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  อุบลรัตน์ แจ้งเจริญ : ปัจจัยความสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ ่มทาง

เศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แห่งหนึ่ ง.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ธนินท์รัฐ    

รัตนพงศ์ภิญโญ.  126 หน้า. 

 

 การวิจัยครั ้ งนี้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความสําเร็จของปัจจัยความสําเร็จของ

กระบวนการโลจิสติกส์ 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจที่ได้จากกระบวนการ             

โลจิสติกส์ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์กับมูลค่าเพิ ่มทาง

เศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ  คือ  พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ แห่งหนึ่ ง  จํานวน  136 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั ้ งนี้  เป็นแบบสอบถามและ             

การสัมภาษณ์ สถิติที่ใช ้ ในการวิจัย ใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยความสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ พบว่าในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมา คือ ด้านการตอบสนองที่

รวดเร็ว ด้านการเป็นผู ้นําด้านต้นทุน และด้านการสร้างความแตกต่าง 2) ระดับมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจที่ว ัดจาก

การวัดสมรรถนะขององค์กรจากการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรแบบสมดุล พบว่าในภาพรวม      

อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร รองลงมา 

คือ ด้านมุมมองด้านลูกค้า ด้านมุมมองด้านการเงิน และด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน 3) ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยความสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ และมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจที่ว ัดจากการวัดสมรรถนะ

ขององค์กรจากการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรแบบสมดุล  พบว่า ปัจจัยความสําเร็จของ

กระบวนการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกับมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจที่ว ัดจากการวัด

สมรรถนะขององค์กรจากการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรแบบสมดุล 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการเป็นผู ้นําด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง 

ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการ        

โลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งนีท้ั ้ งสิ้น ดังนั ้ น

ผู ้บริหารองค์กร ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยเหล่านี้  โดยเฉพาะปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี       

ค่าความสัมพันธ์สูงท่ีสุดในปัจจัยทั ้ง 4 ด้าน เพื่อให้ผลการดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจในธุรกิจ 
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 The objectives of this research were 1) to study the level of success factors of 
logistics process 2) to study the opinion toward the economic value added that resulted from 
efficiency logistics process 3) to study the relationship between the critical success factors of 
logistics process and the economic value added. The samples were 136 staffs who ran 
logistics process in the electrical power distribution equipment business. The research 
instruments were questionnaires and interviewing. All data were analyzed in the forms of 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 
 The results of this research were 1) The success factors of logistics process were 
ranked in the high level in all aspects. The highest aspect was human resource development, 
the second were quick response aspect, cost aspect and differentiation aspect, orderly.        
2) The level of the economic value added which measure with balanced scorecard were also 
rank in the high level in every aspects. The highest aspect was learning perspective and 
organization growth aspect, the second were customer perspective, financial perspective and 
internal business process perspective, orderly. 3) The relationship between the critical 
success factors of logistics process and the economic value added, which measure with 
balanced scorecard, was a positive direction. 
 The recommendation from this research was the critical success factors of logistics 
process which affected to the economic value added in the electrical power distribution 
equipment business were cost aspect, differentiation aspect, quick response aspect and 
human resource development aspect. Thus, the corporate executives should focus on these 
factors. In particularly, human resource development aspect which was the highest correlated 
factor in order to ensure the efficiency performance of the organization and affected to the 
economic value added in the business. 
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 วิทยานิพนธเ์ร่ือง “ปัจจัยความสําเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  แห่งหนึ่ ง” สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี              

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พิทักษ์  ศิ ริวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และ             

อาจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์          

ท่ีได้สละเวลาให้ค ําแนะนํา  ข้อคิดเห็น  ถึงประเด็น ต่างๆ  ของการศึกษาและชี้ แนวทาง                     

ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม และได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ      

อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั ้ งการแก้ไขงานให้สมบูรณ์           

และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ ์ ประสาทวิชาความรู้ เพ่ือเป็นพื้นฐาน     

ในการวิจัยครั ้ งนี้ เป็นอย่างดียิ ่ง 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ทุกท่านท่ีสละเวลา และให้ความช่วยเหลือในการทําวิจัยครั ้ งนี้ ใหส้ําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีให้ความดูแลช่วยเหลือ         

มาตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีสําคัญในการศึกษา

และทําวิทยานิพนธเ์ล่มนี ้ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านและท่ีมิอาจกล่าวนามได้ทั ้งหมด ณ ท่ีนี ้

 ทั ้งนีข้อขอบคุณแรงสนับสนุนและกําลังใจท่ีได้รับจาก คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว คุณตา 

คุณยาย คุณปู ่  คุณย่า และครอบครัวทุกคน ตลอดจนเพ่ือนๆ ท่ีทําใหว้ิทยานิพนธ์เล่มนีเ้สร็จสมบูรณ์

ลงได ้

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับ              

ผู้ประกอบธุรกิจและผู ้ ท่ีสนใจในกระบวนการโลจิสติกส์ต่อไป 
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