฉลาดเฉียบแหลม 
  ดงันั้น ค าวา่ SMART Planning จึงหมายถึง กระบวนการวางแผนกลยทุธ์แบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Strategic Planning Process) บนฐานคิดการพึ่งตนเอง เป็นการวางแผนท่ีมี  เป้าหมาย
ชดัเจน ตอ้งการอะไร เท่าไร เม่ือไร มีแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ท่ีมีภารกิจ (Mission) ชดัเจน ตาม
อกัษร S-M-A-R-T ตามท่ีงานวจิยัของ อรรถพล  ตรึกตรอง  (2554) และจากการคน้ควา้ตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัจาก Handbook of Marketing Scales,William/Richard (1945) และ Handbook of 
Marketing Scales, Gordon (1954) ไดส้รุปไว ้ดงัน้ี 
  S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้ เป้าหมายมีความชดัเจนเรียบง่าย ไม่สลบัซบัซอ้น 
และเนน้ถึงส่ิงท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ช่วยใหเ้ราสามารถทุ่มเทความพยายามของเราลงไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
และช่วยท าใหเ้ราแจง้ชดัในส่ิงท่ีเราก าลงัจะท า เป้าหมายจะตอ้งชดัเจนวา่อะไรคือส่ิงท่ีเราก าลงัจะท า 
(what) ท าไมเราจึงตอ้งท าส่ิงนั้นในเวลาน้ี (why) เราจะท าส่ิงนั้นไดโ้ดยวธีิใด (how)  
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  M (Measurable) วดัผลได ้ถา้เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถวดัได ้เราก็ไม่สามารถท่ีจะจดัการ
กบัมนัได ้เป้าหมายแต่ละเป้าหมายก็คือตวัช้ีวดัการประสบความส าเร็จของเรานั้นเอง ถา้เราสามารถ
บรร ลุเป้าหมายไดม้ากข้ึนเท่าไหร่ ความส าเร็จก็ใกลเ้ขา้มาเท่านั้น การท่ีเราจะบรรลุเป้าหมายก็
เช่นเดียวกนั จ าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดั เพราะฉะนั้นในการตั้งเป้าหมายจึงตอ้งตั้งใหส้ามารถวดัได ้แลว้เราจะ
สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้จึงจะสามารถทราบไดว้า่เราบรรลุเป้าหมายแลว้เม่ือถึงจุด
ก าหนดท่ีเราตั้งไว ้
  A  (Attribute Favorabillity)  คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน สามารถบรรลุผลได้ เป้าหมายตอ้งระบุถึง
ส่ิงท่ีจะกระท า และน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมรองรับไดช้ดัเจน 
  R (Rationality) มีความสมเหตุสมผล เป้าหมายตอ้งเป็นจริงได ้แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมาย
ท่ีดีตอ้งมีความทา้ทาย (Challenge) เพื่อน าไปสู่การคิดคน้ ริเร่ิม วธีิการใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
  T (Timely) มีระยะเวลาท่ีแน่นอน   ตอ้งมีกรอบของระยะเวลาท่ีชดัเจน แน่นอน ก าหนดไว ้
ซ่ึงอาจจะเป็น รายวนั สัปดาห์ เดือน ไตรมาส คร่ึงปี หรือ 1 ปี ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ียาวนานเกินกวา่ 1 ปี 
ส าหรับเป้าหมายท่ีบรรลุในปีนั้น ก็จะท าการตั้งเป้าหมายท่ีสูงข้ึน และทา้ทายยิง่ข้ึนในปีถดัไปได้ 
  จากความหมายตามรูปศพัทแ์ละความหมายตามค าส าคญั (Key Words) ของค า ท่ีสามารถ
เป็นแนวทางในการด า เนินการภารกิจท่ีส า คญัในทางการบริหาร สรุปไดว้า่S-M-A-R-T หมายถึง การ
ด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายชดัเจน วดัได ้เป็นไปได ้ส าเร็จไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
2.4 แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  ความหมายของประสิทธิภาพ 
  ในการด าเนินงานของธุรกิจทุก ๆ ประเภทนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึง  
ความส าเร็จของงาน คือการท างานใหไ้ดผ้ลตามเป้ าหมายท่ีตั้งไว ้“ประสิทธิผล” และจะตอ้งพิจารณา  
ถึงความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรในระบบการด าเนินงานเทียบกบัผลผลิตท่ีไดโ้ดยการค านวณ  
ผลิตผล (Output) กบัปัจจยัการผลิต (Input) เพื่อดูผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบความคุม้ค่าหรือไม่ ซ่ึงได้  
มีผูใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไวด้งัน้ี 
  วิภาพร วรีฤทธิชยั (2549) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพการท างานวา่  หมายถึง การ
ใหบ้ริการของธุรกิจท่ีมีการบริหารงานใหต้น้ทุนต ่าท่ี สุดหรือเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ ไปกบัผลท่ีได้
จากการท างาน แต่การบริการยงัมีคุณภาพสูงสุดโดยการน าเวลาเขา้มาพิจารณาดว้ย ซ่ึงประสิทธิภาพการ
ท างานจะพิจารณาจากการปฏิบติังานภายในองคก์รของธุรกิจดว้ย 
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  สมใจ ลกัษณะ (2543) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพขององคก์ร ไวว้า่ คือ การท่ีองค์กร
สามารถด าเนินงานต่ าง ๆ ตามภารกิจ  หน้าท่ีขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงก าลงัคน
อยา่งคุม้ค่าท่ีสุด  มีการสูญเปล่ าน้อยท่ีสุด  มีลกัษณะของการด าเนินงานไปสู่ ผล ตามวตัถุประสงค์ ได้
อยา่งดี โดยประหยดัทั้งเวลา ทรัพยากรและก าลงัคน องคก์รมีระบบการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการผลิต
และการบริการได้ ตามเป้ าหมาย  องค์กรมีความสามารถใช้ ยทุธศาสตร์  กลยทุธ์  เทคนิควิธีการและ
เทคโนโลยอียา่งฉลาด ท าใหเ้กิดวธีิการท างานท่ีเหมาะสมมีความราบร่ืน  เพื่อให้การด าเนินงานมีปัญหา
อุปสรรคและความขดัแยงนอ้ยท่ีสุด บุคลากรมีขวญัก าลงัใจดี มีความสุข ความพอใจในการท างาน 
  พิทยา บวรวฒันา (2545) ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า
ประสิทธิผล  หมายถึง  องค์กรท่ีด าเนินการบรรลุเป้ าหมาย (Goal) ท่ีตั้งใจไว ้ประสิทธิผล  จึงเป็นเร่ือง
ของความส าเร็จขององค์การในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้องคก์รท่ีมีประสิทธิผลสูง
จึงเป็นองค์กรท่ีประสบความส าเร็จอย่ างสูงในการท างานตามเป้ าหมายท่ีตั้งเอาไว้  ส่วนประสิทธิภาพ  
เป็นการ  พิจารณาค่ าใชจ่้าย ท่ีองค์ การใช้ ในการด าเนิ นงานเพื่ อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น  ๆ องค์ กรท่ีมี
ประสิทธิภาพหมายถึง  องค์กรท่ีใช้ปัจจยัน าเข้าหรือทรัพยากร ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัได้อย่างประหยดัท่ีสุด
และสามารถท าการผลิตสินค้าหรือบริการได้มากท่ีสุด ประสิทธิภาพขององค์กรจึงเป็นการพิจารณาถึง
อตัราส่วนระหวา่งปัจจยั น าเขา้และปัจจยัน าออก องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ องคก์รท่ีสามารถผลิต
ปัจจยัน าออกไดม้ากท่ีสุดจากการใชปั้จจยัน าเขา้นอ้ยท่ีสุด 
  ณรงค ์จนัทรา (2549) ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให
มีคุณภาพส้ินเปลืองต้นทุนและเวลาน้อย โดยมีการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาเพิ่มขีดความสามารถและ
ทกัษะในการท างานของตนเองใหดี้ข้ึนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่องคก์ร 
  มหาวทิยาลยัสโขทั ยธรรมาธิราช (2543) ได้ให้ความหมายของ ค าวา่ ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน วา่หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแปรรูปปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ใหเ้ป็นผลลพัธ์ในปริมาณท่ีตอ้งการ ซ่ึงมกัจะพิจารณา
เปรียบเทียบเป็นร้อยละ 
  Gibsonและ Others (1988) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) วา่ประสิทธิภาพ
เป็นเร่ืองของการใช้ ปัจจัยและกระบวนการในการด า เนินงาน  โดยมี ผลผลิตท่ีได้ รับเป็ นตวัก ากบั  
ประสิทธิภาพของด าเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่ าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบระหว่ าง
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนกบัผลก าไรท่ีได้ รับ  ซ่ึงถ้ าผลก าไรมีสูงกว่ าต้นทุนเท่ าไรก็ยิง่แสดงถึง
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  จากท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไวใ้นความหมายต่าง ๆ กนั ในการ
วจิยัคร้ั งน้ี จึงสรุปความหมายของประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operation Efficiency) ได้ว่า 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operation Efficiency) หมายถึง แนวทางและวธีิการต่ าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานเพื่อให้ ผลการ ด าเนินงาน บรรลุเป้ าหมายความส าเร็จ  รวมถึงวธีิการจดัหาและใช้ ปัจจัย
ทรัพยากรในกระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพเกิดความคุม้คา่เพื่อความพอใจของทุกฝ่าย 
  ความส าคัญของประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
  ธญัญา ผลอนนัต์  (2547) ได้ให้ความส า คญัของประสิทธิภาพการด าเนนงาน  ไว้ว่า
ประสิทธิภาพการท างาน  คือการท างานมีความผาสุกและพึงพอใจในงาน  เกิดความก้าวหน้า สามารถ
ท างานท่ีใหผ้ลการด าเนินการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ช่วยพฒันาองค์กร พนกังานท่ีมีคุณภาพก็จะด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการ  ตามแนวทางท่ีผู ้ น าระดบัสูงวางไว้ ได้อย่างมีประสิทธิผล  ท าให้ เกิดผลการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศทั้งด้านบริการและการผลิตสินค้า องค์กรก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้ามีความมัน่คงและ
ขยายงานออกไปไดด้ว้ยดี ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงใหส้ังคมและประเทศชาติ 
  การขาดประสิทธิภาพในการท างานทั้งระดบับุคคลและระดบัหน่วยงาน การใชท้รัพยากรไม่       
คุม้ค่าเกิดกาสูญเปล่า การใชเ้วลา คน และงบประมาณ ท่ีมากเกินความจ าเป็น มีผลกระทบถึงต้นทุนและ
การลงทุนท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาจะพบข้อบกพร่องทั้งโครงสร้างองค์กร นโยบาย
การบริหารงานบุคลากรการใช้เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพการผลิต และคุณภาพบุคลากร เป็นท่ีมา
ของการด้อยประสิทธิภาพทั้งระดบับุคคลและองค์ กร จึงจ าเป็นอยางยิง่ท่ีองค์การจะต้องมีการพัฒนา 
เปล่ียนแปลงในทุกองคป์ระกอบเพื่อแกปั้ญหาการขาดประสิทธิภาพการท างาน 
  แนวคิดของ Campbell (1977) เก่ียวกบัผลการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงไดก้ล่าวถึงบรรทดั
ฐานขององคก์ รท่ีมีประสิทธิภาพ ไวด้งัน้ี 1) ประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Efficiency) เป็นการ
ประเมินผลโดยรวมระหวา่งผลการปฏิบติังานท่ีท าอย่างต่อเน่ืองตามเกณฑ์ก าหนดซ่ึงระบุไวใ้นเอกสาร
กบัการประเมินโดยใชก้ารตดัสินจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในองคก์ร 2) ผลผลิต (Productivity) 
คือ ปริมาณหรือจ านวนของผลิตภณัฑห์รือบริการหลกั ๆ ท่ีองค์การด าเนินการอยู่โดยวดัใน 3 ระดบั คือ 
รายบุคคล  รายกลุ่ มและทั้งองค์ กร โดยเก็บข้ อมูลด้วยการบนัทึ กเทป หรือการประเมินแบบอนัดบั 
(Rating) 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ อตัราส่วนระหว่างหน่วยของผลการปฏิบติังานของตวัช้ีวดั
หน่ึงกบัต้นทุนท่ีตอ้งใช้ ในการปฏิบติังานนั้น  4) ก าไร (Profit) คือ ผลรวมของรายได้ จากการขาย
ผลิตภณัฑ์  หลงัจากหกัลบกบัต้ นทุนและพนัธะต่ าง ๆ ท่ีต้ องช าระแล้ ว 5) คุณภาพ (Quality)    เป็น
คุณภาพเบ้ืองตน้ของการบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์จดัท าโดยองคก์ร 6) อุบติัเหตุ (Accident) ความถ่ีในการ
เกิดอุบติัในขณะท างานอนัเป็นผลให้เกิดการสูญเสียเวลา  7) การเติบโต (Growth) เป็นการวดัส่ิงท่ีเป็น
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ตวัแทนของการเพิม่ข้ึนของตวัแปรต่าง ๆ เช่น ก าลงัการผลิตของโรงงาน สินทรัพย  ์ยอดขาย ก าไร ส่วน
แบ่งการตลาด เป็นตน้โดยเปรียบค่าในปัจจุบนักบัอดีต 8) การขาดงาน (Absenteeism)    การขาดงาน
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจจะวดัโดยการหาจากเวลาทั้งหมดท่ีขาดงานเทียบกบัความถ่ีของการขาดงาน 9) 
การลาออก (Turnover) วดัจากบุคลากรท่ีลาออกจากงานเทียบกบับุคลากรทั้งหมด    10) ความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) วดัไดห้ลายอยา่ง เช่น วดัจากความพอใจส่วนบุคคล ดว้ยจ านวนของงานต่าง 
ๆ ท่ีปรากฏออกมาจากงานต่าง ๆ ท่ีบุคลากรได้ท าอยู่ 11) การจูงใจ (Motivation) คือการจดัการเพื่อโน้ม
นา้วใหบุ้คลากรแต่ละคนปฏิบติังานเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายท่ีวางไว ้12) การจดัการดา้นส่ือสาร
ขอ้มูล (Information Management Communication) คือความสมบูรณ์ความมีประสิทธิภาพและความ
ถูกตอ้ง ในการวเิคราะห์และกระจายข้อมูลส าคญั  ๆ ขององค์กร อย่างเกิดประสิทธิผล 13) การอบรม
และการพฒันาส่ิงท่ีมีความส าคญั (Training and Development Emphasis) คือ ความพยายามขององคก์าร
ท่ีจะเอาใจใส่ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
  จะเห็นได้ ว่าประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรถือเป็ นหัวใจส า คญัท่ีจะท าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์ กร องค์กรจะมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวท้ั้งในดา้นการผลิตและการบริหารมีความเจริญกา้วหนา้และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้และ
บุคลากรขององคก์รตลอดไป 
  สมใจ ลกัษณะ (2546)ไดแ้บง่ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพไว ้6 ประเภทดงัน้ี 
  1.  ความรู้  ความสามารถและคุณสมบติัส่ วนบุคคล  การเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้ นและ
พฒันาตนเอง การปฏิบติัตามค าสั่งและมีระเบียบวนิยั  ความพร้อมท่ีจะประสานและให้ความร่วมมือ มี
มนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เป็นผูต้รงต่อเวลาและใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ ความเขา้ใจใน
การระวงัรักษาดูแลการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์และทรัพยสิ์นต่าง ๆ สามารถวเิคราะห์ตดัสินใจแก้ปัญหาให้
ทนัต่อเหตุการณ์ 
  2.  ปริมาณงานและคุณภาพของการด าเนินงาน เป็นความสามารถในการปฏิบติังานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ ส าเร็จลุล่ วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานท่ีตั้งไว้  มีความรับผดิชอบตั้งใจปฏิบติังานใน
หนา้ท่ี   มีความรอบรู้ ช านาญในขั้นตอนหรือวธีิด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปรับปรุง
ระบบงานและวธีิการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
  3.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เช่น คิดหาค าตอบของปัญหาได้
หลาย ๆ อย่างในเวลาจ ากดั  สามารถเสนอวธีิการแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึงได้หลายแนวทาง รวมทั้งรู้จกั
วธีิการท างานแปลก  ๆ ใหม่  ๆ ท่ีมีความเป็ นไปได้ สามารถยดืหยุ่ นวิธีการท างานเพื่อความส าเร็ จของ
งาน มีแนวคิดท่ีจะสร้างและปรับวธีิการท างานใหดี้ข้ึน 
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  4.  ทกัษะในการปฏิบติังาน  การเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการท างานทางด้ านเทคนิค  
ขั้นตอนหรือวธีิท างานเฉพาะด้าน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การประสานงานกบับุคคลในองค์กร ความรู้
ความคิดและความสามารถทางสติปัญญา 
  5.  บุคลิกภาพเจตคติและค่านิยมในการท างาน หมายถึง คุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัข้ึน
เป็นบุคคล การกระท าต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการพูด การปฏิบติัตน ความคิดและลกัษณะนิสัยท่ีบุคคลต้อง
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพการแสดงออกถึงเจตคติท่ีดีต่อการท างานมีความรักความพึง
พอใจและเห็นคุณค่าในการท างาน ปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑแ์ละค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเตม็
ใจและสบายใจ 
  6.  ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เป็นการมุ่งมัน่ท่ีจะท างานอยา่งเตม็โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อ  
อุปสรรคต่าง ๆ มีความสุขในการท างาน มีความรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงาน มัน่ใจว่าตนมีโอกาสท่ีจะ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ มีความรู้สึกผกูพนัต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร 
  นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วฒันา วงเกียรติรัตน์ (2547) ไดแ้บ่งแนวคิดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
การท างานไว ้3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1.  ผลการปฏิบติังาน  หมายถึง  ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานของบุคคลท่ีปฏิบติัหน้ าท่ีตาม
ความรับผดิชอบ เช่น ปริมาณงานท่ีท าได้ ความเขา้ใจในงาน ความเขา้ใจค าสั่ง ความถูกต้องของงานท่ี
ท า  ความต่ืนตวั  ความคิดริเร่ิม  การประสานงานและความร่ วมมือต่ าง  ๆ โดยก่ อให้ เกิดคุณค่าและ
ประโยชนต่์อหน่วยงานท่ีสังกดัมาก หรือนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 
  2.  ตน้ทุน หมายถึง  มูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ ในการผลิตหรือการให้ บริการ เป็นส่วนท่ี
เรียกว่า มูลค่าของปัจจยัน าเข้ า (Input Value) ของระบบต้นทุนซ่ึงอาจเป็ นเงินสดหรือค่ าใช้จ่ายใน
รูปแบบอ่ืนท่ีจ่ายไป เพื่อจะให้ไดม้าซ่ึงบริการหรือผลผลิตในทางธุรกิจ  ตน้ทุนคือค่าใช้จ่าย ส่วนท่ีจ่าย
ไปเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนหรือรายได ้ตน้ทุนจึงเป็นส่วนส าคญัในการตดัสนใจทางธุรกิจต่าง ๆ 
  3.  เวลา หมายถึง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานตามปริมาณงานท่ีก าหนดให้แลว้เสร็จ นัน่คือ
จะท างานในปริมาณท่ีก าหนดใหเ้สร็จตอ้งใชเ้วลาท างานเทา่ใดนัน่เอง 
  ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี  ได้น าเอาแนวคิดตวัช้ีวดัประสทธิ ภาพการท างานของ  สมใจ ลกัษณะ 
เป็นกรอบแนวคิดของงานวจิยัเป็นส าคญั 
  องค์ประกอบของการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
  สมใจ ลกัษณะ (2543) ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพการด าเนินงานในองค์กร วา่เป็นหวัใจของ
การน าองคก์รไปสู่การบรรลุผลความส าเร็จของการด าเนินงาน องคก์รจะมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจทั้งใน
ดา้นการผลิต  การบรการ  มีความก้าวหน้าและสร้ างความพึงพอใจทั้งแก่ ลูกค้าและแก่ บุคลากรของ
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องค์กร ก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถขององค์ กรในการพฒันาประสิทธิภาพขององค์ กรเอง ประสิทธิภาพ
ขององค์กรจะข้ึนกบัองค์ประกอบส าคญั  ถา้องค์ประกอบ 4 ประการน้ีมีลกัษณะท่ีตอ้งด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร ก็จะน าไปสู่ การบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ขององค์กร คือการสร้างผลผลิตทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไดค้รบถว้น 
  1.  ส่ิงแวดล้อมนอกองค์กรได้แก่ ตลาดความต้องการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจของสังคม
ของประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินของธนาคาร ก าลงัการซ้ือของลูกค้า ฯลฯ ความ
เปล่ียนแปลงของสังคม เช่ น นิยมของฟุ่ มเฟือย ต้องการความสะดวกในการบริการ บางลกัษณะ เช่ น 
บริการขายตรง อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หม่  ๆ การซ้ือขายสินค้าทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สภาวะการ
ซ้ือขายส่งออกในตลาดโลก คูแ่ขง่ขนัทางการผลิต การบริการ แหล่งวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ และผู ้ร่วม
ลงทุน 
  2.  ส่ิงแวดล้ อมในองค์ กร ได้แก่  นโยบาย วสิัยทศัน์ และปรัชญาขององค์ กรท่ีจะก าหนด
ทิศทางของการด าเนินงานองคก์ร วฒันธรรมองค์กร และการจดับรรยากาศการท างานท่ีจะส่งเสริมการ
ท างานของบุคคล 
  3.  ปัจจยัขององค์ กร ได้แก่  สภาพความพร้ อมขององค์ กรในด้านท่ีดิน อาคาร  สถานท่ี 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เงินทุน เทคโนโลย ีและศกัยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะ  ดา้นบุคคลถือเป็น
หวัใจของการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร บุคคลจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการท างานองค์ประกอบ
ด้านตวับุคคลท่ีจะน าไปสู่ การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน ได้ แก่  ปรัชญาและอุดมการณ์  
บุคลิกภาพ ความตอ้งการ ค่านิยม การมีเป้าประสงค์ท่ีเหมาะสมของชีวติและการท างาน ความสามารถ
ในการส ารวจตนเอง การสร้ างความเช่ือมัน่ในตนเอง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี   เช่น มีการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ 
  4.  กระบวนการขององคก์ร เป็นองคป์ระกอบส าคญั เป็นล าดบัสองต่อจากองคป์ระกอบดา้น 
บุคคล กระบวนการท่ีส าคญัขององค์ กร คือ การด าเนิ นงานทั้ งหมดท่ีจะท าใหเ้กิด การผลิตและการ
บริการท่ีน่ าพอใจ  ขอบข่ ายของกระบวนการขององค์ กรท่ีเอ้ือต่ อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ กร    
ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างงานขององคก์ร การวางแผนการจดัองค์การในดา้นบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน การควบคุมคุณภาพการท างานและการพฒันาองคก์รเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ 
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  การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 
  Gibsonและคณะ (1998) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่า หมายถึง  
อตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยั (Ratio of Outputs to Inputs) การวดัประสิทธิภาพจะวดัตวับ่งช้ีหลายตวั
ประกอบดว้ย 
  1.  อตัราการไดผ้ลตอบแทน (Ratio of Return) ในเงินลงทุนหรือทรัพยสิ์นเป็นทุน 
  2.  ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) 
  3.  อตัราการสูญเปล่าส้ินเปลืองการใชท้รัพยากร 
  4.  อตัราส่วนของผลก าไรต่อคา่ใชจ่้ายในการลงทุน 
  ขั้นตอนการพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร 
  สมใจ ลกัษณะ (2543) ไดอ้ธิบายขั้นตอนท่ีส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร 
วา่ประกอบดว้ย 
  1.  ศึกษารูปแบบ (Model) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร 
  2.  ประเมินองค์ กรเพื่อศึกษาปั จจยัเพื่อการพฒันาศึกษาข้ อมูลเก่ียวกบัปั ญหาและสาเหตุของ         
ปัญหาขององคก์รท่ีแสดงจุดอ่อน จุดดอ้ยของปัจจยัต่าง  ๆ
  3.  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดท่ี้จะใชเ้พื่อพฒันาองคก์ร 
  4.  พฒันาปัจจยัท่ีควบคุมไดใ้นการพฒันาองคก์ร 
  สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพขององคก์รมีความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากธุรกิจ
จะสามารถด าเนินต่อไปได้หรือไม่ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ  ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยองค์ประกอบส าคญั ๆ เช่ น การประเมินผลการควบคุมการด าเนิ นงาน การควบคุมค่ าใชจ่้าย  การ
พฒันาประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร 
  การประเมินองค์กรเพื่อศึกษาปัจจยัเพื่อการพฒันา โดยศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาขององคก์รท่ีแสดงจุดอ่อนจุดดอ้ยของปัจจยัต่าง ๆ แลว้วเิคราะห์ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละปัจจยั
ท่ีควบคุมไมไ่ดเ้พื่อจะน ามาใชเ้พื่อพฒันาองคก์รต่อไป 
  การประเมนิประสิทธิภาพขององค์กร 
  จากความส าคญและองคป์ระกอบของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้
วา่ประสิทธิภาพการด าเนินงานมีความส าคญัอยา่งยิง่กบัการด ารงอยูข่องกิจการท่ีประเมินไดจ้ากขอ้บ่งช้ี
ต่างท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ดงัท่ี สมใจ ลกัษณะ (2543) ไดก้ล่าวถึงการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี
ของการตรวจสอบเพื่อตดัสินใจวา่องคก์รอยูใ่นสภาพท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจหรือไมก่ารคน้พบสภาพท่ีดอ้ยว่า
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ความคาดหวงั จะเป็นท่ีมาของการด าเนินงานเปล่ียนแปลงและพฒันาองคกรซ่ึงตวับ่งช้ี (Indicators) ท่ี
สมควรประเมิน คือ 
  1.  การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) โดยการพิจารณาผลผลิต (Output) 
ขององค์กร วา่ตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการเพียงใด เช่น ตอ้งการผลิตสินค้า   ตอ้งการขายให้ไดป้ริมาณ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดเพื่อผลก าไรเพิ่มข้ึน  60% มากกว่าปีท่ีแล้ว กรณีท่ีเป็ นสัญญาณอนัตรายว่ ามี
ปัญหาในองค์กร คือ ผลผลิตต ่ากว่าเป้าหมาย และบางคร้ังเป็นเพราะตั้งเป้าหมายต ่าเกินไปจนเกิดภาพ
ลวง วา่บรรลุเป้าหมายแลว้ 
  2.  การจดัการและใช้ปัจจยัทรัพยากร (System Resource) โดยพิจารณาว่าองค์กรจะมีผลผลิต 
ไดต้ามเป้าหมายความส าเร็จนั้น จ าเป็นจะตอ้งจดัหาและใช้ทรัพยากร เช่นเงิน งบประมาณ ไดค้รบถว้น
เพียงพอเพียงใด เป็นการพจิารณาประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรในลกัษณะท่ีมีเงินเพียงพอ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบติั และเงินไดถู้กใช้ไปอยางมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานมีความ  ถูกตอ้งและ
เหมาะสมไมเ่กิดการสูญเปล่า 
  3.  กระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operations) หมายถึง กระบวนการในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน การไหลเล่ือนส่งต่อของงาน 
ความครบถว้น ใชเ้วลานอ้ย ตน้ทุนนอ้ย การใชน้วตักรรม และเทคโนโลยช่ีวยปฏิบติังาน บุคคลท างาน
เตม็ศกัยภาพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและระหวา่งกลุ่มงานมีความราบร่ืนไม่มีขอ้ขดัแยง้ 
  4.  ความพอใจของทุกฝ่ าย (Participant Satisfaction) เป็นการ พิจารณาว่าผลงานความส าเร็ จ
ขององคก์ารและกระบวนการปฏิบติัท่ีใชน้ ามาซ่ึงความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพียงใด กลุ่มคน
ท่ีสมควรพิจารณาคือ  ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ทีมบริหารองค์กรพนกังานและลูกจ้างทุกระดบัชุมชน หน่วยงาน
ของรัฐ ฯลฯ 
 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน คือ การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ก่อใหเ้กิดความสุขระหวา่งผูท่ี้ไดร่้วมงานกนั และตวัเองนั้นมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้นวทางและวธีิการใน
การปฏิบติังานโดยสามารถท่ีจะสรุปได ้เป็นแนวทางปฏิบติัไดคื้อ 
  1.  การท าตวัใหเ้ป็นคนงานท่ีดี ในการท างานนั้นจะตอ้งรู้จกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
ขยนัและขวนขวายแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ท าตวัใหเ้ป็นท่ีรักของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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  2. การรักษามารยาทและระเบียบในท่ีท างาน ตอ้งมีปฏิบติังานโดยการยดึถือระเบียบ เคารพ
กฎ กติกา มารยาท จะช่วยใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน และท าใหก้ารท างานเกิด
ประสิทธิภาพ 
  3. การสร้างบรรยากาศสดใสในท่ีท างาน การช่วยกนัสร้างบรรยากาศท่ีสดใส การเอ้ืออาทร 
สามคัคีกนัในท่ีท างานจะช่วยใหเ้กิดรอยยิม้ข้ึนภายในท่ีท างาน เกิดความสุขและการมีประสิ ทธิภาพใน
การท างาน การสร้างสัมพนัธภาพและสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดบัของผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะช่วยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนในการ
ท างาน (พรทิพย ์เยน็จะบกและกมลรัฐ อินทรทศัน,์ 2545) 
  ปัจจยัส าคัญในการปฎิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพนั้น (สมยศ นาวกีาร , 2544) กล่าวไวว้า่มี
ปัจจยั 7 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองคก์รคือ 
  1.  กลยทุธ์ (strategy) คือ กลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการก าหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ่อน จุดแขง็ใน
องคก์ร โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
  2.  โครงสร้าง (strutcures) โครงสร้างขององคก์รท่ีเหมาะสมจะช่วยในการปฏิบติังาน 
  3.  ระบบ (systems) ระบบขององคก์รท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
  4.  แบบ (styles) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
  5.  บุคลากร (staff) ผูร่้วมองคก์ร 
  6.  ความสามารถ (skill) 
  7.  ค่านิยม (shared values) ค่านิยมร่วมของคนในองคก์ร   
 

2.6 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิอาหารเสริม 
  ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ (Functional foods หรือ Organic foods) หมายถึง อาหารท่ีช่วย
เสริมสุขภาพร่างกายใหก้บัมนุษย์  นอกเหนือจากปริมาณสารอาหารหลกัท่ีไดจ้ากการบริโภคอาหาร
ทัว่ไป อนัไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต วติามินและเกลือแร่  ทั้งน้ี ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ
จะมีคุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคโดยตรง อาทิ ช่วยลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรคไขมนั
หรือคลอเรสเตอรอลในเลื อดสูง ลดอตัราเส่ียงของการเกิดโรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
และโรคอว้น นอกจากน้ี  ยงัมีส่วนช่วยในเร่ืองการเพิ่มระบบภูมิคุม้กนัใหก้บัร่างกาย ตวัอยา่งของ
ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ หรือ Functional foods ส่วนใหญ่สามารถพบไดใ้นชีวติประจ าวนัซ่ึงมีอยู่
หลากหลายประเภท เช่น Phytosterols, Probiotics รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์มีการเพิ่มสารอาหารต่าง ๆ ลงไป 
อาทิ แคลเซียม วิตามิน รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมพิเศษต่าง  ๆ ดว้ย ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต่างเล็งเห็นถึง
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ความส าคญัและหนัมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจา ก ภาวะความต่ืนกลวั
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ดงัเช่นเม่ือเกิดข่าวของโรคไขห้วดันกรวมทั้งโรคระบาดอ่ืน ๆ ในสัตว ์ผูบ้ริโภคก็
จะเลิกรับประทานเน้ือไก่  และหนัมาบริโภคอาหารโปรตีนประเภทอ่ืนทดแทน  ดงันั้นเพื่อเป็นการตดั
ปัญหา ผูบ้ริโภคจึงหนัมาสนใจผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมตามกระแสของ
ตลาดโลกท่ีผูบ้ริโภคมีความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน จากการคาดการณ์ของหน่วยงานทางดา้น
อาหารของสหรัฐฯพบวา่ ตลาดผลิตภณัฑอ์าหาร Functional foods โลกจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 167 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2553 หรือมีอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 14 ต่อปี ประเทศท่ีมีมูลค่า
ตลาดสูงสุดประมาณร้อยละ 33 ของตลาดโลก คือ ญ่ีปุน รองลงมาคือ ออสเตรเลีย จะมีมูลค่าตลาดคิด
เป็นร้อยละ 1 ของตลาดโลก อยา่งไรก็ตาม แมว้่ าออสเตรเลียจะมีมูลค่าตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อ
สุขภาพค่อนขา้งนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศญ่ีปุน แต่ถือเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาสสูงจาก
การเปิดเสรีทางการคา้ระหวางไทยกบัออสเตรเลีย (Thai-Australia Free Trade Area) นบัเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการไทยไดค้่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีการเพิ่ม
มูลค่าจึงสามารถขายไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ผลิตภณัฑอ์าหารประเภทอ่ืน  ๆ ทัว่ไป  (วไิลวรรณ เขม็ทอ ง, 
2553) 
  ลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรม 
  ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ (Functional foods) ถือไดว้า่ เขา้มามีบทบาทต่อวถีิชีวติหรือการ
ด าเนินชีวติของผู ้ คนในปั จจุบนั เน่ืองจากกระแสของการดูแลและรักษาสุขภาพท่ีได้ ขยายวงกว้ าง       
ส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการบริโภคอาหารโดยรวมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยหนัมารับประทาน
ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพกนัมากข้ึน  ไม่วา่จะเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
หรืออาหารตา้นโรคภยัต่าง ๆ 
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ตารางที ่2.1 ตวัอยา่งของสารท่ีจดัเป็น Functional Foods 
Functional Foods ตวัอยา่ง 
พรีไบโอติกส์ เส้นใยอาหาร โอลิโกแซคคาไรด ์
โพรไบโอติกส์ แบคทีเรีย, กรดแลคติก, บิฟิโดแบคทีเรีย 
สารตา้นออกซิเดชนั วติามินอี ,  วติามินซี ,  แรโรทีนอยด์ ,  ฟลาโวนอยด์ ,             

โพลิฟีนอล 
วติามิน วติามินบี6, บี12, วติามินดีและเค 
แร่ธาตุ แคลเซียม, แมกนีเซียม, สังกะสี 
ไฟโทเคมีคลั ไฟโทสเตอรอล, เบตา้ – กลูแคน, ไอโซฟฟลาโวน, ลิกแนน 
โปรตีน เปบไทด ์และกรดอะมิโน ไตรเปบไทดจ์ากโปรตีนในนม 
ลิปิด โอเมกา 3 

ทีม่า : Holm (2003) 
  ผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมสุขภาพท่ีมีแนวโน้ มเป็ นท่ียอมรับและต้ องการอย่ างมากใน
อุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ ประกอบไปดว้ย 
  1.  อาหารเด็กท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
  2.  อาหารท่ีตดัปริมาณแคลอร่ีลง 100 หน่วย เพื่อช่วยลดปริมาณการบริโภค 
  3.  อาหารท่ีใหส้รรพคุณในแง่ของการป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ 
  4.  อาหารท่ีมีความหลากหลายและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ 
  5.  อาหารไขมนัดีท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริโภค 
  6.  อาหารส าหรับผูบ้ริโภคในวยัทอง 
  7.  อาหารท่ีมีค่าดชันี Glycemic ต ่า ปลอดโปรตีนกลูเทน็ และอาหารธญัพืช 
  8.  ผลิตภณัฑอ์าหารจากธรรมชาติท่ีเป็นออรแกนิค                                                           
  9.  อาหารท่ีเพิ่มชีวติชีวาและก าลงังาน 
  10.  อาหารท่ีเพิ่มความสนุกสนานใหก้บัชีวติพร้อมทั้งใหสุ้ขภาพดี 
  นอกจากน้ีในการศึกษาและส ารวจขอ้มูลของบริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั  (2551) ไดท้  า
การส ารวจตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทย พบวา่
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพเพิ่มสูงข้ึน โดยผลิตภณัฑห์ลกัท่ีท าการซ้ือ
ขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนั้น ไดแ้ก่ 
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  1.  ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งวยั 
  2.  ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยในการไหลเวยีนของโลหิต 
  3.  ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยในการควบคุมน ้าหนกั 
  4.  ผลิตภณัฑบ์ ารุงร่างกาย รวมไปถึงวติามินและแร่ธาตุ 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตลาดผลติภัณฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตลาดผลิตภณัฑ์ อาหารเพื่อสุขภา พ สามารถแบ่ งได้ตามอายขุอง
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากในกลุ่ มอายท่ีุต่ างกนั ก็จะมีความต้ องการสินค้ าและผลิตภณัฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ
แตกต่างกนัไปดว้ย ดงัน้ี 
  1.  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจะคิดเป็นร้อยละ 20 
ของมูลค่าตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพทั้งหมด ประเภทของอาหารส าหรับผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีคือ 
วติามินรวม วติามินเด่ียว น ้ามนัปลา ซุปไก่สกดั และแร่ธาตุต่าง ๆ 
  2.  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 15-50 ปี ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 50 
ของมูลค่าตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพทั้งหมด ลูกค้าในกลุ่มน้ี จะมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูงและจะ      
คอ่นขา้งระมดัระวงัในเร่ืองความเส่ียงจากการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ สินคา้ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
ท่ีช่วยในการควบคุมน ้าหนกั ชาเขียว วติามิน แร่ธาตุ แคลเซียม เป็นตน้ 
  3.  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี หรือผูสู้งวยั ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจะคิดเป็น
ร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพทั้งหมด และถือเป็ นกลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโนม้
เป็นตลาดใหญ่มากข้ึน เน่ืองจากมีก าลงัซ้ือท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืน  ๆ สินคา้ใน
กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยในการไหลเวยีนของโลหิต ผลิตภณัฑช่์วยสร้างเสริมความจ า ผลิตภณัฑท่ี์
ช่วยเสริมบ ารุงก าลงัต่าง ๆ ตลอดจนผลิตภณัฑท่ี์ช่วยป้องกนัหรือบรรเทาอาการปวดกระดูกหรือตามขอ้
ต่าง ๆ ของร่างกาย 
  โครงสร้างของอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ จาก
ขอ้มูลสถิติการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญัของไทย เรียงตามมูลค่าของสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตร ปี 2547 
-  2551 (ม.ค.-ก.ย.) กระทรวงพาณิชย ์จะเห็นไดว้า่ มูลค่าการส่งออกอาหารโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง จากมูลค่า 129,720 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราการขยายตวัร้อยละ16.93 ในปี 2549 เพิ่มข้ึน
เป็น 152,095 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 17.25 ในปี 2550 นอกจากน้ี อุตสาหกรรมอาหารยงั
เก่ียวข้องกบัเกษตรกรและแรงงานในภาคเกษตรมากกว่ า 20 ลา้นคน และโรงงานแปรรูปอาหารอีก
ประมาณ 9,500 โรงงาน หาก พิจารณาถึงโครงสร้ างของอุตสาหกรรมอาหารไทยโดยรวม จะพบว่ า  
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อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยมีฐานการผลิตท่ีค่อนข้างเขม้แขง็เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ
ในภูมิภาคเดียวกนั  บริษทัแปรรูปอาหารของไทยท่ีเป็นรายใหญ่  ส่วนใหญ่จะเนน้การแปรรูปสินคา้ 
อาหารเพื่อการส่งออกเป็นหลกัมากกว่ าผู ้ผลิตในกลุ่มรายยอ่ย  มีการพึ่งพิงการน าเข้ าจากตลาด
ต่างประเทศคอ่นขา้งมาก โดยตลาดหลกั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่น 
  จากพฤติกรรมการบริโภคของผู ้ บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ างรวดเร็วในปั จจุบนัส่งผลให้
อุตสาหกรรมอาหารจ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลคา่ความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑม์าก
ข้ึน เพื่อใหร้องรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้น ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรมอาหารจึงได้
ร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ในการผลกัดนัผลิตภณัฑ์อาหารไทย (Products from Thailand) ให้ติดอนัดบั 1 
ใน 3 ของทางเลือกของผูบ้ริโภคทัว่โลก โดยการน า นวตักรรมและเทคโนโลยเีข้ ามาช่ วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการเพิ่มคุณคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์และการพฒันา
คุณภาพของสินค้ าอาหารให้ ได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัเป็ นการสร้ าง
ภาพลกัษณ์ใหก้บัผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากไทยวา่ เป็นสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หากมีการ
ส่งเสริมและพฒันาอย่ างเป็นระบบและต่อเน่ือง คาดวา่มูลค่ าการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยในปี  
2555 จะมีมูลค่ าประมาณ 5.80 แสนลา้นบาท ด้ วยมูลค่ าการ ส่งออกท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะส่ งเสริมให้
อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเติบโต และเป็นผลิตภณัฑท์างเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคในตลาดโลกได ้
  ส าหรับปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทย เม่ือเทียบกบัปริมาณ
การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคทั้งโลกแลว้ มีเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น ถือวา่ ยงัอยู่
ในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัตลาดใหญ่ท่ีบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ซ่ึงหนีไม่พน้ 3 ตลาดยกัษใ์หญ่ 
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 30, ยโุรป ร้อยละ 30 และญ่ีปุน ร้อยละ 30 ดงันั้นการท่ีจะเพิ่มปริมาณการ
บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพในประเทศ จ าเป็นตอ้งใชก้ารวจิยัและพฒันาเขา้มาช่วย โดยมุ่ง     
เนน้ทั้งการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑสิ์นคาอาหารในประเทศ รวมถึง การส่ งออกไปยงัตลาด
ต่างประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดค้าดการณ์วา่ ทิศทางการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารมีการเติบโตดี โดยในปี  2551 จะมีมูลค่าส่งออกสูงถึง  710,000          
ลา้นบาท ซ่ึงขยายตวัจากปีท่ีผา่นมาถึงร้อยละ 8.6 เน่ืองจากราคาอาหารในตลาดโลกขยบัตวัสูงข้ึน จาก
ปริมาณสินคา้บางชนิดท่ีมี ระดบัลดลง เช่น ขา้ว ปาลม์น ้ามนั ทั้งน้ีเพราะพื้นท่ีเพาะปลูกประสบปัญหา
ภยัธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดภาวะโลกร้อน และผลผลิตบางส่วนถูกน าไปผลิตเป็นพลงังานทดแทน   
อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะตลาด
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ในกลุ่มประเทศท่ีมีผูสู้งอายคุ่อนขา้งมากและมีก าลงัซ้ือสูง เช่น ญ่ีปุ่นและสหภาพยโุรป (อียู) และตลาด
แถบตะวนัออกกลาง และรัสเซีย ก็มีแนวโนม้น า เข้าสินค้าจากไทย สูงข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารจะต้องสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์  พฒันาการผลิตอาหารท่ีต้องดีต่อ สุขภาพ 
ใหค้วามสะดวก มีคุณภาพสูง เพื่อใหแ้ข่งขนัในตลาดได ้
 

 
ภาพที ่2.3 มูลค่าตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ 
ทีม่า : บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั (2551)  
  ส าหรับมูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมสุขภาพโดยรวมในปี  2551 คาดว่า จะมีมูลค่
าประมาณ 520ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี  2550 
โดยแยกเป็ นสัดส่ วนของผลิตภณัฑ์ ต่าง  ๆ ดงัน้ี ผลิตภณัฑบ์ ารุงร่างกายชนิดเคร่ืองด่ืม ร้ อยละ 42  
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทัว่ไป ร้อยละ 35 กลุ่มวติามิน ร้อยละ 16 และกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารเสริมส าหรับ
เด็ก ร้อยละ 7 ตามล าดบั 
 

 
ภาพที ่2.4 สัดส่วนของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
ทีม่า : บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั (2551) 
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  แนวโน้มของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ บริษทั ศูนย์ วจิยักสิกรไทย จ า กดั ไดคาดการณ
ไวว้า จะยงัสามารถขยายตวัไดใ้นช่วงระยะ 3-5 ปี โดยเน่ืองจากผูบ้ริโภคในประเทศหนัมาใส่ใจสุขภาพ
และสุขอนามยักนัมากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการต่างเร่งพฒันาขีดความสามารถของตน ทั้งในแง่การเพิ่ม
ความหลากหลายใหก้บัผลิตภณัฑก์ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งผูป้ระกอบการรายยอ่ยใหม่ ๆ เร่ิมทยอยเขา้สู่ตลาด ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถมีทางเลือกเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีปั จจยัสนบัสนุนท่ีช่ วยให้ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมสุขภาพ ได แก 
ปัญหามลพิษทั้งทางอากาศ ทางน ้า ทางอาหาร และอ่ืน ๆ เป็นตน้ อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนด
แนวทางการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพ โดยจดัใหเ้ป็นอาหารท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 90 ซ่ึงการพิจารณาออกกฎหมายน้ี เท่ากบัเป็นการป้องกนั
การลกัลอบน าเขา้ โดยมิไดข้ออนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ผลประกาศฉบบัน้ีเท่ากบัเป็นการช้ีชดั
ถึงแนวโนม้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพวา่จะเร่ิมรุนแรงข้ึน การขยายตลาดของ
ผูผ้ลิตในต่ างประเทศ ผู ้ ประกอบการอาหารเสริมสุขภาพในต่ างประเทศเล็งเห็นว่ า ตลาดผลิตภณัฑ
อาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยยงัมีช่องวา่งทางการตลาดอีกมาก ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเขา
มากระตุ้นหรือขยายตลาดด้ วยการเผยแพร่ ความรูและประโยชน์ ของผลิตภณัฑ อาหารเสริมสุขภาพ 
เน่ืองจากผู ้ บริโภคยงัต้ องอาศยัความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อใช เป็นขอมูลส าคญัประกอบการตดัสินใจซ้ือ
  ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ หรือผู้ประกอบการทีอ่ยู่ในธุรกจิอุตสาหกรรมนี้ 
  ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารเสริมสุขภาพมี
อยูม่ากรายในอุตสาหกรรม กวา่ร้อยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการรายกลางและรายยอ่ย ส่วนร้อยละ 10 เป็น  
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีครองส่วนแบง่ตลาดภายในประเทศ 
 

 
 
ภาพที ่2.5 ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
ทีม่า : บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั (2551) 
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  ส าหรับช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จะเป นการจ าหนายผ่าน   
ชองทางขายตรงถึงร อยละ 80 ส่วนอีกร้ อยละ 20 เป็นการจ า หน่ายผานชองทางในระบบค าปลีก  
โดยเฉพาะร้ านขายยาและร้านจ า หน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ การจ า หนายอาหาร
เสริมสุขภาพผ่านการขายตรงยงัคงเติบโตอย่ างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองจากอาหารเสริมสุขภาพเป็นสินค้ าท่ี  
ตอ้งให้ขอ้มูลส าคญัต่ าง ๆ เพื่อสร้ างความรู้ และความเขา้ใจให แกผูบริโภคมากเป็นพิเศษ ดงันั้นการ
เขา้ถึงตวัผูบ้ริโภค เพื่อให้ ผูบ้ริโภครู้ จกักบัสินคา้จึงเป นชองทางท่ีนิย มมากท่ีสุดของผู ประกอบการ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ส่ วนอาหารเสริมสุขภาพท่ี  จ  าหน่ ายผ่านช่องทางระบบคาปลีกในชวง 2-3 ปท่ี
ผา่นมา มีการขยายตวัไม่มากนกั อนัเน่ืองมาจากก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง ประกอบกบัการท าตลาด
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูป้ระกอบการนั้น ท าไดค้่ อนขา้งยากส าหรับการส่ือสารกบัผู บริโภค
โดยเฉพาะในเร่ืองคุณประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บเม่ือรับประทานอาหารเสริม 
  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปี ท่ีผ่านมา ผู ้ประกอบการในธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพต่าง
หนัมาท าโฆษณาผา่นระบบออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัทมื์อถือปริมาณเพิ่มข้ึน โดยคาดการณ์วา่จะมีคนเขา้มาใชบ้ริการออนไลน์จ านวน 10 ลานคนใน
อีก 2-3 ป ขา้งหนา้ นอกจากน้ียงัมีจ านวนคนท่ีเขา้ชมเวบ็ไซตต่์าง  ๆ กวา่ 2 ลา้นคนต่อวนั ซ่ึงในจ านวน
น้ีเป็นกลุ่มคนท่ีใช้บริการอินเทอร์ เน็ตเพื่อการหาข้อมูลโดยเฉพาะขอ้มูลต่ าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ    
เช่น อาหารเสริมสุขภาพ สถานท่ีออกก าลงักาย การดูแลและรักษาสุขภาพ เป็ นตน้ นบัเปนโอกาสอนัดี
ของผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการพฒันาธุรกิจได ้
 

2.7 ประวตัิการก่อตั้งบริษทัแอมเวย์ในอเมริกา 
  ริช เดอเวส และเจย ์แวน แอนเดล ชายหนุ่มสองคนจากเมือเอดา้ รัฐมิชิแกน ก่อตั้งธุรกิจแอม
เวยข้ึ์นดว้ยผลิตภณัฑเ์พียงชนิดเดียว และเสนอโอกาสการเป็นเจา้ของธุรกิจใหแ้ก่ผูค้นนบัลา้นทัว่โลก   
(อดิสรณ์ ธนนัชยัทวโีชต,์ 2550) 
  ทั้งสองคนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างธุรกิจของตนเองดว้ยวธีิการท่ีสามารถสร้ างโอกาสใหบุ้คคลรอบ
ขา้งเป็นเจา้ของธุรกิจอิสระของแต่ละคนไดใ้นเวลาพร้อมกนั ริชและเจยร่์วมกนัพฒันาธุรกิจขายตรงจาก
วธีิการแบบเดิม ๆ มาเป็นระบบการขายตรงแบบแอมเวยท่ี์ผูค้นต่างใหก้ารยอมรับมานานกวา่ 40 ปี และ
ดดัแปลงแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของธุรกิจจากประสบการณ์โดยตรงของพวกเขาจนไดล้กัษณะของธุรกิจ
ขายตรงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (อดิสรณ์ ธนนัชยัทวโีชต,์ 2550) 
  เม่ือ พ.ศ. 2502 ริชและเจยก่์อตั้งธุรกิจแอมเวยข้ึ์นภายในหอ้งใตดิ้นท่ีบา้นของเขาทั้งสองท่ี
เมืองเอดา้ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา โดยผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเอนกประสงค ์แอล .โอ.ซี. (L.O.C.) 
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ซ่ึงมีสูตรยอ่ยสลายทางชีวภิาพ ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นผลิตภณัฑช์นิดแรก
ของบริษทั ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีจะสร้างใหแ้อมเวยเ์ป็นบริษทัชั้นน าระดบัแนวหนา้ดา้นการจ าหน่ าย
ผลิตภณัฑโ์ดยตรงต่อผูใ้ชสิ้นคา้แบบบุคคลต่อบุคคล ดว้ยปณิธานและวสิัยทศัน์อนักา้วล ้าสมยั แอมเวย์
จึงสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์เนน้คุณภาพสูงสุดและใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ผา่นนกัธุรกิจแอมเวยเ์ท่านั้น (นงลกัษณ์ วงศม์า, 2549) 
  ภายหลงัจากท่ีเร่ิมก่อตั้งธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑท์ าความสะอาดภายในบา้นเพียงชนิดเดียวคือ 
“แอล.โอ.ซี. (L.O.C.)” ภายในอาคารท่ีมีเน้ือท่ีเพียง 223 ตารางเมตร ปัจจุบนัแอมเวยไ์ดข้ยายกิจการอยา่ง
กวา้งขวางไปทัว่โลก ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เมืองเอดา้ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  มีเน้ือท่ีครอบคลุม
รวมกนัถึง 200,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารส านกังานใหญ่ ศูนยว์จิยัคน้ควา้และพฒันา 
โรงงานผลิต และคลงัสินคา้ (นงลกัษณ วงศม์า, 2549) 
  การทุ่มเทดา้นการวจิยัคน้ควา้ การพฒันา และขั้นตอนการผลิตเป็นการย  ้าถึงพนัธะสัญญา
ของแอมเวยใ์นเร่ืองคุณภาพ โดยเร่ิมจากนกัวทิยาศาสตร์ผูท้  าการวจิยัและพฒันาไปจนถึงเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบคุณภาพรวมกวา่ 450 คน ซ่ึงปฏิบติัการในหอ้งทดลอง 57 หอ้ง ในพื้นท่ี 155,000 ตารางฟุต 
ของศูนยว์จิยัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑ ์ณ ส านกังานใหญ่แอมเวย์ (นงลกัษณ วงศม์า, 2549) 
  ภายในส านกังานใหญ่ของแอมเวยย์งัประกอบไปดว้ยสตูดิโอเพื่องานศิลป์ โรงพิมพท่ี์
สมบูรณ์แบบ ศูนยค์อมพิวเตอร์ คลงัสินคา้ การควบคุมคุณภาพ โรงงานรีไซเคิล และโรงงานผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ ครีม ผง โลชัน่ สเปรย ์การผลิตขวดพลาสติก การผลิตบรรจุภณัฑ ์นอกจากน้ี      
แอมเวยย์งัมีฝ่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลทท่ี์เมืองบูเอน่า พาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงท าการพฒันา
และเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงข องโลก รวมทั้งฟาร์มเพาะปลูกพืชชนิดต่าง  ๆ อีก
หลายแห่งซ่ึงใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลท ์และเป็นเจา้ของโรงแรม     
แอมเวย ์แกรนด ์พลาซ่า ในเมืองแกรนด ์แรพพิดส์ รัฐมิชิแกนดว้ย  (นงลกัษณ วงศม์า, 2549) 
  อลัติคอร์ องิค์ 
  องคก์ร อลัติคอร์ อิงค ์เป็นบริษทัระดบัโลกท่ีน าเสนอผลิตภณัฑ ์โอกาสทางธุรกิจ บริการผลิต
และจดัส่งสินคา้ในท่ีต่าง  ๆ มากกวา่ 80 ประเทศและดินแดนต่าง ๆ ทัว่โลก โดยผา่นบริษทัสาขาต่าง  ๆ     
อลัติคอร์เป็นบริษทัแม่ของ แอมเวย ์คอร์ปอเรชัน่ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 เป็นบริษทัขายตรงชั้นน าบริษทั
หน่ึงของโลกดว้ยระบบการตลาดหลายชั้น (MLM) 
  ควกิสตาร์ อิงค ์ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ชั้นน าในอเมริกาเหนือ 
  แอค็เซส บิสเนซ กรุ๊ป แอลแอลซี ธุรกิจบริการท่ีมีความช านาญในการผลิตและส่งสินคา้ท่ีมี
คุณภาพใหก้บับริษทัสาขาของอลัติคอร์และบริษทัอ่ืน ๆ ทัว่โลก 
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  โรงแรมแอมเวย ์พลาซ่า เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีมีหอ้งพกั
รูปแบบต่าง  ๆ จ านวนเกือบ 700 หอ้ง ตั้งอยูท่ี่เมืองแกรนด ์แรพพิด ส์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พร้อม
ดว้ยการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบครัน (รุจิราภรณ์ แสงอินทร์, 2554)   
 

2.8 ประวตัิบริษทันิวทริไลท์ 

  “นิวทริไลท์” เป็นตราผลิตภณัฑช์ั้นน าระดบัสากลดา้นสุขภาพและโภชนาการ ซ่ึงสรางข้ึน
โดยยดึหลกัปรัชญาแห่งการช่วยให้ผูค้นใส่ใจรับผดิชอบต่อสุขภาพ ร่างกายของตนเอง บริษทัจึงทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อศึกษาโภชนาการของมนุษยโ์ดยผา่นการวจิยั คน้ควา้ พฒันาผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมการ
เพาะปลูกในฟาร์มแบบธรรมชาติ  มีประวติัศาสตร์ดา้นนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ท่ียาวนานกว่า 70 ปี 
(อดิสรณ์ ธนนัชยัทวโีชต,์ 2550) 
  บริษทันิวทริไลทไ์ดต้ระหนกัถึงความส าคญั ของการมีและการรักษาสุขภาพสมบูรณ สูงสุด 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ ท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงบริษทัทุ่มเทและสร้างสรรค์ ผลิตภณัฑ ท่ี
สามารถช่วยผูค้นทัว่โลกคืนความสมดุลแก่โภชนาการตามความตอ้งการทางร่างกายของมนุษย์ 
  ช่วงเวลาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบันิวทริไลท์ 
  พ.ศ. 2458-2476  นายคาร์ล เรห์บอร์ก ท างานและอาศยัอยู่ในประเทศจีนในช่วง พ.ศ.2458-
2470 เขาได้ตั้งห้องทดลองเล็ก  ๆ ข้ึน ภายในห้องใตหลงัคาของเรือบนเกาะบลับวั  รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา 
  พ.ศ. 2477-2482  หลงัจากการคน้ควา้และทดลองเป็นเวลาหลายปี  คาร์ล เรห์นบอร์ก ไดผ้ลิต
และ   จ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทวติตามินรวม/แร่ธาตุรวมชนิดแรกใน พ.ศ. 2477 และใน พ.ศ. 2482 
  แรกเร่ิมบริษทัใช้ช่ือว่า แคลิฟอรเนีย วติตามิน อิงค ์ (California Vitamins Inc.) จากนั้นก็
เปล่ียนช่ือให ม่ว่า “นิวทริไลท  โพรดกัส์  อิงค(Nutrilite Product Inc.) ผลิตภณัฑ์ นิวทริไลทไดเร่ิม
จ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคร้ังแรก 
  พ.ศ. 2488-2492  ผลิตภณัฑ์ นิวทริไลท์ เร่ิมจ าหน่ ายเปนคร้ังแรกโดยใช แผนการขายและ
การตลาดแบบขายตรง ใน พ .ศ. 2492 นายริช เดอโวส และ นายเจย์  แวน แอนเดล ได้ สมคัรเป็ นผู ้
จ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลทแ์ละเร่ิมตน้สร้างองคก์รท่ีเจริญเติบโต 
  พ.ศ. 2494-2499  การด าเนินงานด้านการเพาะปลูกย ้ายมาท่ี ซาน ฮาซินโต วลัเลย์  เม่ือพ.ศ. 
2496 นิวทริไลท์ไดซ้ื้อท่ีดินประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกหลกัในเมืองเลควิ ว รัฐแคล
ฟอร์เนียและในปี พ.ศ. 2499 สวนเพาะปลูกอะเซโรลา เชอร์ร่ี ไดก่้อตั้งข้ึนท่ีฮาวาย 
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  พ.ศ. 2502-2507 นายเจย แวน แอนเดล และนายริช เดอโวส ซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่ายระดบัผูน้ าของ      
นิวทริไลทไ์ดร่้วมกนัก่อตั้งบริษทั  แอมเวย์  คอร์ปอเรชัน่ โดยพัฒนาแผนการตลาดมาจากแผนขอ ง     
นิวทริไลท์ ใน พ.ศ. 2507 ดร.คาร์ล “แซม” เรห์นบอร์ก ซ่ึงเป็นบุตรของคาร์ล เรห์นบอรก ไดเขาเป็น
พนกังานของบริษทัในต าแหน่งรองประธานฝ่ายวจิยัและพฒันา 
  พ.ศ. 2515 บริษทั แอมเวย์  คอร์ปอเรชัน่ ควบกิจการของนิวทริไลท  โพรดักส  อิงค์ เพื่อ
เพิ่มเติมให้ ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการท่ีดีท่ีสดของโลก  เขาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ มผลิตภัณฑ ต่าง ๆ         
ท่ีแอมเวยน์ าเสนอ 
  พ.ศ. 2516 นายคาร์ล เอฟ. เรห์นบอร์ก ถึงแก่กรรมในวยั 86 ปี 
  พ.ศ. 2517-2519 เพื่อสืบสานปณิธานของคาร์ ล เอฟ . เรห์นบอรก ผลิตภณัฑนิวทริไลทจึง
ได้รับการแนะน า สูตลาดในประเทศอ่ืนๆ ประเทศแรกคือ แคนาดาใน พ .ศ.2517 และประเทศ
ออสเตรเลียใน พ.ศ.2519 
  พ.ศ. 2520 มีการซ้ือท่ีดิน 1,000 ไร่ เพิ่มท่ีเปอร์โตริโก เพื่อตอบสนองความตอ้งการสารสกดั
เขม้ขน้จากอะเซโรลาท่ีเพิ่มมากข้ึน 
  พ.ศ. 2521-2526 ดร.แซม เรห์นบอร์ก ด ารงต าแหน่งรองประธานอาวโุสของนิวทริไลท ์โพร
ดกัส์ อิงค์ ใน พ.ศ. 2521 และกา้วข้ึนเป็นรองประธานระดับบริหารและหวัหน้าพนกังานระดบับริหาร
ใน พ.ศ. 2524 จากนั้น ดร.แซม เรห์นบอร์ก ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานและหวัหนา้พนกังานระดบั
บริหาร ในพ.ศ. 2526 
  พ.ศ. 2527 นิวทริไลทฉ์ลอง 50 ปี แห่งการผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอนัทรงคุณคา่ 
  พ.ศ. 2536 นิวทริไลท์ สร้างปรากฏการณ การเติบโตอย่ างยิง่ใหญ่ ด้วยการเร่ิ มจ าหนาย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย เมกซิโก ปานามา กวัเตมาลา เกาหลี สเปน อิตาลี และออสเตรีย 
  พ.ศ.2539 บริษทัแอมเวย์  คอร์ปอเรชัน่  ซ้ือหุนสวนท่ีเหลือของนิวทริไลท์ จากตระกู ล       
เรห์นบอรก นิวทริไลท์ โพรดกัส์  อิงค์  เปล่ียนช่ือเป็ นฝ่ายนิวทริไลท์ ของแอมเว ย  คอรปอเรชัน่             
เรห์นบอร์ก เซ็นเตอร์  ศูนย์วจิยัและพัฒนาเพื่อโภชนาการและความเป็ นอยู่ท่ีดี ก่อตั้งข้ึนเพื่ อท าหนา้ท่ี
เป็นแหล่งขอ้มูลพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ การศึกษา และการฝึกอบรมส าหรับนกัธุรกิจอิสระแอมเวยทัว่
โลก 
 
  การวจัิยและพฒันาผลติภณัฑ์ 
  นิวทริไลทอ์ยบูนพื้นฐานของคุณค่าจากธรรมชาติขณะเดียวกนัก็ใส่ใจเร่ืองวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัผลิตภณัฑ์  นกัวทิยาศาสตร์ ของนิวทริไลท์ มุ่งมัน่พฒันาความรู้ เพื่อสกดัผลผลิตท่ีดีท่ีสุดจาก
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วตัถุดิบและพืชพนั ธ์ุทั้งยงัทดสอบสารสกดัเข้ มขนจากพืชอย่ างพิถีพิถนั  ผลิตภณัฑ์นิวทริไลท์จึงมี
ส่วนผสมอนัทรงคุณค่ าครบถ้วน สถาบนัสุขภาพนิวทริไลท์ มีเครือข่ ายการด าเนินการระดบัสากล  
ร่วมกบัสถาบนัต่างๆ ทัว่โลกเพื่อพฒันาและประเมินตรวจสอบคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑนิ์วทริไลท ์
  วทิยาศาสตร์ทีล่ า้หน้าเพือ่รับประกนัคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
  เพื่อความมัน่ใจวา่ลูกคา้จะไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากธรรมชาติอยูเ่สมอ นิวทริไลทจึ์งลงทุน
หลายลา้นดอลล่าร์ในการจดัหาอุปกรณ์ และเทคนิคการวเิคราะห์ท่ีกา้วหนา้ นกัวทิยาศาสตร์นิวทริไลท์
ใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ อาทิ  High Performance Liquid Chromatography และ Mass Spectrometry ในการ
วเิคราะห์อณูสารสกดัเขม้ขน้ของนิวทริไลท ์การทดสอบท่ีเรียกวา่ ไบโอ-แอซเซย (bio-assays) แสดงให้
เห็นว่ าสารต้านอนุมูลอิสระ (สารแอนต้ีออกซิแดน ท์) สามารถช วยลดผลกระทบจากอนุมูลอิสระท่ี
เกิดข้ึนบนเซลลผ์วิของมนุษย ์
  ฟาร์มเพาะปลูกของนิวทริไลท์ 
  ส่วนหน่ึงของการปลูกพืชแบบธรรมชาติก็คือ การปลูกพืชในท่ี  ๆ เหมาะสมน่ีจึงเป็นเหตุผล
ท่ีนิวทริไลทมี์ฟาร์มกระจายอยทูัว่ไปจากตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงบราซิลและแถบตอนใต 
ของเส้นศูนย์สูตร ฟาร์มทั้งส่ีแห่งมีสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกท่ีแตกต่ างกนัซ่ึงเหมาะส าหรับการ  
เพาะปลูกพืชต่างชนิดกนั นิวทริไลทเ์ป็นเจา้ของพื้นท่ีเพาะปลูกมากกวา่ 18,000 ไร่ 
  ฟาร์มเลคววิ ทางตอนใต ของรัฐแคลิฟอรเนี ย มีพื้นท่ี 1,500 ไร่  ซ่ึงเป็ นศูนย์ กลางการ
ด าเนินงานของบริษัทมานานกวา่ 45 ปี มีการปลูกตนอลัฟัลฟ่า เป็นพืชท่ีคาร์ล เรห์นบอรก ระบุว่าเป็น
แหล่งท่ีทรงคุณคา่ของสารอาหาร รวมทั้งปลูกพชืชนิดอ่ืน ๆ เช่น พาร์สลีย ์แครอท และสปิแนช 
  เทร้าท์ เลค ฟาร์ม รัฐวอชิงตนั มีพื้นท่ี 4,000 ไร่ เป็นฟาร์มเพาะปลูกพืชสมุนไพรด้ วยวธีิ
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกาเหนือ มีการเพาะปลูกพืชทางพฤกษศาสตร์จ านวนมากกว่า 70 
ชนิดเพื่อใชใ้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสมุนไพร และยงัผลิตวตัถุดิบพืชท่ีอบแห้งแลว้ไดถึ้ง 3 ลานปอนด์ 
(ประมาณ 1.36 ลา้นกิโลกรัม) ทุกปี 
  ฟาร์มรันโช เอล เพทาคาล ประเทศเมก็ซิโก มีพื้นท่ี 3,380 ไร่  เป็นสถานท่ี เพาะปลูก
ตน้อลัฟัลฟ่าเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัมีพืชจ าพวกพาร์สลีย ์สปิแนช แอสพารากสั และวอเตอร์เครส ท่ีน่ีมี
สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลกูเพราะมีแสงแดดจดัและมีปริมาณน ้าฝนมาก 
  ฟาร์มฟาเซนดา พลานตัโต แกรนด ์ประเทศบราซิล มีพื้นท่ี 10,000 ไร่ เป็นฟาร์มท่ีใหญท่ีสุด
ซ่ึงนิวทริไลท์เป็นเจา้ของตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 (ประมาณช่วง พ.ศ.2533) พืชผลท่ีปลูกในฟาร์มน้ี
เป็นผลไมเ้มืองร้อน เช่น มะม่วง สับปะรด และกลว้ย 
  



55 
 

   การผลติ 
  คาร์ล เรห์นบอร์ก มุ่งมัน่ท่ีจะใหผ้ลิตภณัฑ์ ทุกชนิดของนิวทริไลท์ ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ าท่ีจะท า ได  และ คือพนัธะสัญญาท่ีเติบโตข้ึนมาพร้ อมกบับริษทั  ปจจุบนั          
นิวทริไลท์บรรลุถึงมาตรฐานด้ านคุณภาพบางประการสูงท่ีสุดในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร 
โรงงานผลิตท่ี ส าคญัของนิวทริไลท์ ตั้งอยู่ ท่ีส านกังานใหญ่ ท่ีเมืองบูเอน า พาร์ค รัฐแคลิฟอร์ เนีย  ซ่ึง       
เป็นท่ีท่ีสารสกดั เขม้ขน้จากพืชท่ีปลูกจะถูกน ามาผสมผสานกนัดว้ยสูตรท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัอยา่ง
รอบคอบ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของตลาดทัว่โลก นกัวทิยาศาสตร์นิวทริไลทไ์ดพ้ฒันาและจด
สิทธิบตัรนวตักรรมวธีิการผลิตเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆ ท่ีมกัจะเกิดข้ึนในการผสมส่วนต่าง ๆ จาก
ธรรมชาติ  อุปกรณการผลิตมีความสมบูรณ์ พร้อมในตวัเองและท า งานดวยระบบอตัโนมติัคุณภาพสูง 
เพื่อรับประกนัว่ าผลิตภณัฑ์ มีคุณภาพสูงและมีความคงท่ีสม ่า เสมอ อุปกรณ์ การผลิตท่ีใช ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างความมัน่ใจในความถูกตอ้งแม่นย  าของสูตรผสมท าให้ไม่มีอะไรจะอยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษทัได ้ ตลอดกระบวนการผลิต นิวทริไลทส์มคัรใจด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภยัท่ีเข้มงวด หลายมาตรฐานซ่ึงก าหนดข้ึนส าหรับใช้ ในอุตสาหกรรมทางเภสัชกรรม
หรือการผลิตอาหารและยาท่ีเรียกว่ า Good Manufacturing Practices หรือ GMPS และเน่ืองจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัทัว่โลก บริษทัจึงต้ องสร้างความมัน่ใจว่ าวธีิปฏิบติั  และคุณภาพ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกวา่มาตรฐานท่ีเขม้งวดท่ีสุดของตลาดต่าง ๆ ทัว่โลก 
  สถาบันสุขภาพนิวทริไลท์ (Nutrilite Health Institute : NHI) 
  สถาบนัสุขภาพนิวทริไลท์ ก่อตั้งข้ึนโดยนิวทริไลท์ ใน พ .ศ.2539 ณ เมืองบูเอน า พาร์ ค         
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการวจิยัค้ นควาทางวทิยาศาสตร์
และพฒันาผลิตภณัฑนิ์วทริไลท นกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยัท่ีสถาบนัสุขภาพนิวทริไลท์รวมกนัท างาน
กบัผูเ้ช่ียวชาญจากทัว่โลกในการพฒันาวธีิวเิคราะห์  การปฏิบติัการทดลองและการทดสอบด้ านคลินิก  
วทิยาต่าง ๆ ดว้ยการทุม่เทท างานของนกัวทิยาศาสตร์รวมทั้งนกัวจิยัและนกัวชิาการจ านวนกว่า 100 คน 
สถาบนัสุขภาพนิวทริไลท์ ไดส้ร้างสรรค์ตราผลิตภณัฑ์ นิวทริไลท์ท่ีมุ่งเนนการผลิตผลิตภณัฑ์ ท่ีไดรับ
การวจิยัคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ และการฝึกอบรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนั สถาบนัแห่งน้ียงั
จดัหาข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ นิวทริไลท์ โภชนาการ และสุขภาพท่ีทนัสมยัและเป็ นประโยชน์แก่นกั
ธุรกิจอิสระและแอมเวย์สาขาต่าง ๆ ทัว่โลก ยิง่ไปกว่ านั้นสถาบนัสุขภาพนิวทริไลท์ ยงัมุ่งมัน่ส่งเสริม
และรักษาตราผลิตภณัฑนิ์วทริไลท์คงความเป็นผูน้ าในระดบัโลกอย่างต่อเน่ืองผ่านการวจิยัคนควาและ
โปรแกรมการศึกษาทางคลินิกต่ าง ๆ รวมทั้งยงัร่ วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชั้นน าในการด าเนินการ
คน้คว้าวจิยัข้ อมูลใหม่ ๆ ด้านโภชนาการเพื่อการสนบัสนุนการท างานของนกัธุรกิจอิสระ แอมเวย์         
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ทัว่โลก ซ่ึงผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารยีห่้อนิวทริไลท์   เป็นผลิตภณัฑส่์วนหน่ึงของบริษทัแอมเวย ์อยูใ่น
ส่วนของกลุ่ม My Health โดยท่ีบริษทัแอมเวยไ์ดแ้บ่งกลุ่มของผลิตภณัฑอ์อกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี คือ 
  - My Health (ผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพนิวทริไลท)์ 
  - My Self (ผลิตภณัฑส์ าหรับเรือนร่าง) 
  - My Home (ผลิตภณัฑส์ าหรับท าความสะอาดบา้น) 
  - Personal Shoppers Catalogue (ผลิตภณัฑฝ์ากขายจากบริษทัชั้นน าต่าง ๆ) 
  ผลติภัณฑ์นิวทรีไลท์แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มใหญ่  ๆ 
  1.  กลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อกระดูก ไดแ้ก่ แคล แมก โปร 
  2.  กลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อสมอง ไดแ้ก่  จิงโก พลสั 
  3.  กลุ่มผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อเด็ก ไดแ้ก่ ชูเอเบิ้ล อะเซโรลา เชอร์ร่ี ชูเอเบิ้ลมลัติ ชูเอเบิ้ลผกั
และผลไมร้วมเขม้ขน้ 
  4.  กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อพลงังาน ไดแ้ก่ นิวทริไลท ์ไซบีเรีย จิงเซง แอนด ์จิงโก บิโลบา 
  5.  กลุ่มผลิตภณัฑเ์พือ่ต่อตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ ไบโอซี พลสั ผกัและผลไมร้วมเขม้ขน้ 
  6.  กลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อหวัใจ ไดแ้ก่ การ์ลิค น ้ามนัปลา แนชเชอรัล บี เลซิติน อี เลส-เตอรอล
โคคิวเทน็ พลสั 
  7.  กลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อผูห้ญิง ไดแ้ก่ สปิแนช พลสั พริมโรส พลสั เอช เอส เอน็ 
  8.  กลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อการควบคุมน ้าหนกั ไดแ้ก่ โพสิทริม เนเจอรัล มลัติ ไฟเบอร์ แคลโลว ์      
ซีแอลเอ 500 จากน ้ามนัดอกค าฝอย 
  9. กลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อการเร่ิมตน้ ไดแ้ก่ นิวทริ-โปรตีน แอคทีฟ 8 มิกซ์ รสสม อะเซโรลา
เชอรร่ี ดบัเบิ้ล เอก็ซ์ 
  10. กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพดวงตา ไดแ้ก่ ไอ-เบลนด ์
  ตรานิวทริไลท์ 
  ตราสินค้าเป็นส่ิงท่ีบ่ งบอกให้ ลูกค้าหรือผู ้ท่ีพบเห็นได รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  ซ่ึงตราของ
ผลิตภณัฑ์นิวทริไลทน์ั้น เป็ นรูปใบไมสี้เขียว ส่ือถึงความเป็นธรรมชาติและสุขภาพท่ีสมดุลท าให ผท่ีู
พบเห็นมีความรู้สึกสบาย ๆ และผอ่นคลายกบัสีเขียวและรูปใบไมอี้กดว้ย 
  แอมไวยไ์ดก่้อตั้งสาขาท่ีประเทศไทยในปี พ.ศ. 2530 หลงัจากนั้นอีก 6 ปี ต่อมา คือ พ.ศ. 2536   
ผลิตภณัฑ์นิวทริไลทก์็ไดเ้ขา้มาสู่โลกแอมเวยป์ระเทศไทย  ปัจจุบนัแอมเวยมี์สาขามากกวา่ 80 สาขาทัว่
ประเทศเช่ือมโยงเครือข่ายการด าเนินธุรกิจใน  80 ประเทศและทวปีต่าง ๆ ทัว่โลก สานกังานใหญ่ของ
บริษทัแอมเวยต์ั้งอยูท่ี่เมืองเอดา า รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา โดยสองผูร่้วมสถาปนาคือ ริช   เดอโวสและ
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เจยแ์วน แอนเดล ปัจจุบนับุตรชายของริช คือดัก๊ เดอโวส ด ารงต าแหน งเป็นหวัหนาคณะผูบริหารฝ่าย
ปฏิบติัการของแอมเวย ์คอร์ปอเรชัน่ 
  

2.9 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  สมใจ ลกัษณะ (2543) ได้ศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน วาเปนจุดเร่ิมต้นท่ีดี
ของการตรวจสอบเพื่อตดัสินใจวา่องคก์รอยูใ่นสภาพท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ การคน้พบสภาพท่ีดอย  
กวา่ความคาดหวงั จะเป็นท่ีมาของการด าเนินงานเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร ซ่ึงตวับ่งช้ี (Indicators) 
ท่ีสมควรประเมินคือ  1) การบรรลุเปาหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) โดยการพิจารณา
ผลผลิต (Output) ขององค์ การ  ว่าตรงตามเป าหมายท่ีต้ องการเพียงใด 2) การจดัการและใช้ ปัจจยั
ทรัพยากร (System Resource) โดยพิจารณาว่าองค์การจะมีผลผลิต  ไดตามเปาหมายความส าเร็จนั้น  
จ าเป็นจะต้องจดัหาและใช้ทรัพยากร  3) กระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operations) 
หมายถึง กระบวนการในการปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 
การไหลเล่ือนส่งต่อของงาน ความครบถว้น ใชเ้วลานอ้ย ตน้ทุนนอ้ย การใชน้วตักรรม และเทคโนโลยี
ช่วยปฏิบติังาน  บุคคลท างานเตม็ศกัยภาพ  ความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคลและระหว่ างกลุ่มงานมีความ
ราบร่ืนไม่มีขอ้ขดัแยง้ 4)  ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจารณาว่าผลงาน
ความส าเร็ จขององค์ การและกระบวนการปฏิบติัท่ีใช้ น ามาซ่ึงความพึงพอใจของผู ้ ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ 
เพียงใด 
  สุรชยั จิวเจริญสกุ ล เสาวพร เมือง แกวและวราภรณ์  ธารวานิช (2544) ไดศึ้กษาปั จจยั
ความส าเร็จและความตอ้งการฝึ กอบรมการพฒันาอาชีพธุรกิจร านอาหารของผู ประกอบการ                
ผลการศึกษาพบวา่    ผูป้ระกอบการร้ านอาหารในกรุงเทพมหานครท่ีต องการเขา้รับการฝ กอบรม          
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายเุฉล่ียไม่เกิน 50 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยกวา่ปริญญาตรี สาเหตุ
ความตอ้งการฝึกอบรม คือ ตอ้งการเพิ่มยอดขาย ตอ้งการเรียนรู้เทคนิคการประกอบอาหารเพิ่มเติม ตอง
การเป็นร้านอาหารท่ีมีมาตรฐาน ประเด็นท่ีต้องการฝึกอบครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบติั เพื่อ
การพฒันาทางความรู้  ทศันคติ ทกัษะในการท า อาชีพธุรกิจร้ านอาหาร  รวมถึงความรู้ ด้านกฎหมาย 
ลกัษณะการ   ฝึกอบรม ควรจดัฝึ กอบรมระยะเวลา 2-3 วนั ควรจดัในช่ วงวนัสุดสัปดาห์  ควรจดัฝก 
อบรมทั้งวนั ส่วนปัจจยัความส าเร็จของการท าอาชีพธุรกิจร้านอาหาร แบ่งเป็น 5 ปัจจยั คือ คุณลกัษณะ
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ความสามารถในการสร้างการยอมรับในสินค้า ความสามารถในการบริหาร   
ร้านอาหาร ความสามารถในการจดัการร้านอาหาร และความเอาใจใส่ตรวจสอบร้านอาหาร 
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  สุภฎัาดา บุญอนนัต ์ (2546) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพื่อควบคุมน ้าหนกั  ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี พฤติกรรม ในการบริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อการควบคุมน ้าหนกันาน 1-2 เดือนจึงจะเห็นผลโดยน ้าหนกัลดลง 1-2
กิโลกรัม ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าอยา่งเคร่ งครัด ส่วนใหญ่จะซ้ือจากร้านขายยาเน่ืองจากอยูใ่กล ้                
การตดัสินใจซ้ือจะค านึงถึงสุขภาพของผลิตภณัฑ ์โดยมีเพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีใชแ้ละเห็นผลแนะน ามา 
นิยมบริโภคผลิตภณัฑท่ี์เป็นสารสกดัจากพวกพริก ชาเขียว ราคาต่อเมด็โดยเฉล่ียท่ีซ้ือนอ้ยกวา่ 10 บาท   
  ลลิตา โชติจรัสอาภรณ์  (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัก าหนดการน าเขา้อาหารเสริมประเภทวติามิน
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่  ตวัแปรรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริงต่อหวั มีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั 
2.0249 และมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการน าเขา้อาหารเสริมประเภทวติามินของประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกนัและมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาสินคา้น าเขา้
จากต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและมูลค่าการรักษาสุขภาพส่วนบุคคลในปีท่ีผา่น
มา ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการน าเขา้อาหารเสริมประเภทวติามินของประเทศไทยใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ดชันีราคาสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ มีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั -1.2806 อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั -0.9262 ส่วนตวัแปรท่ี มีความสัมพนัธ์กบั
ปริมาณการน าเขา้อาหารเสริมประเภทวติามินในทิศทางเดียวกนั คือ มูลค่าการรักษาพยาบาลในปีท่ีผา่น
มา มีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั 1.1997 
  พาสนา ด ารงชิตานนท ์ (2547) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการด าเนินงาน กรณีศึกษา บริษทั     
บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพโดยรวม จากการด าเนินงานเพื่อ
แสวงหาผลก าไรของบริษทัฯ ในปี 2546 จากผลการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios 
Analysis) พบวา่ มีความสามารถต ่า อนัเป็นผลมาจากการขาดทุนสะสมนบัตั้งแต่วกิฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ. 2540 ท าใหบ้ริษทัฯขาดสภาพ คล่องสูง การปรับโครงสร้างทางการเงินในปี 2547 ไม่แสดง
แนวโนม้วา่จะท าใหธุ้รกิจสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระยะสั้น จากหน้ีสูงท่ีมีมากกวา่ 8 เท่าของส่วนของผูถื้อ
หุน้ การท่ีบริษทัฯยงัสามารถด าเนินการอยูไ่ด ้เป็นผลมาจากการท่ีรัฐบาลใหค้วามช่วยเหลือค ้าประกนั
เงินกู ้และปล่อยกู้โดยตรงต่อบริษทัฯผา่นกระทรวงการคลงัในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ ท าใหโ้อกาสท่ีผู ้
ถือหุน้จะไดรั้บผลตอบแทนจากเงินปันผล จากผลประกอบการของบริษทัฯเป็นไปไดน้อ้ย 
  นงลกัษณ วงศ์มา (2549) ไดศึ้กษาพฤติกรรมความพึงพอใจและปั ญหาของผูบริโภคในการ
เลือกใช้ผลิตภณัฑบ์ริษทัแอมเวย์  (ประเทศไทย)จ ากดั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ผลการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายอุยู่ระหวาง 41-50 ป อาชีพรับ
ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001- 50,000 บาท ส่วนใหญ่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์
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ของแอมเวย์ประเภทผลิตภณั ฑ์ถนอมความงาม ได้ แก่ สบู่ เจลอาบน ้า  แชมพ ูโลชัน่บ า รุงผวิ ยาสีฟั น    
เป็นตน้ รองลงมา ใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางคอ์าทิสทรี สาเหตุท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ แอมเวย์ เน่ืองจาก
สินค้ามีคุณภาพสูง สินค้ ารับประกนัความพึงพอใจและเช่ือถือแหล่ งผลิต รู้จกัผลิตภณัฑ์ แอมเวย์จาก
เพื่อนหรือบุคคลอ่ืนแนะน า  นกัธุรกิจแอมเวย์ และพ่อแม่  ญาติ พี่น อง ค่าใชจ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์    
แอมเวย์ เฉล่ียต่ อเดือน ต ่า กว่า 500 บาท รองลงมา  500-1,500 บาท ส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจต อ   
ผลิตภณัฑ์แอมเวย์ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัปานกลาง และอาจจะแนะน า ผลิตภณัฑ์แอมเวยใหผู
อ่ืนรู้จกั ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์แอมเวย ์   ดา้นผลิตภณัฑอยใูนระดบัมาก 
ในดา้นสินคา้มีคุณภาพสูง สินคา้รับประกนัความพึงพอใจยนิดีคืนเงินและสินคา้มีรูปแบบทนัสมยั ด้าน
ราคามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  เน่ืองจากสินค้ามีราคาสูงและไม่ มีส่วนลดสินคา ดานการจดั  
จ าหน่ายมีความพึงพอใจในระดบัมาก เน่ืองจากส่ งสินคาตามก าหนด และบริการหลงัการขายดี ด้ าน
การส่งเสริมการขายมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูข้ายน าเสนอ/สาธิตสินคา้ไดนาสนใจ
และมีการอบรม/สัมมนา ใหค้วามรู้ดา้นผลิตภณัฑบ์่อย 
  ด ารงค ์มากระจนั (2549) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นในจงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัความ
คิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่ บา้นต่อประสิทธิภาพการด า เนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู บาน
ในจงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการวางแผนพฒันา
กองทุนหมู่ บานและด้ านการด า เนินงาน อยู่ ในระดบัมาก ส วนดานการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผล อยู่ในระดบัปานกลาง  ปัจจยัด้านระดบัการศึกษา การรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารกองทุนหมูบาน 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนหมูบ่า้นและการมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บา้นท าให้ความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นต่อประสิทธิภาพการด า เนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู บานในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัรายได และ
ประสบการณ์  การกู้เงินจากแหล่ งเงินกู้ อ่ืน ไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่ บา้นตอ  
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในจงัหวดักาญจนบุรี  แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  กลัยา อาริภู  (2550)ไดศึ้กษา กลยทุธ์การตลาดบริษทัแอมเวย ์ (ประเทศไทย ) จ ากดั ผล
การศึกษาพบวา่  1.) กลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัเนน้การสร้างกลยทุธ์ความแตกต่างในดา้นต่าง  ๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมท่ีเขม้ขน้ ใชง้านได้
ยาวนาน เป็นผูน้ าดา้นคุณภาพ  ในดา้นราคา เนน้การตั้งราคาสูงเพื่อเนน้ความเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพ เนน้
ผูบ้ริโภคระดบับนท่ีมีรายไดสู้ง ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือผา่นนกัธุรกิจอิสระของบริษทั       
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แอมเวยฯ์  หรือสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยตนเองท่ีร้านแอมเวย ์ชอป ดา้นการส่งเสริม
การตลาด แอมเวยมี์การส่งเสริมการตลาดดา้นต่าง  ๆ เช่น มีการโฆษณาทางโทร ทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
นิตยสารและอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ยงัมีโปรแกรมส่งเสริมการขายรายเดือนแก่ผูบ้ริโภค  2.) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการก าหนดกลยทุธ์ของบริษทัแอมเวย ์ (ประเทศไทย ) จ ากดั มีอิทธิพลมาจากคู่แข่งและ
ผูบ้ริโภค โดยพบวา่สินคา้ทดแทนมีอิทธิพลท่ีสูงกบับริษทั ดงันัน้บริษทัจึงเนน้การก าหนดกลยทุธ์สร้าง
ความแตกต่างดา้นต่าง  ๆใหก้บัผลิตภณัฑข์องบริษทัใหมี้ความโดเด่นเหนือคู่แข่ง เนน้การพฒันา
ปรับปรุงผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ท าใหผ้ลิตภณัฑย์ากแก่การเลียนแบบ  3.) สถานการณ์การแข่งขยัใน
ตลาดขายตรงปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมาก มีบริษทั ท่ีจดทะเบียนและเขา้ร่วมกบัสมาคมขายตรง         
แห่งประเทศไทยอยู ่จ  านวน 27 บริษทั และบริษทัอีกจ านวนมากท่ีไม่มีจดทะเบียน ดงันั้น บริษทั       
แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จึงตอ้งรักษาการเป็นผูน้ าในตลาดและพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์ดา้นต่าง  ๆ
อยา่งต่อเน่ือง 
  อญัชลี บุญเกิด (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ อการเลือกใชผู้ใ้ห บริการโลจิ สติกส์
กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผลิตเมด็พลาสติก ในเขตภาคตะวนัออก ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หบริการดาน
โลจิสติกส์ควรมีการศึกษาลกัษณะการท า งานของลูกค้ าใหลึกซ้ึง เพราะจากข้ อมูลการส ารวจ ะพบว่า     
กลุ่มลูกค้ามกัจะว่าจา้งผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์มาช่วยกิจกรรมดานโลจิสติกส์โดยท่ีตนเองก็มีการ
ด าเนินกิจกรรมด้านน้ีอยู่ประกอบกนั ดงันั้นผูใ้ห้บริการดา้นโลจีสติกส์ควรจะศึกษากิจกรรมของลูกคา  
วา่มีกิจกรรมใดท่ีเป็นจุดท่ีควรเขา้ไปเสริมการท างาน ดา้นการประสานงาน ผูใ้ห้บริการดา้นโลจีสติกส 
ตอ้งเป็นผู ้ประสานงานท่ีดี ด้ านนโยบายการรับประกนัสินค า ดานการก า หนดราคาค่ าบริการ ผู ให
บริการ   ด้านโลจีสติกส์ ควรยดืหยุ่ นอตัราค่ าใหบริการตามสภาวะเศรษฐกิจ ด านการสร้ างความ               
น่าเช่ือถือ ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจีสติกส์ตอ้งการรักษาความลบัของบริษทั มีความส าคญัมากท่ีสุด ดานการ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้า ผูใ้ห้บริการด้านโลจีสติกส์ตอ้งสามารถแจ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบไดท้นัท่วงที 
เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 
  อรนลิน กาญจนดิษฐ์  (2550) ได้ ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคและความเช่ือในการซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ อาหารเสริมท่ีนิยมไดแ้ก่  ซุป
ไก่สกดั รังนก เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร และ กลุ่มวติามินเสริม ตามล าดบั การบริโภคเพราะเห็นความส าคญั
ในคุณค่าอาหาร โดยเช่ือว่าช่วยบ ารุงร่างกาย แกอ้าการอ่อนเพลีย ท าใหส้ดช่ืน และช่วยป้องกันการเกิด
โรค ผูท่ี้บริโภคแลว้ส่วนใหญ่จะบริโภคต่อเน่ือง ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยู่ ในระดบัมาก  
ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ า หน่าย และส่งเสริมการขาย ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อส่ วน ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และราคา มากกว่ าดา้น
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขายนอกจากนั้นปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการ
บริโภค ขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ีคือ ควรเนน้ตลาดเป้าหมายท่ีมีลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้วามคิด 
และผูท่ี้ท  า งานระยะเวลานา นอย่างต่อเน่ือง โดยเนน้สรรพคุณเพื่อ ช่วยบ า รุงร่างกาย ใหค้วามสดช่ืน 
กระฉบักระเฉง และควรพฒันาผลิตภณัฑใ์หแ้ตกต่างกนัตามคุณสมบติัของลูกคา้ดา้นอาย ุและเพศ 
  จิตติยทุธ์ กาฬสงค ์(2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของบริษทั ซี.พี.       
เซเวน่อีเลฟเว่น จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1.) ปัจจยัความส าเร็จโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 9 ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ปัจจยัด้ านการเงิน รองลงมา คือ ปั จจยัด้านการบริหารจดัการ  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ    
ปัจจยัด้านการเมืองและกฎหมาย 2.) ผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์โดยภาพรวมมีผลอยูในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ 
ดา้นการบริหารจดัการ ด้านการขนส่ง ดา้นคลงัสินคา้และสินค้าคงคลงั และดา้นสารสนเทศตามล าดบั 
3.) ปัจจยัทางด้ านลกัษณะทัว่ไปมีผลกระทบต่ อต้นทุนโลจิสติกส  คือ ปัจจยัดานขนาดพื้นท่ีของร าน     
ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งห่างจากศูนยก์ระจายสินคา้ และปัจจยัดา้นจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  4.) ปัจจยัความส าเร็จมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ คือ ปจจยัดานเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
การเมืองและกฎหมาย ปั จจยัด้ านการบริการ ปั จจยัด้ านโคร งสรางองค์ กร ปจจยัด านบุคลากรและ          
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  วรากรณ์ ทองเกง (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการโลจิสติกส์
การขนส่งทางบกด้ วยโลจิสติกส์ แบบลีนของกลุ่ มสมาคมตวัแทนขนส งสินค าทางอากาศไทย ผล
การศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัพื้นฐานบริษทัของกลุ่ มตวัอย่าง จ  าแนกตามเจาหนาท่ี ฝายบริหารและฝ่ าย
ปฏิบติัการมีจ านวนเท่ากนั วฒิุการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดบัปริญญาตรี จ านวนพนกังานบริษทัมีมาก   
กวา่ 100 คนข้ึนไป ประเภทธุรกิจส่ วนใหญ่เป็นประเภทการคา/บริการ อายุ  ของธุรกิจ ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง11-30 ปี และทุนจดทะเบียน ส่ วนใหญ่มากกว่า 50 ลา้นบาทข้ึนไป 2) กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปั จจยัท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบติังานภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก  3) กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการให้ บริการโลจิสติกส์การขนส่งทางบกด้วยโลจิสติกส์แบบลีนเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความแน่นอนเช่ือถือได้ ดา้นการใหบริการอย่างมี
คุณภาพ ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก 4) ปัจจยัท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งทางบกดวยโลจิสติกสแบบลีนมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 5) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
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ในการให้ บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ งทางบกด้ วยโลจิสติกส์ แบบลีนคือ ด้ านความรวดเร็วและ
ระยะเวลา ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั และดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
  ชลธิชา คุณอุดม (2552) ไดศึ้กษาผลกระทบของประสิทธิผลการประยกุต์ใชก้ารบญัชีตนทุน
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ในเขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา่                  
1) ประสิทธิผลการประยกุต์ ใช้การบญัชีต้ นทุนดานประสิทธิภาพการวางแผนมีความสัมพนัธ์ และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด า เนินงานโดยรวมและด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 2) 
ประสิทธิผลการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีตน้ทุนดา้นส่งเสริมการควบคุมมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมดา้นการบรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จดา้นการจดัหาและใช
ปัจจยัทรัพยากรดา้นกระบวนการปฏิบติังานและดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 3)ประสิทธิผลการประยุกต์
ใชก้ารบญัชีตน้ทุนดา้นสนบัสนุนการตดัสนใจ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
การด าเนินงานโดยรวมด้ านการบรรลุเป้ าหมายความส าเร็จด้ านการจดัหาและใชปัจจยัทรัพยากรและ      
ด้านความพอใจของทุกฝ่ าย 4) ประสิทธิผลการประยกุต์ ใช้การบัญชีตน้ทุนด านการวดัผลการ
ด าเนินงานมีความสัมพนัธ์ และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิ ภาพการด า เนินงานโดยรวม   ดานการ
จดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรและดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
  จิโรจน์ จนัทรลกัขณา (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการของ
ธนาคารไทยพาณิชยใ์นประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพ คือมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 1 มีทั้งส้ิน 2 ธนาคาร ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทย ส่วนธนาคารท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบั คือ ธนาคารซีไอเอม็ไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลบวกต่อค่าสัมประสิทธิการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์และมีนยัส าคญั
ทางสถิติ คือ ขนาดของสินทรัพย ์ความเส่ียงจากการใหกู้ย้มื และอตัราส่วนรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียต่อ
รายไดท้ั้งหมดของธนาคารพาณิชย ์ในขณะท่ี อตัราส่วนของขนาดของตลาดตราสารหน้ีและตราสารทุน
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีผลทางลบต่อค่าประสิทธิภาพในการด าเนินการ จากผล
การศึกษา ธนาคารพาณิชยท่ี์ไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ จะตอ้งด าเนินการลดปัจจยัการผลิต
ส่วนเกิน หรือ เพิ่มผลผลิตส่ว นขาด เพิ่ อใหธ้นาคารมีค่าประสิทธิภาพสูงข้ึนเท่ากบั 1.00 นอกจากน้ี
ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งปรับปรุงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดงักล่าว
ขา้งตน้ 
  ศนัศนีย์ เปล่ียนสงค ์ (2553) ไดศึ้กษาการวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานผลิต
อาหารเสริม ผลการศึกษาพบวา่ มีการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ เฉล่ีย 34%  และมีการแทรกงานเฉล่ีย 17%  
คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียโอกาสการขาย  10.37 ลานบาท และจากการวเิคราะห หาสาเหตุโดยใช
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แผนภาพพาเรโต (Pareto Chart) ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ เกิดจากการวางแผนการ
ผลิตโดยใชป้ระสบการณ์ในการประเมินก าลงัการผลิตผดิพลาด คิดเป็น 38% และมีการแทรกงานใหกบั     
ลูกคา้ท่ีตอ้งการงานเร่งด่วนคิดเป็น 33% ผูว้จิยัจึงได้ศึกษาเวลามาตรฐาน ก าลงัการผลิตท่ีแทจริงและแก
ปัญหาโดยจดัตารางการผลิตเพื่อใช ในการวางแผนการผลิต และน า มาประยกุต์ ใช้กบัโปรแกรม
ไมโครซอฟต์โปรเจค (Microsoft Project) เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการแทรกงานการวางแผนการ
ผลิต หลงัจากการทดลองน าโปรแกรมไมโครซอฟตโ์ปรเจค มาประยกุต์ใช ้ส าหรับงานวางแผนและจดั
ตารางการผลิต พบว่ าสามารถช่ วยผู วางแผนการผลิตในการตดัสินใจ ในการแทรกงานได้  และ
ประสิทธิผลการผลิตครบตามจ า นวนใบสั่งเพิ่มข้ึนเฉล่ียจาก 66% เป็น 80% และจ านวนคร้ังในการส่ ง 
มอบล่าชา้ลดลงจากเดิม 34% เหลือ 20%  คิดเป็นมูลคา่ความสูญเสียลดลงประมาณ 4.9 ลา้นบาทต่อปี 
  พรพิมล กล าพากร  (2554) ไดศึ้กษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส า เร็จในการด า เนินธุรกิจ ของ
บริษทั ซีบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล มูบเวอร์ แอนดโ์ลจิสติกส์ จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความส า เร็จในการด า เนินธุรกิจ ของบริษทัซี บร้า อินเตอร์เนชั่ นแนล มูบเวอร์  แอนดโ์ลจิสติกส์  
จ ากัด อยู่ในระดั บมาก โดยค่าเฉล่ียสูงสุดไดแก่   ปัจจัยด้านการควบคุมภายใน  รองลงมาคือ  ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์าและการจัดการโซ่อุปทานและโลจีสติกส์   2) ระดบัความส าเร็จในการด า เนินธุรกิจ
ของบริษทั ซีบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล มูบเวอร์ แอนดโ์ลจิสติกส์ จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก 3) ความสัมพนัธ์
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจกบัระดบัความส าเร็จในธุรกิจ พบวา่มีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
  อรรถพล ตรึกตรอง  (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนกลยทุธ์แบบมีส่วนร่วมดว้ยหลกัฉลาด
วางแผน (SMART Planning) เพื่อพฒันาประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐานของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี จากการศึกษาพบวา่ ความสามารถครู คือ 
ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันา ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน ไดแ้ผนกลยทุ ธ์ แบบมีส่วนร่วมดว้ยหลกัฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อพฒันา
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ท่ีเกิดจากการบริหาร
กลยทุธ์ท่ีมีการวางแผน  และการด า เนินการท่ีเป็นระบบ มีจุดเด่นท่ีการก า หนดส่ิงท่ีตอ้งพฒันาของ
องคก์รท่ีชดัเจน การก า หนด ภารกิจและการก าหนดตวัช้ีวดัความส า เร็จท่ีมีลกัษณะ SMARTสามารถ
น าไปใชใ้นสถานศึกษาท่ีจดั การศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี ไดอ้ยา่งเหมาะสม และผลการใชแ้ผนกลยทุธ์แบบ
มีส่วนร่วมดว้ยหลกัฉลาด วางแผน (SMART Planning) ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถของครูผูส้อน
ได ้ 2 วชิาหลกั ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สามารถสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีพฒันา  เทียบเคียงขอ้สอบมาตรฐาน (ขอ้สอบO-NET) มีระดบัคุณภาพดีและดีท่ีสุด ส่งผลต่อ
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ความสามารถครู  ในการจดัการเรียนการสอนระดบัคุณภาพดีและดีท่ีสุด และส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนส่วนใหญ่ บรรลุมาตรฐานดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละเกินร้อยละ 50 
  อุบลรัตน์ แจง้เจริญ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจีสติกส์ท่ีส่งผลต่อ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง  ผลการศึกษาพบวา่  1) ระดบั
ความส าเร็จของกระบวนการโลจีสติกส์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 2) ระดบัมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีวดั
จากการวดัความสามารถขององคก์รจากการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รแบบสมดุล พบวา่ใน
ภาพรวมอยูใ่นร ะดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตของ
องคก์ร รองลงมาคือ ดา้นมุมมองดา้นลูกคา้ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัความส าเร็จ ของ
กระบวนการโลจีสติกส์และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีวดัจากการวดัความสามารถขององคก์รจากการ
ประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รแบบสมดุล พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจีสติกส์มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกไปในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีวดัจากการวดัความส ามารถ
ขององคก์รจากการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รแบบสมดุล 
  สุชาดา ตรีพฒันาสุวรรณ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการส่ือสารทางการตลาด
แบบครบเคร่ือง ท่ีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร ยีห่อนิวทริไลท์  ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม มีอิทธิพลอยูในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายข้ อ พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ท่ีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ เสริม
อาหารนิวทริไลท์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ความมีช่ือเสียงของบริษั ทผูผ้ลิต (แอมเวย์) และปจจยัดาน
ผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลท์อยูใ่นระดบัมาก คือ การรับ
คืนของผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารยีห่้ อนิวทริไลท์  ฉลากบนบรรจุภณัฑ์ มีแสดงวนัเดือนปี ท่ีผลิตและวนั
หมดอาย ุความหลากหลายของผลิ ตภณัฑ์เสริมอาหารยีห่้ อนิวทริไลท์  ความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารยีห่อ้นิวทริไลท์  การรับประกนัของผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารนิวทริไลท์  และความน่าเช่ือถือ
จากแหล่งสถาบนัวจิยันิวทริไลท์  2) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบครบเคร่ืองโดยรวม มีอิทธิพล
อยใูนระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นพนกังานขาย ดา้นการให
ข่าวและประชาสัมพนัธ  ด้านการตลาดและด านการจดักิจกรรมพิเศษ มีอิทธิพลอยู ในระดบัมาก  
ส าหรับดา้นการโฆษณา และดา้นการแสดงสินคา้ มีอิทธิพลอยูในระดบัปานกลาง  3) พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลหลกัท่ีรับประทานผลิตภณัฑ์ เสริม
อาหารยีห่อ้นิวทริไลท ์คือ เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรง แหล่งท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารยีห่้อนิวทริไลท์จาก
การสั่งซ้ือทางนกัธุรกิจอิสระแอมเวย์  บุคคลท่ี มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่ อการซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร          
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ยีห่้อนิวทริไลท์ คือ เพื่อน ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ นิวทริไลท์  นิวทริ-โปรตีน และมี
ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียประมาณ 2 คร้ังต่อ 3 เดือน ระยะเวลาบริโภคผลิตภณัฑ์เฉล่ียประมาณ 17 เดือน 
และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยีห่อ้นิวทริไลทต่์อคร้ังโดยเฉล่ียประมาณ 2,175 บาท 
  รุจิราภรณ์  แสงอินทร์ (2554) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนกัธุรกิจ    
แอมเวยใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  ผลการศึกษาพบวา่  นกัธุรกิจแอมเวยมี์ทั้งเพศชายและหญิงอยูใ่น
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานภาพสมรสมากท่ีสุด มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มากท่ีสุดมีอาชีพรับจา้งมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมาเป็นอาชพัเจา้ของธุรกิจ การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ระดบั
ความส าคญัขององคป์ระกอบท่ีมีอิ ทธิพลต่อความส าเร็จมี 6 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น         
กลยทุธ์การตลาด ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการศึกษาอบรมและดา้นองคป์ระกอบ ความส าเร็จ
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
  สุนทรี เจริญสุข (2555) ไดศึ้กษาการจดัการโลจิสติกส์ เพื่อสร างความไดเ้ปรียบทางการ       
แข่งขนั: กรณีศึกษา บริษทั วี -เซิร์ฟ โลจิสติกส์  จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ 1) รูปแบบและลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิ จโลจิสติกส์ของบริษทัวี- เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากดั จดัเป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์แบบ 3PL 
(Third Party Logistics Provider) ท่ีเป็นเจา้ของสินทรัพยใ์นการประกอบกิจกรรมทางโลจิสติกส์ท่ี
รวบรวมหลากหลายบริการอยา่งครบวงจร 2) กิจกรรม โลจิสติกส์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ของบริษทั ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากดั ทั้งการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณมีความสอดคลอ้ง
กนั ซ่ึงทั้ง 11 กิจกรรม มีส่วนช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษทัสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้ง 3 ดา้น 3) 
แนวทางการก าหนดรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพคือ จะตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในแต่ละปีตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการก าหนดลกัษณะงานท่ีชดัเจน เพื่อให้
พนกังานทุกค นท างานไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการเพื่อขจดัความซ ้ าซอ้นของการท างาน ผลการวจิยัเชิงปริมาณ
พบวา่ การวเิคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ว-ี เซิร์ฟ     
โลจิสติกส์ จ ากดั คือ อนัดบัท่ีหน่ึง ปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้ มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
36.28 และปัจจยัเชิงกลยทุธ์ท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้ง 3 ดา้น มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
ร้อยละ 42.5 และการสร้างความแตกต่างร้อยละ 40.3 โดยการเป็นผูน้ าดา้นต้ นทุน ร้อยละ 34.8 มี
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั ดงันั้น บริษทัฯจึงควรมีการจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมใน
หลายดา้นควบคู่กนัไป เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในทุกดา้น 
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  อดิศกัด์ิ กรรณณรงค ์(2557) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัการด าเนินงานท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของร้านจดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในภาคใต ้ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัการด า เนินงานท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของร้านจ า หน่ายวสัดุ
ก่อสร้าง ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัการปฏิบติังาน กระบวนการสั่งซ้ือ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
การจดัการสินคา้คงคลงั การ บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  การขนส่ง และการจดัการคลงัสินคา้  โดยทั้ง     
7  ปัจจยัสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดได้ 62.25% ปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดม้าก ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการบริการ รองลงมาเป็น ปัจจยัดา้นกระบวนการสั่งซ้ือ การ
ติดต่อส่ือสาร การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการโลจิสติกส์ยอ้นกลบั และการขนส่ง ตามล า ดบั ส่วน
ปัจจยัท่ีอธิบายความแปรปรวนไดน้อ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัการจดัการคลงัสินคา้ 
  Saenz-González (1968) ไดศึ้กษา มุมมองของกระบวนการของการซ้ือกิจการ -  กุญแจสู่
ความส าเร็จ  ผลการศึกษาพบวา่  การควบรวมและซ้ือกิจการไม่ไดเ้ป็นเพียงยานพาหนะส าหรับการ
ควบคุมดูแลกิจการ  พวกเขายงัจะมียานพาหนะส าหรับการเปล่ียนเส้นทางยทุธศาสตร์ขององคก์ร   
ความสามารถในการการต่ออายแุละวธีิการท่ีจะไดรั้บทรัพยากรใหม่ ๆ ผา่นการทบทวนวรรณกรรมและ
กรณีของการซ้ือท่ีใชง้านอยู่  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะตรวจสอบความหมายเชิงกลยทุธ์ของการควบรวม
และซ้ือกิจการ มุมมองกระบวนการของการเขา้ซ้ือกิจการ Vis-a-Vis มุมมองเหตุการณ์และจะก าหนด
และอธิ บายถึงวธีิการท่ีประสบความส าเร็จในการซ้ือ รวมไปถึงการด าเนินงานท่ีประกอบไปดว้ย
กระบวนการดงักล่าว 
  Zhang Daguang (1972) ไดศึ้กษาโลจิสติกส์ประเทศจีนและบทวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ผล
การศึกษาพบวา่ โลจิสติกส์ไดก้ลายเป็นหน่ึงในค าท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2000 หากมี
การประเมินผลการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ค าท่ีใชบ้่อยคือ : "ขนาดใหญ่มหาศาลส่วนแบ่งการตลาดใน
ระดบัต ่าและมีศกัยภาพสูง  เน่ืองจากมีความสนใจท่ีแขง็แกร่งในการใหบ้ริการโลจิสติกส์จากทั้ง          
นกัธุรกิจและรัฐบาล  ในอดีตท่ีผา่นมาผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในประเทศจีน ถือไดว้า่โลจิสติกส์นั้นเป็นเพียง
แนวความคิดในระดบัต ่า  ส่วนใหญ่หมายถึงการขนส่งและบริการคลงัสินคา้  แต่ในขณะน้ีผูผ้ลิต
ส่วนมากก าลงัมองหาการบริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด งานวจิยัเล่มน้ีแสดงภาพรวมของตลาดโลจิสติกขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศจีน เช่นเดียวกบัอุปสรรคในการพฒันาโลจิสติกส์ท่ีทนัสมยัในประเทศจีน  แสดงใหเ้ห็นถึง
เหตุผลท่ีวา่ท าไมเราควรมองไปท่ีโลจิสติกส์ของบุคคลท่ีสามในประเทศจีนและวเิคราะห์กลยทุธ์ทาง
ธุรกิจและศกัยภาพส าหรับการใหบ้ริการโลจิสติกส์  นอกจากน้ีงานวจิยัน้ีน้ียงัช้ีใหเ้ห็นความทา้ทายท่ีผู ้
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ใหบ้ริการ 3PL ควรใหค้วามสนใจ วเิคราะห์การพฒันาของตลาดซอฟตแ์วร์ SCM และโอกาสทางธุรกิจ 
เซสชัน่สุดทา้ยคือแผนธุรกิจส าหรับซอฟตแ์วร์ SCM 
  John Mentzer Soonhing Min and Michelle Bobbitt (2004) ไดศึ้กษาแนวทางท่ีน าไปสู่ทฤษฎี
เอกภาพของโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบวา่ แมโ้ลจิสติกส์จะมีความส าคญัเพิ่มข้ึนในกลยทุธ์ขององคก์ร
และเศรษฐกิจทัว่โลก การทบทวนวรรณกรรมของโลจิสติกส์เผยใหเ้ห็นเล็กนอ้ยวา่มีความพยายามท่ีจะ
สร้างทฤษฎีเอกภาพของโลจิสติกส์ (ทฤษฎีบทบาทของโลจิสติกส์ในบริษทั ) ดงันั้น วตัถุประสงคข์อง
การวจิยัน้ี คือการมุ่งไปสู่หรือการคน้ควา้หาทฤษฎีเอกภาพของโลจิสติกส์ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มของ
บทบาททางกลยทุธ์และสมรรถนะของโลจิสติกส์ หากพิจารณาความส าคญัของโลจิสติกส์ใน กลยทุธ์
ขององคก์รทุกวนัน้ี มีการน าทฤษฎีต่าง  ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นบริษทั อธิบายเหตุผลส าหรับกิจกรรม         
โลจิสติกส์ภายในบริษทั วตัถุประสงคข์องทฤษฎีใชเ้ป็นจุดอา้งอิงส าหรับการพฒันาทฤษฎีในอนาคต 
และการวจิยัเชิงประจกัษใ์นโลจิสติกส์ 
  El Amrani (2007) ไดศึ้กษา ผลกระทบของ  Logistics Parks บนห่วงโซ่อุปทานทัว่โล ก       
ผลการศึกษาพบวา่ โลกาภิวตัน์ของอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 1980 Logistics Parks ไดก้ลายเป็นวธีิการ
แกปั้ญหาส าหรับการรวมของการด าเนินงานและการขนส่งบริการส าหรับบริษทัทัว่โลก ในเร่ิมแรก 
Logistics Parks ช่วยบริษทัในการรวมศูนยก์ารด าเนินงานโดยใชค้ลงัสินคา้ร่วมกนัและโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งเหล่าน้ี Logistics Parks ยงัมีช่วงของการบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของห่วงโซ่อุปทาน Logistics Parks เหล่าน้ีส่วนใหญ่ ถูกพฒันาข้ึนในทศวรรษท่ีผา่นมาและมีงานวจิยั
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีและการใหบ้ริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม 
  ผลกระทบของการบริการเหล่าน้ีบนห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกยงัไม่เขา้ใจกนัดี  ผูจ้ดัการของ  
Logistics parks จากทัว่โลกไดรั้บการสัมภาษณ์และส ารวจเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานทัว่ไปท่ี  parks 
ของพวกเขา  และเก่ียวกบัการบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มท่ีพวกเขาใหส้ าหรับบริษทั ในการท่ีอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน องคป์ระกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม
ท่ีไดรั้บการจดักลุ่มและจดัอนัดบัตามผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน  และความน่าสนใจใหก้บัลู กคา้  
ต าแหน่งทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีเป็นตวัแทนปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการเลือก Logistics parks อยา่งไรก็ตามการบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มอ่ืน ๆ จะค่อย  ๆ ดึงดูด
ความส าคญัและความน่าสนใจเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของความตอ้งการของลูกคา้และ ความซบัซอ้นของ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงน้ี Logistics parks ตอ้งเลือกบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มท่ีมีความ
น่าสนใจมากท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ และท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกมากท่ีสุดในห่วงโซ่อุปทาน 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
   การศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ สติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนิวทริไลท์ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้การวจิยัเชิงส า รวจ (Survey Research Method) และใชว้ธีิการเก็บ        
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
  3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  3.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลทัว่ไปท่ีบริโภคหรือบุคคลท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมนิวทริไลทใ์นเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลทัว่ไปท่ีบริโภค หรือบุคคล ท่ีเคยบริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลทจ์ านวน 400 ชุดตวัอยา่ง (ส ารองขอ้มูล 15 ชุดตวัอยา่ง) จากการค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 

N  =  
Z2P(1−P)

d2
 

 
โดย  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  d แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
  Z แทน ระดบัความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96  
             ท่ีระดบัความมัน่ใจ 95% (ระดบั 0.05)  
  P แทน ค่าระดบัความน่าจะเป็นของประชากร 
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  โดยแทนท่ีระดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 0.5 ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะไดผ้ลดงัน้ี 
 

N  =  
 1.96 2(0.5)(1−0.5)

(0.05)2
 

      
       N  =  384.16 

 

    ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 385 ชุดตวัอยา่ง เผือ่การสูญเสียของ
แบบสอบถามเท่ากบั 15 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 
    การเลือกตวัอยา่งส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น      
Non – Probability Sampling และใชก้ารเลือกตวัอยา่ง  แบบบอกต่อ  Snowball Sampling เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีจดัเตรียมไวน้ าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2557) 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
   ไดท้  า การวจิยัเชิงส า รวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอ้มูล                  
โดยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
   3.2.1  ไดท้  าการศึกษา  เอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของ
กระบวนการโลจิ สติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลท ์โดยมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัภายใตว้ตัถุประสงคใ์นเร่ืองดงักล่าว 
   3.2.2  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ สติกส์ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนิวทริไลท์  โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน เป็นการวดัค าถามโดยใชค้  าถามปลายปิด (Closed Ended) ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็น
ค าตอบหลายๆตวัเลือก (Multiple Choice) 
   ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ โดยพฒันา
มาจากงานวจิยัของ อรรถพล ตรึกตรอง (2554) และจากการคน้ควา้ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัจาก  



70 
 

Handbook of Marketing Scales (William/Richard, 1945 & Gordon,1954) ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 16 
ค าถาม ซ่ึงมีลกัษณะของค าถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
   ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยพฒันามาจากงานวจิยัของ
สมใจ ลกัษณะ (2543) ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 15 ค าถาม ซ่ึงมีลกัษณะของค าถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
   ซ่ึงแบบสอบถาม ตอนท่ี 2-3 มีลกัษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดใชเ้กณฑ ์การใหค้ะแนน 
ดงัน้ี  

คะแนน  การแปลความหมาย 
             5         ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
             4         ระดบัความคิดเห็นมาก 
             3         ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
             2         ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
             1         ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
  เกณฑก์ารแปลความหมาย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้น โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = H – L   

           I 

 H = ค่าคะแนนสูงสุด 

 L = ค่าคะแนนต ่าสุด 

 I = อนัตรภาคชั้น 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =            5 – 1 

      5 

   =            0.8  

  ดงันั้น การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัจะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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  3.2.3  น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีแกไ้ขแลว้ใหก้บัผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบเก่ียว 

กบัการใชภ้าษาและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ประกอบดว้ย 

   3.2.3.1  รองศาสตราจารย ์ดร. ประดิษฐ ์วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

   3.2.3.2  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เพียงจนัทร์ โกญจนาท รองคณบดี ฝ่ายวชิาการ 

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 

   3.2.3.3  รองศาสตราจารย ์บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ดา้น

พฒันากลยทุธ์และธุรกิจ  บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั(มหาชน) 

  จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ 

วตัถุประสงคข์องแต่ละขอ้ (Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยก าหนดค่าตวัเลข ดงัน้ี 

     ค่า +1 คือ มีความสอดคลอ้ง 
     ค่า 0   คือ ไม่แน่ใจ  
     ค่า-1  คือ ไม่สอดคลอ้ง 
  ซ่ึงตอ้งไดค่้า IOC มากกวา 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้ และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) สูตรท่ีได ้
ในการค านวณหาค่า IOC (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)  ดงัน้ี 
  สูตรในการค านวณหาค่า IOC  

     IOC = 
R

N
 

     IOC = ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
     R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
     N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
   เกณฑใ์นการเลือกขอ้ค า ถามพิจารณาจากค่า IOC ถา้มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป 
แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถวดัปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาได ้ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดแ้ละหากต ่ากวา่ 0.50 
แสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้นไมส่ามารถวดัปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาได ้ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 
   จากนั้นไดน้ า แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ ไขจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปทดลองกั บประชากรท่ี
ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ า นวน 30 คน แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนน เพื่อหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ า (α – 
Coefficient) ของความเช่ือมั่นตามสูตรของ  Cronbach’s Alpha (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557) จากการ
ทดสอบไดค้่าความเช่ือมัน่มากกวา่  0.7 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือได ้แสดงในตารางท่ี 3.1 ถึง 
ตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 

ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ค่าความเช่ือมัน่ 
1. ดา้น S (Support for Customers) ดูแลลูกคา้ 0.640 
2. ดา้น M (Measurable) วดัผลได ้ 0.799 
3. ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 
4. ดา้น R (Rationality) ความสมเหตุสมผล 
5. ดา้น T (Timely) ระยะเวลาแน่นอน 

0.759 
0.590 
0.640 

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.685 
 
ตารางที ่3.2 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ค่าความเช่ือมัน่ 
1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 0.502 
2. การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
3. กระบวนการปฏิบติังาน 

0.876 
0.659 

4. ความพอใจของทุกฝ่าย 0.850 
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.721 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   3.3.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
400 ชุดตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
    3.3.1.1  แจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปท่ีบุคคลทัว่ไปท่ีบริโภค
หรือบุคคลท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลทใ์นเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
    3.3.1.2  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
– 30 เมษายน พ.ศ.2559 
   3.3.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ รวบรวมจากบทความ 
วารสาร ต าราเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนงานวจิยัเชิงวชิาการต่างๆเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศึกษา
คร้ังน้ี 
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3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดแลว้ น าขอ้มูล
ทั้งหมดมาจดัระเบียบขอ้มูล ท าการลงรหสั (Coding) แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรมทางสถิติ เพื่อบนัทึกขอ้มูลและเพื่อค านวณค่าสถิติขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงสถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
   3.4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) วเิคราะห์ขอ้มูล  
พื้นฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  ขอ้มูลจากตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา  โดยน ามาวเิคราะห์ค่าทางสถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   3.4.2  การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัค่าเฉล่ียของตวัแปร 1 กลุ่ม (One – sample t-test) และค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (Independent – sample t-test) ค่าเฉล่ียตวัแปรท่ีมีอิสระต่อกนัท่ีมีตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไป 
(One – way ANOVA) การพิจารณาจะเร่ิมโดยตรวจสอบค่าแปรปรวนของตวัแปรทั้ง 2 กลุ่ม วา่เท่ากนั
หรือไม่ ซ่ึงตวัเลขน้ีจะตอ้งดูตวัเลขในการทดสอบสมมติฐาน (Sig.) โดยหากมีค่าต ่ากวา่ 0.05 ก็จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั และหากมากกวา่ 0.05 จึงจะยอมรับสมมติฐานหลกั และตรวจสอบหาค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรตามวา่มีค่าเท่ากบั 3 (ปานกลาง ) หรือไม่ การทดสอบสมมติฐานโดยวธีิน้ีใชก้บัการหาค่า
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจากค าถามในแบบสอบถาม 
   สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั 
   สถิติท่ีใช ้คือ  การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Independent Sample t-test) ซ่ึงใชก้บั
ตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร และการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  (One - Way ANOVA) ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบหาความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม และใช้ในกรณี
ท่ีเห็นความแ ตกต่าง  ระหวา่งกลุ่มได้ ทดสอบความแตกต่าง  ของค่าเฉล่ียแบบจั บพหุคูณ (Multiple 
Comparison) โดยวธีิ LSD  (Least Significant Difference) เพื่อท าการทดสอบ โดยก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
   สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
   สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis)  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนิวทริไลท์ ในคร้ัง
น้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ในการประมวลผล 
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น บุคคลทัว่ไปท่ีบริโภค หรือบุคคล ท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมนิวทริไลทใ์นเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 คน และไดก้ าหนดสัญลกัษณ์และตวัแปรท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
 n แทน     จ านวนประชากรในกลุ่มตวัอยา่ง 
 x        แทน     ค่าคะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Mean)  
 SD    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t        แทน   ค่าสถิติท่ีใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบ (t-Deviation)  
 F       แทน   ค่าสถิติท่ีใชใ้นการแจกแจงความถ่ีแบบ (F-Deviation) 
 ss       แทน   ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS   แทน   ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df      แทน   องศาแห่งความอิสระ(Degree of Freedom) 
 LSD  แทน    Lest Significant Difference 
 Sig.   แทน    ระดบันยัส าคญัทางสถิติเพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน 
 *        แทน    ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 R      แทน    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
 R Square  แทน    ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
   การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่า
ร้อยละ 
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   ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิ สติกส์ วเิคราะห์
โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของผลขอ้มูลท่ีไดต้ามเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้
   ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของผลขอ้มูลท่ีไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
   ส่วนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐาน  
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน  

 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพดา้นเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

205 
195 

51.2 
48.8 

รวม 400 100.0 
  จากตารางท่ี 4.1 พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.2 ท่ีเหลือเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 48.8 
  
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพดา้นอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 

21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

61 ปีข้ึนไป 

15 
81 

101 
128 
50 
25 

3.8 
20.2 
25.2 
32.0 
12.5 
6.2 

รวม 400 100.0 
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  จากตา รางท่ี 4.2 พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 
รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2 อาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.2  อาย ุ51-60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 12.5 อาย ุ61 ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.8 
ตามล าดบั     
  

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพดา้นระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

47 
250 
94 
9 

11.8 
62.5 
23.5 
2.2 

รวม 400 100.0 
  จากตารางท่ี 4.3 พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 23.5 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 11.8 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.2 
  
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพดา้นอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
เจา้ของกิจการ 
รับราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 
อาชีพอิสระ 

อ่ืนๆ 

17 
36 
68 

110 
74 
95 

4.2 
9.0 

17.0 
27.5 
18.5 
23.8 

รวม 400 100.0 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 23.8 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 18.5  อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 17.0 อาชีพเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอาชพันกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
4.2 ตามล าดบั 
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 ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพดา้นรายไดต่้อเดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

  10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001- 40,000 บาท 
40,001- 50,000 บาท 
50,001 – 60,000 บาท 
60,001 – 70,000 บาท 
70,001- 80,000 บาท 
80,001 บาทข้ึนไป 

85 
70 
64 
87 
44 
26 
3 
21 

21.2 
17.5 
16.0 
21.8 
11.0 
6.5 
8.0 
5.2 

รวม 400 100.0 
  จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 40,001- 50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 รองลงมาไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.2  รายไดต่้อเดือน 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้
ต่อเดือน 50,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 รายไดต่้อเดือน 70,001-80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
8.0 รายไดต่้อเดือน 60,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรายไดต่้อเดือน 80,001 บาทข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 
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  ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์โดยภาพรวม 
 
ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ   
       โลจิสติกส์โดยภาพรวม  

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้  
M (Measurable)  วดัผลได ้
A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 

3.87 
3.69 
3.89 

0.837 
0.883 
0.723 

มาก 
มาก 
มาก 

R (Rationality) ความสมเหตุสมผล  
T (Timely) ระยะเวลาท่ีแน่นอน  

3.96 
3.88 

0.798 
0.735 

มาก 
มาก 

รวม 3.85 0.795 มาก 
  จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์โดยรวมมีความส าคญั
ระดบัมาก ดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้น R (Rationality) ความสมเหตุสมผล มีความส าคญัระดบั
มาก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน มีความส าคญัระดบัมาก  ดา้น 
T (Timely) ระยะเวลาท่ีแน่นอน มีความส าคญัระดับมาก ดา้น S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้ มี
ความส าคญัระดบัมาก และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น M (Measurable) วดัผลได้  มี
ความส าคญัระดบัมาก 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์  ดา้น S (Support for 
Customers)  ดูแลลูกคา้  
 
ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ต่อปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ 
       โลจิสติกส์ ดา้น S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้ 

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้าน S (Support  for Customers)  ดูแลลูกค้า 
1.ค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่ง
ยิง่ 
2.ลูกคา้ไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 
3.บริษทัพยายามท่ีจะใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด 
4.บริษทัยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้เม่ือมีความตอ้งการพิเศษ 
 

 
4.19 

 
4.10 
3.66 
3.53 

 

 
0.796 

 
0.838 
0.816 
0.901 

 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.87 0.837 มาก 
  จากตารางท่ี 4.7 พบวา่  ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น S (Support for 
Customers)  ดูแลลูกคา้ มีความส าคญัระดบัมาก  โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ค  านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งยิง่  มีความส าคญัระดบัมาก 
รองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้ไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน มีความส าคญัระดบัมาก และ
ขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้เม่ือมีความตอ้งการพิเศษมีความส าคญั
ระดบัมาก 
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์  ดา้น M (Measurable) สามารถ
วดัผลได ้ 
 
ตารางที ่4.8 แสดงค่าเฉล่ีย (X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ต่อปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ  
       โลจิสติกส์ ดา้น M (Measurable) สามารถวดัผลได ้

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้าน M (Measurable) สามารถวดัผลได้ 
1.บริษทัสามารถแกไ้ขการส่งสินคา้ใหถู้กตอ้งและตรงต่อ
เวลามากข้ึน 
2.บริษทัสามารถเพิ่มยอดการสั่งสินคา้และการใหบ้ริการ
ไดม้ากข้ึน 
3.บริษทัสามารถก าหนดนโยบายในการจดัสินคา้ท่ีเป็น
มาตรฐาน เพื่อใหก้ารจดัสินคา้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
นโยบายขององคก์ร 

 
3.96 

 
3.62 

 
3.50 

 
 
 

 
0.814 

 
0.871 

 
0.966 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

รวม 3.69 0.883 มาก 
  จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น M 
(Measurable) สามารถวดัผลได้  มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ขอ้ท่ีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถแกไ้ขการส่งสินคา้ใหถู้กตอ้งและตรงต่อเวลามากข้ึน มีความส าคญั
ระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัสามารถเพิ่มยอดการสั่งสินคา้และการใหบ้ริการไดม้ากข้ึน มี
ความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถก าหนดนโยบายในการจดั
สินคา้ท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อใหก้ารจดัสินคา้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามนโยบายขององคก์ร  มีความส าคญั
ระดบัมาก 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์  ดา้น A (Attribute 
Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 
 

ตารางที ่4.9 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ต่อปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ    

        โลจิสติกส์ ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้าน A (Attribute Favorabillity) คุณลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้ 
1.ลูกคา้สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียว กบัสินคา้ของ
บริษทัไดม้ากนอ้ยตามตอ้งการ 
2.บริษทัสามารถแสดงความรับผดิชอบต่อสินคา้ในกรณี
สินคา้เกิดการเสียหาย 

 
3.92 

 
3.94 

 

 
0.836 

 
0.865 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.บริษทัสามารถแสดงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ในกรณีท่ี
ลูกคา้เกิดอุบติัเหตุจากสินคา้ 

3.84 0.957 มาก 

รวม 3.89 0.723 มาก 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น A (Attribute 
Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน  มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ขอ้ท่ี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถแสดงความรับผดิชอบต่อสินคา้ในกรณีสินคา้เกิดการเสียหาย 
มีความส าคญัระดบั มาก รองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้ของบริษทั
ไดม้ากนอ้ยตามตอ้งการ มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถ
แสดงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้เกิดอุบติัเหตุจากสินคา้ มีความส าคญัระดบัมาก 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้นR (Rationality) ความ

สมเหตุสมผล 

 
ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ต่อปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ 
         โลจิสติกส์ ดา้น  R (Rationality) ความสมเหตุสมผล 

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้าน  R (Rationality) ความสมเหตุสมผล 
1.สามารถจดัการงานไดโ้ดยอยูใ่นช่วงเวลาท่ีก าหนด 
2.ด าเนินการดา้นการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมตั้งแต่คร้ังแรกท่ี
ใชบ้ริการ 
3.มีสินคา้อยูเ่สมอเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 
 

 
4.30 
3.86 

 
3.74 

 

 
0.786 
0.788 

 
0.821 

 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.96 0.798 มาก 

  จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น R 
(Rationality) ความสมเหตุสมผล มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ขอ้ท่ีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถจดัการงานไดโ้ดยอยูใ่นช่วงเวลาท่ีก าหนด มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมา
ไดแ้ก่ ด าเนินการดา้นการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชบ้ริการ  มีความส าคญัระดบัมาก และ
ขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีสินคา้อยูเ่สมอเม่ือลูกคา้ตอ้งการ มีความส าคญัระดบัมาก 
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์  ดา้น T (Timely) ระยะเวลา
แน่นอน 
 
ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ต่อปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ  
         โลจิสติกส์ ดา้น T (Timely) ระยะเวลาแน่นอน 

ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้าน T (Timely) ระยะเวลาแน่นอน 
1.ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ในระยะเวลาท่ีแน่นอน 
2.ลูกคา้สามารถวางแผนรายการการสั่งซ้ือสินคา้ได้ 
3.บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ตรงเวลาท่ีวางไว ้

 
3.88 
3.96 
3.82 

 
0.828 
0.883 
0.941 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.88 0.735 มาก 
  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น T (Timely) 
ระยะเวลาแน่นอน มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ลูกคา้สามารถวางแผนรายการการสั่งซ้ือสินคา้ได ้มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้
จะไดรั้บสินคา้ในระยะเวลาท่ีแน่นอน  มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ 
บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ตรงเวลาท่ีวางไว ้มีความส าคญัระดบัมาก 
  ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยภาพรวม 
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ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
        โดยรวม  

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
กระบวนการปฏิบติังาน 
ความพอใจของทุกฝ่าย 

3.87 
3.67 
3.99 

0.592 
0.654 
0.687 

มาก 
มาก 
มาก 

3.72 0.606 มาก 
รวม 3.81 0.544 มาก 

  จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยภาพรวมมีความส าคญัระดบัมาก 
ดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีความส าคญัระดบัมาก  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย  มีความส าคญั
ระดบัมาก  และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ ก่ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร มีความส าคญั
ระดบัมาก 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
 
ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
         ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
1.บริษทัสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.บริษทัมีการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม ่ๆ ในการท างานอยู่
เสมอเพื่อปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
3.บริษทัมีการปฏิบติังานไดส้ าเร็จดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง  
มีประสิทธิภาพ 
4.บริษทัมีความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จมีคุณภาพ    
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

 
4.29 

 
4.12 

 
3.77 

 
3.34 

 
0.800 

 
0.821 

 
0.801 

 
0.890 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม 3.87 0.592 มาก 
  จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
บริษทัมีการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม ่ๆ ในการท างานอยูเ่สมอเพื่อปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทั มีความสามารถในการ
ท างานใหส้ าเร็จมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย มีความส าคญัระดบัปานกลาง 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั

ทรัพยากร 

 

ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 
         ธุรกิจอาหารเสริม ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร 
1.บริษทัมีความสามารถในการวเิคราะห์ความตอ้งการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.บริษทัสามารถจดัหางบประมาณและทรัพยากรใหเ้พียงพอ
อยา่งสม ่าเสมอ 
3.บริษทัมีความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ 
4.บริษทัมีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ให ้
คุม้ค่าและน ามาใชอี้กคร้ังเพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร 

 
3.74 

 
3.91 

 
3.59 

 
3.45 

 
0.799 

 
0.852 

 
0.897 

 
1.022 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.67 0.654 มาก 
  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั
ทรัพยากร มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
บริษทัสามารถจดัหางบประมาณและทรัพยากรใหเ้พียงพออยา่งสม ่าเสมอ  มีความส าคญัระดบัมาก 
รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัมีความสามารถในการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานได้
อยา่งเหมาะสม มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัมีการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ใหคุ้ม้ค่าและน ามาใชอี้กคร้ังเพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร มีความส าคญัระดบัมาก 
 

 

 

 

 



87 
 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

 
ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 
         ธุรกิจอาหารเสริม ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.บริษทัมีการปรับปรุงและพฒันาวธีิการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดผลงานท่ีดียิง่ข้ึน 
2.บริษทัสามารถน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้พื่อเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.บริษทัมีกลยทุธ์ในการน าเอาความรู้ความสามารถมาใชใ้น
การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าใหล้ดขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏิบติังาน 

 
3.85 

 
3.86 

 
4.28 

 
0.839 

 
0.935 

 
0.796 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

รวม 3.99 0.687 มาก 
   จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน  มี
ความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริษทัมีกลยทุธ์ใน
การน าเอาความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกต้อง ท าใหล้ดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน  
มีความส าคญัระดบัมาก ท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัสามารถน าเทคโนโลยใีหม่  ๆ มาใชเ้พื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ บริษทัมีการปรับปรุงและพฒันาวธีิการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีดียิง่ข้ึน มีความส าคญัระดบั
มาก 
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   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 
         ธุรกิจอาหารเสริม ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ระดับความส าคัญ 
X  SD แปลผล 

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 
1.บริษทัไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติังานจากบุคลากรทุก
ฝ่ายและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 
2.บริษทัสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ สามารถ
ใชอ้า้งอิงในการท างานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.บริษทัมีความพร้อมและเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือ ร่วมมือ
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
4.บริษทัมีผลงานและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใชป้ระกอบการพิจารณาแกปั้ญหาการปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 
4.06 

 
3.76 

 
3.55 

 
3.54 

 

 
0.814 

 
0.783 

 
0.875 

 
0.996 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

รวม 3.72 0.606 มาก 
  จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม  ดา้นความ
พอใจของทุกฝ่าย มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ บริษทัไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติังานจากบุคลากรทุกฝ่ายและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป   
มีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ สามารถ
ใชอ้า้งอิงในการท างานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ีย
ต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัมีผลงานและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใชป้ระกอบการพิจารณา
แกปั้ญหาการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าคญัระดบัมาก 
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  ส่วนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั 
  ดา้นเพศ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) โดย
ก าหนดเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่าง
กนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีเพศต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีเพศต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั 
  ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกนั (Indeperdent Sample t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานรอง
(H1)ก็ต่อเม่ือ P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
  ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพ ดา้นเพศ ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 
         ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพ ดา้นเพศ  

เพศ จ านวน (N) x  SD t P 
ชาย 205 3.88 0.55 2.445 0.015 
หญิง 195 3.75 0.52   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ค่า P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความวา่ เพศชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพ
การด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 1.2 ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอายตุ่ างกนั ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน ท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอายตุ่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอายตุ่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั 
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  ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-
Way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
  ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาย ุปรากฏดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 

 ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาย ุ

อายุ df SS MS F P 

ระหวา่งกลุ่ม 5 3.667 0.733 2.523 0.029* 

ภายในกลุ่ม 394 114.541 0.291 

  รวม 399 118.208       
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ค่า P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผู ้ ใชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีอายตุ่าง  ๆ ใหร้ะดบัค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดท้  าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD ปรากฏดงัตารางท่ี 4.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ตารางที ่4.19 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 

  ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นอายเุป็นรายคู่ 

อายุ 
  นอ้ยกวา่ 20 21 – 30 31-40 41-50 51-60 61 ข้ึนไป 

   x̄  4.13 3.68 3.88 3.81 3.85 3.87 

นอ้ยกวา่ 20 4.13 - 0.46 0.25 0.32 0.28 0.26 

21 – 30  3.68 
 

- -0.20 -0.14* 0.18 -0.20 

31-40 3.88 
  

- 0.06* 0.03* 0.01* 

41-50 3.81 
   

- -0.04* -0.06* 

51-60 3.85 
    

- -0.02* 

61 ข้ึนไป 3.87           - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  จากตารางท่ี 4.19 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนก
ตามสถานภาพดา้นอาย ุพบวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีอายตุ่างๆ ใหร้ะดบั ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี
อาย ุ21 - 30 ปี  ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ียนอ้ยกวา่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุ41-50 ปี ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอายุ 
31-40 ปี  ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ียมากกวา่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอาย ุ41-50 ปี 51-60 ปี  และ 61 ปีข้ึนไป 
ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุ41-50 ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ียนอ้ยกวา่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอาย ุ51-60 ปี และ 61 
ปีข้ึนไป ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุ51-60 ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ียนอ้ยกวา่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอาย ุ61 ปีข้ึน
ไป 
  สมมติฐานท่ี  1.3 ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี ระดบัการศึกษา ต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั 
  ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-
Way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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  ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นระดบัการศึกษา ปรากฏดงัตารางท่ี 4.20 
 

ตารางที ่4.20 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 

 ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา df SS MS F P 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.674 0.225 0.757 0.519 
ภายในกลุ่ม 396 117.534 0.297 

  รวม 399 118.208       
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ค่า P มีค่ามากกวา่ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี ระดบัการศึกษา ต่างกนัส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 1.4 ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอาชีพต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาชีพต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
  H1  : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาชีพต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั 
  ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-
Way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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  ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาชีพ ปรากฏดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 
 ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาชีพ 

อาชีพ df SS MS F P 

ระหวา่งกลุ่ม 5 4.888 0.978 3.399 0.005* 

ภายในกลุ่ม 394 113.320 0.288 

  รวม 399 118.208       
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ค่า P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี อาชีพต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ
การด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD ปรากฏดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 
    ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาชีพเป็นรายคู ่

อาชีพ   

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

เจา้ของ
กิจการ 

รับราชการ พนกังาน
บริษทัเอกชน 

อาชีพอิสระ อ่ืนๆ
............ 

  x̄  4.11 4.06 3.78 3.71 3.85 3.80 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.11 - 0.05 0.33 0.40 0.26 0.31 

เจา้ของกิจการ 4.06 
 

- 0.28 0.34 0.20 0.25 

รับราชการ 3.78 
  

- 0.07* -0.07* -0.02* 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 3.71 

   
- -0.14* -0.09* 

อาชีพอิสระ 3.85 
    

- 0.05* 

อ่ืนๆ............ 3.80           - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 4.22 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนก
ตามสถานภาพดา้นอาชีพ พบวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีอาชีพต่างๆ ใหร้ะดบั ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมี
อาชีพรับราชการ  ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ียมากกวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาชีพ   รับราชการ พนกังานบริษทัเอกชน ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ียนอ้ยกวา่ ผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีอาชีพอิสระ และอ่ืน  ๆ และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีอาชีพอิสระ  ใหร้ะดบัความส าคญัเฉล่ีย
มากกวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาชีพอ่ืน ๆ 
  สมมติฐานท่ี  1.5 ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่ างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรายไดต่้อเดือนต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี รายไดต่้อเดือน ต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั 
  ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-
Way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ P มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
  ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นรายไดต่้อเดือนปรากฏดงัตารางท่ี 4.23 
 

ตารางที ่4.23 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 
 ด าเนินงาน จ าแนกตามสถานภาพดา้นรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน df SS MS F P 

ระหวา่งกลุ่ม 7 4.118 0.588 0.656 0.051 

ภายในกลุ่ม 392 114.090 0.291 

  รวม 399 118.208       
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ค่า P มีค่ามากกวา่ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี รายไดต่้อเดือน ต่างกนัส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏดงัตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที ่4.24 แสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการ 
 ด าเนินงาน จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน P ผลการทดสอบ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ 0.015* ยอมรับ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาย ุ 0.029* ยอมรับ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 0.519 ปฏิเสธ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาชีพ 0.005* ยอมรับ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน 0.051 ปฏิเสธ 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ และอาชีพยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ้
ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 
  H0 : ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
  H1 : ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
  ส าห รับการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ระหวา่งความสัมพนัธ์ของปัจจยัความส าเร็จของ
กระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยภาพรวม 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ            
โลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยภาพรวมปรากฏดงัตารางท่ี 4.25 
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ตารางที ่4.25 แสดงค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อ 

 ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยภาพรวม 

Correlation ZZZ 

AAA           Pearson Correlation 0.763 

            Sig. (2-tailed) 0.000** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 AAA =  ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 

 ZZZ =  ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีค่า P มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 เป็นการยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ         
โลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.763 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ              
โลจิสติกส์และประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปรากฏดงัตารางท่ี 4.26 
 
ตารางที ่4.26 แสดงค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์และ 

 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

                  Correlation SUCT REST WORT ENT zzz 
AAA Pearson Correlation 0.691 0.708 0.719 0.616 0.763 

 
Sig. (2-tailed) 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

ST Pearson Correlation 0.593 0.517 0.572 0.516 0.641 
  Sig. (2-tailed) 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

MT Pearson Correlation 0.576 0.630 0.576 0.542 0.679 

 
Sig. (2-tailed) 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

AT Pearson Correlation 0.518 0.592 0.593 0.506 0.647 
  Sig. (2-tailed) 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

RT Pearson Correlation 0.623 0.541 0.614 0.469 0.657 
  Sig. (2-tailed) 0.001** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

TT Pearson Correlation 0.536 0.607 0.588 0.488 0.650 
  Sig. (2-tailed) 0.001** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 aaa  = ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 
 ST  =  ดา้น S (Support for Customers) ดูแลลูกคา้ 
 MT  = ดา้น M (Measurable) วดัผลได ้
 AT  = ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 
 RT  = ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 TT      = ดา้น R (Rationality) ความสมเหตุสมผล 
 zzz   = ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 SUCT  = ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
 REST  = ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
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 WORT  = ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
 ENT = ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 
  จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.763 
  ดา้นปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ พบวา่ ดา้น S (Support for Customers)  ดูแล
ลูกคา้ ดา้น M (Measurable) วดัผลได ้ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนประสม
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และ  (Rationality) ความสมเหตุสมผล  มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยภาพรวม ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.641, 
0.679, 0.647, 0.657 และ 0.650 ตามล าดบั 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลท์  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ      
โลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม    
  ประชากรเป้าหมายส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคคลทัว่ไปท่ีบริโภค หรือบุคคล ท่ีเคย
บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลทใ์นเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี  โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรในการ
ค านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน และใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น                
Non - Probability Sampling และใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบ บอกต่อ Snowball Sampling (ธานินทร์    
ศิลป์จารุ, 2557) 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
จ านวน 1 ฉบบั โดยมีผูท่ี้บริโภค /ผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลทเ์ป็นผูต้อบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดรั้บ
กลบัคืนมาและเป็นฉบบัสมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 400 ฉบบั คิดเป็น 100% วเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยใชก้ารวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.2 มีอายุ

อยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 32.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.5 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 27.5 และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 40,001- 50,000 บาท ร้อยละ 21.8 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 

 ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์โดยรวมมีความส าคญัระดบัมาก ดา้นท่ี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้น R (Rationality) ความสมเหตุสมผล  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น  A (Attribute 
Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน ดา้น T (Timely) ระยะเวลาท่ีแน่นอน  ดา้น S (Support for 
Customers) ดูแลลูกคา้และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้น M (Measurable) วดัผลได ้ตามล าดบั 
   ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น S (Support for Customers) ดูแลลูกคา้ 
มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ค  านึงถึงความ
จ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งยิง่  มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้ไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากบริษทัเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน มีความส าคญัระดบัมาก และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ บริษทัยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้เม่ือมีความตอ้งการพิเศษมีความส าคญัระดบัมาก 
 2. ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น M (Measurable) สามารถวดัผลได้  มี
ความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถ
แกไ้ขการส่งสินคา้ใหถู้กตอ้งและตรงต่อเวลามากข้ึน รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัสามารถเพิ่มยอดการสั่ง
สินคา้และการใหบ้ริการไดม้ากข้ึน  และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถ ก าหนด
นโยบายในการจดัสินคา้ท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่ อใหก้ารจดัสินคา้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามนโยบายของ
องคก์ร 
 3. ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะ
ท่ีเพิ่มข้ึน  มีความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
บริษทัสามารถแสดงความ รับผดิชอบ ต่อสินคา้ในกรณี สินคา้ เกิดการเสียหา ย รองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้
สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้ของบริษทัไดม้ากนอ้ยตามตอ้งการ  และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ีย
ต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัสามารถแสดงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้เกิดอุบติัเหตุจากสินคา้ 
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 4. ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น R (Rationality) ความสมเหตุสมผล มี
ความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถจดัการ
งานไดโ้ดยอยูใ่นช่วงเวลาท่ีก าหนด รองลงมาไดแ้ก่ ด าเนินการดา้นการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมตั้งแต่คร้ัง
แรกท่ีใชบ้ริการ และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีสินคา้อยูเ่สมอเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 
 5. ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ดา้น T (Timely) ระยะเวลาแน่นอน มี
ความส าคญัระดบัมาก โดยค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ลูกคา้สามารถ
วางแผนรายการการสั่งซ้ือสินคา้ได ้รองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ในระยะเวลาท่ีแน่นอนและขอ้
ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ตรงเวลาท่ีวางไว้ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยภาพรวมมีความส าคญัระดบัมาก ดา้นท่ีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นความ
พอใจของทุกฝ่าย  และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร  
 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  พบวา่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ โดยรวมมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ บริษทัสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ รองลงมาไดแ้ก่ บริษทั
มีการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม ่ๆ ในการท างานอยูเ่สมอเพื่อปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมีความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ของทุกฝ่าย 
 2. ดา้นการ จดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร  พบวา่ ดา้นการ จดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร
โดยรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 2 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริษทัสามารถจดัหางบประมาณและทรัพยากรใหเ้พียงพออยา่งสม ่าเสมอ  รองลงมา
ไดแ้ก่ บริษทัมีความสามารถในการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมีการใชท้รัพยากรท่ีมี อยูอ่ยา่งจ า กดั ใหคุ้ม้ค่าและ
น ามาใชอี้กคร้ังเพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร 
 3. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน พบวา่ ดา้นกระบวนการปฏิบติังานโดยรวมมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริษทัมี   
กลยทุธ์ในการน าเอาความรู้ความสามารถมาใช้ ในการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท า ใหล้ดขอ้ผดิพลาดใน
การปฏิบติังาน  รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัสามารถน าเทคโนโลยใีหม่  ๆ มาใชเ้พื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการ



102 
 

ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมีการปรับปรุงและพฒันาวธีิการ
ปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีดียิง่ข้ึน 
  4.  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย พบวา่ ดา้นความพอใจของทุกฝ่ายโดยรวมมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริษทั
ไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติังานจากบุคลากรทุกฝ่ายและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป  รองลงมา
ไดแ้ก่ บริษทัสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ สามารถใชอ้า้งอิงในการท างานของหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมีผลงานและขอ้เสนอแนะท่ี เป็นประโยชน์ใน
การน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาแกปั้ญหาการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1.  สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายุ และดา้นอาชีพยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้  ส าหรับ ปัจจยั ส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือน ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  2. สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีค่า P มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 เป็นการยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ  
โลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.763 
  ดา้นปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ พบวา่ ดา้น S (Support for Customers) ดูแล
ลูกคา้ ดา้น M (Measurable) วดัผลได ้ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนประสม
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และ  (Rationality) ความสมเหตุสมผล  มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยภาพรวม ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.641, 
0.679,  0.647, 0.657 และ 0.650 ตามล าดบั 
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5.2 การอภิปรายผลการวจิัย 

  ผลการศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลท์ ” สามารถน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  เพศของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลท์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง       
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อรนลิน               
กาญจนดิษฐ์  (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคและความเช่ือในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 25-35 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทั มีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน และพบวา่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 40,001- 50,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นงลกัษณ์ วงศม์า (2549) ไดศึ้กษาพฤติกรรมความพึงพอใจและ    ปัญหาของผูบ้ริโภคใน
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์ริษทัแอมเวย ์(ประเทศไทย)จ ากดั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายอุยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี อาชีพ  รับ
ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001- 50,000 บาท 
  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์โดยภาพรวมมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบลรัตน์ แจง้เจริญ  (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัความส า เร็จของ
กระบวนการโลจีสติกส์ท่ีส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
หน่ึง ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัความส าเร็จของกระบวนการโลจีสติกส์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและ
ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัความส าเร็จรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี คะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้น R 
(Rationality) ความสมเหตุสมผล รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน 
ดา้น T (Timely) ระยะเวลาท่ี แน่นอน  ดา้น S (Support for Customers)  ดูแลลูกคา้  และ ดา้น M 
(Measurable)  วดัผลได ้ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรรถพล ตรึกตรอง (2554) ศึกษาเร่ือง 
การพฒันาแผนกลยทุธ์แบบมีส่วนร่วมดว้ยหลกัฉลาดวางแผน  (SMART Planning) เพื่อพฒันา
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันา ไดแ้ผนกลยทุธ์ แบบ
มีส่วนร่วมดว้ยหลกัฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อพฒันาประสิทธิผลของการจดัการเรียนการ
สอน 
  ผลการวเิคราะห์ เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมใจ ลกัษณะ (2543)  ศึกษาเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพใน
การท างานวา่เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีของการตรวจสอบเพื่อตดัสินใจว่าองค์กรอยู่ในสภาพท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ
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หรือไม ่และผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ดา้น
การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอดิศกัด์ิ กรรณณรงค์ (2557) 
ศึกษา เร่ือง การวเิคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
จดัการโลจิสติกส์ของร้านจดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในภาคใต ้ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการด าเนินงานท่ี
มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของร้านจ า หน่ายวสัดุก่อสร้าง ประกอบดว้ย  7 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการปฏิบติังาน  กระบวนการสั่งซ้ือ ความพึงพอใจของลูกคา้  การจดัการสินคา้คงคลงั กา ร
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การขนส่ง และการจดัการคลงัสินคา้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนิวทริไลท์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ ดงัน้ี 
  ดา้นปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ พบวา่ ดา้น S (Support for Customers) ดูแล
ลูกคา้ ดา้น M (Measurable) วดัผลได ้ ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนประสม
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และ  (Rationality) ความสมเหตุสมผล  มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยภาพรวม ไปในทิศทางเดียวกนั แสดงถึงประสิทธิภาพการท างานท่ีดี แต่
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบวา่มีส่วนท่ีองคก์ารควรปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึนเพื่อประสิทธิผลท่ีมาก
ยิง่ข้ึน สามารถสรุปได้ ดงัน้ี 
 1. ดา้น S (Support for Customers) ดูแลลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น บริษทัควร
ค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน เม่ือลูกคา้มีปัญหาบริษทัจะตอ้งใหก้ารดูแลและ
ช่วยเหลือ ใหก้ารบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการดูแลลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 2. ดา้น M (Measurable) สามารถวดัผลได้  มีค่าเฉล่ี ยอยูใ่นระดบั มาก ดงันั้น  บริษทัควร
พฒันาการฝึกอบรมพนกังานใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ดา้น A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น 
บริษทัควรพฒันาความสามารถในเชิงลึกทั้งดา้นตวัสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือพนกังาน 



105 
 

  4.  ดา้น R (Rationality) ความสมเหตุสมผล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด ดงันั้น บริษทัควรด าเนินการดา้นการบริการท่ีเหมาะสมตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชบ้ริการ และบริษทัควรใช้
ปัจจยัดา้นน้ีเป็นจุดแขง็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อ ๆ ไป 
  5.  ดา้น T (Timely) ระยะเวลาแน่นอน มีค่าเฉล่ี ยอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น  บริษทัควรให้
ความส าคญักบัเวลา มีตารางการจดัส่งสินคา้ท่ีแน่นอน และไดม้าตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานดา้นน้ีไว้ 

 
5.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 5.4.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจ โดยใชปั้จจยั
ในส่วนของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีวดัผลออกมาเป็นผลผลิตทางธุรกิจ เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็น
งานวจิยัเชิงปริมาณจึงควรมีการเพิ่มตวัแปรในการวจิยั เพื่อใหต้วัแปรในการวจิยัมีความครอบคลุม ส่งผล
ใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนในทางหลกัการและเหตุผล 
 5.4.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโดยใชก้ารส ารวจความคิดเห็นในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ การ
สังเกตการณ์ การมีส่วนร่วม เป็นตน้ โดยรวบรวมขอ้มลูจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อให้
งานวจิยัมีความครอบคลุม และมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนในทางหลกัการและเหตุผล 
 5.4.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีมีการด าเนินการในประเทศไทย เพื่อน าขอ้มูลและผลการศึกษาวจิยั
ท่ีได ้มาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อนิเตอร์เนชันแนล มูบเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากดั. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช). 

พาสนา ด ารงชิตานนท.์ (2547). ประสิทธิภาพการด าเนินงาน กรณศึีกษา บริษัท บางจาก 
 ปิโตรเลยีม จ ากดั มหาชน. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง). 
รุจิราภรณ์  แสงอินทร์. (2554). องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อความส าเร็จของนักธุรกจิแอมเวย์  
  ในอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏั 
  ล าปาง). 
ลลิตา โชติจรัสอาภรณ์. (2546). ปัจจัยก าหนดการน าเข้าอาหารเสริมประเภทวติตามินในประเทศไทย  
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง). 
วรากรณ์ ทองเก๋ง. (2551). ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์การขนส่ง 
 ทางบกด้วยโลจิสติกส์แบบลนีของกลุ่มสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย. 
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร).  
ศนัศนีย ์เปล่ียนสงค.์ (2553). การวางแผนการผลติเพือ่เพิ่มผลผลติของโรงงานผลติอาหารเสริม. 
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ). 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
 แห่งชาติ (2554). สืบคน้จาก www.nesdb.go.th/main.php?filename=index 
สมใจ ลกัษณะ. (2543). การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
 สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา).  
สุรชยั จิวเจริญสกุล, เสาวพร เมืองแกว้และวราภรณ์ ธารวานิช. (2544). ปัจจัยความส าเร็จและ 

ความต้องการฝึกอบรมการพฒันาอาชีพธุรกจิร้านอาหารของผู้ประกอบการ (การคน้ควา้
อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์). 

สุภฎัาดา บุญอนนัต์. (2546). พฤติกรรมและทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์อาหารเสริม  
เพือ่ควบคุมน า้หนัก (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ). 
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บรรณาณุกรม (ต่อ) 
 
สุนทรี เจริญสุข. (2555). การจัดการโลจิสติกส์เพือ่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน:กรณศึีกษา 
  บริษัท ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากดั. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัหวัเฉียว 
  เฉลิมพระเกียรติ). 
สุชาดา ตรีพฒันาสุวรรณ. (2554). ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ืองที่ 
  มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร ยีห้่อ นิวทริไลท์ของผู้บริโภคในเขต 
  กรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ). 
อุบลรัตน์ แจง้เจริญ. (2554). ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ทีส่่งผลต่อมูลค่าเพิม่ทาง 
  เศรษฐกจิในธุรกจิอุปกรณ์ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์แห่งหน่ึง. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
  มหาวทิยาลยัศิลปากร). 
อดิศกัด์ิ กรรณณรงค์. (2557). การวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการด าเนินงานทีม่ีอทิธิพลต่อ 

ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ของร้านจัดจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในภาคใต้. 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต)้. 

อญัชลี บุญเกิด. (2550). ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์กรณศึีกษา: 
  อุตสาหกรรมผลติเม็ดพลาสติก ในเขตภาคตะวนัออก. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,   
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ). 
อรนลิน กาญจนดิษฐ์. (2550). พฤติกรรมการบริโภคและความเช่ือในการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริม  
  สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั  
  เกษตรศาสตร์). 
อรรถพล ตรึกตรอง. (2554). การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เร่ือง การพฒันาแผนกลยุทธ์ 
  แบบมีส่วนร่วมด้วยหลกัฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพือ่พฒันาประสิทธิผลของ 
  การจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ แบบองิมาตรฐานของโรงเรียนทีจั่ด  
  การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี. สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา.  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

เร่ือง ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

ธุรกจิอาหารเสริม กรณศึีกษา ผลติภัณฑ์อาหารเสริมนิวทริไลท์ 

ค าช้ีแจง  

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความส าเร็จของ

กระบวนการโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมนิวทริไลท ์

 2. รายละเอียดของแบบสอบถาม  
      แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
      ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินการของธุรกิจอาหารเสริมนิวทริไลท์ 
3. ขอความกรุณาโปรดกรอกแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของ

ท่านมากท่ีสุด 
4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ี จะน าไปใชเ้พื่อประกอบการวจิยัเท่านั้น ผูว้จิยัจะเก็บ

ขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นความลบั โดยไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามใดๆทั้งส้ิน 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณในความร่วมมือ

มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
 
 
 

ชลลดา พุม่กะเนาว ์
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √    ลงในช่องวา่ง     หนา้ค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว้ 

1.) เพศ   

1. ชาย  2. หญิง 

2.) อายุ 

   1. นอ้ยกวา่ 20  ปี  2. 21 - 30  ปี 

3. 31 - 40  ปี   4. 41  - 50  ปี 

5. 51- 60  ปี   6. 61 ปีข้ึนไป 

3.) ระดบัการศึกษา 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี 

3. ปริญญาโท   4. ปริญญาเอก 

4.) อาชีพ 

1. นกัเรียน/นกัศึกษา    2. เจา้ของกิจการ 

3.  รับราชการ     4. พนกังานบริษทัเอกชน  

5. อาชีพอิสระ     6. อ่ืนๆ............   

5.) รายไดต่้อเดือน 

1. 10,001-20,000 บาท    2. 20,001-30,000 บาท  

3. 30,001- 40,000 บาท    4. 40,001- 50,000 บาท 

5. 50,001 – 60,000 บาท    6. 60,001 – 70,000 บาท 
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7. 70,001- 80,000 บาท    8. 80,001 บาทข้ึนไป 

ส่วนที ่2 : ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความส าคญัของท่าน 

 
ข้อ 

ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ 
โลจสิตกิส์ 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

ด้าน S (Support for Customers) ดูแลลูกค้า 
1 ค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของ

ลูกคา้เป็นอยา่งยิง่ 
     

2 ลูกคา้ไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัเม่ือมี
ปัญหาเกิดข้ึน 

     

3 บริษทัพยายามท่ีจะใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด      
4 บริษทั ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ เม่ือมีความ

ตอ้งการพิเศษ 
     

ด้าน M (Measurable) วดัผลได้ 
5 บริษทัสามารถแกไ้ขการส่งสินคา้ใหถู้กตอ้ง

และตรงต่อเวลามากข้ึน 
     

6 บริษทัสามารถเพ่ิมยอดการสัง่สินคา้และการ
ใหบ้ริการไดม้ากข้ึน 

     

7 บริษทัสามารถ ก าหนด นโยบายในการจดั
สินคา้ท่ีเป็นมาตร ฐาน เพื่อใหก้ารจดัสินคา้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามนโยบายขององคก์ร 

     

ด้าน A (Attribute Favorability) คุณลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้ 
8 ลูกคา้สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

สินคา้ของบริษทัไดม้ากนอ้ยตามตอ้งการ 
     

9 บริษทัสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อ
สินคา้ในกรณีสินคา้เกิดการเสียหาย 

     

10 บริษทัสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อลูกคา้
ในกรณีท่ีลูกคา้เกิดอุบติัเหตุจากสินคา้ 

     

ด้าน  R (Rationality) ความสมเหตุสมผล 
11 สามารถจดัการงานไดโ้ดยอยูใ่นช่วงเวลาท่ี

ก าหนด 
     

12 ด าเนินการดา้นการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม      
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ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชบ้ริการ 
       
 

ข้อ 
ปัจจยัความส าเร็จของกระบวนการ 

โลจสิตกิส์ 
ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

13 ปราศจากขอ้ผิดพลาดในการขาย  การท า
ธุรกรรมและลงบนัทึก 

     

ด้าน T (Timely) ระยะเวลาแน่นอน 
14 ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ในระยะเวลาท่ีแน่นอน      
15 ลูกคา้สามารถวางแผนรายการการสัง่ซ้ือ

สินคา้ได ้
     

16 บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ตรงเวลาท่ีวางไว ้      
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ส่วนที ่3 : ข้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกจิอาหารเสริมนิวทริไลท์ 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความส าคญัของท่าน 

 

ข้อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกจิอาหาร
เสริมนิวทริไลท์ 

ระดบัความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด  
1 

ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
1 บริษทัสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ี

ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

2 บริษทัมีการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ในการ
ท างานอยูเ่สมอเพ่ือปรับปรุงการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

     

3 บริษทัมีการปฏิบติังานไดส้ าเร็จดว้ยความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ 

     

4 บริษทัมีความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

     

ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร 
5 บริษทัมีความสามารถในการวเิคราะห์ความ

ตอ้งการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

6 บริษทัสามารถจดัหางบประมาณและทรัพยากร
ใหเ้พียงพออยา่งสม ่าเสมอ 

     

7 บริษทัมีความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ 

     

8 บริษทัมีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ให ้
คุม้คา่และน ามาใชอี้กคร้ังเพ่ือเป็นการประหยดั
ทรัพยากร 

     

ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน 
9 บริษทัมีการปรับปรุงและพฒันาวธีิการปฏิบติังาน

เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดียิง่ข้ึน 
     

10 บริษทัสามารถน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชเ้พื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานไดอ้ยา่ง

     



114 

 

เหมาะสม 

 

ข้อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกจิอาหาร
เสริมนิวทริไลท์ 

ระดบัความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด  
1 

11 บริษทัมีกลยทุธ์ในการน าเอาความรู้ความสามารถ
มาใชใ้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าใหล้ด
ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

     

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 
12 บริษทัไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติังานจาก

บุคลากรทุกฝ่ายและเป็นท่ียอมรับของบุคคล
ทัว่ไป 

     

13 บริษทัสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
สามารถใชอ้า้งอิงในการท างานของหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

14 บริษทัมีความพร้อมและเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือ 
ร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

     

15 บริษทัมีผลงานและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ในการน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาแกปั้ญหา
การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

     

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวชลลดา  พุม่กะเนาว ์
วนั/เดือน/ปีเกดิ วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2532 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                                                                   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อเีมล์                                                            chonlada_phumkanao@mail.rmutt.ac.th 
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