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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
และ(2) ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการออกแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้ อจัดจ้างของกลุ่มองค์กรตัวอย่าง จํานวน 122 คน และเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ท้ งั สิ้ น 94 ชุด ผูว้ ิจยั
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale) และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
t-test One-Way ANOVA และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ผลที่ได้จากการวิจยั พบว่า พนักงาน
ส่ วนใหญ่ของของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 78.7) อายุ 26-35 ปี (ร้อยละ
79.8) ส่ วนใหญ่การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 87.2) และมี รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท (ร้ อย 51.1)
และพนักงานส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-2 ปี (ร้อยละ 75.7)
พนักงานให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) สิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) (2) สิ นค้าส่ งไปถึงลูกค้า
อย่างถูกราย (Right Customer) (3) สิ นค้าที่จดั ส่ งตรงกับสิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ อ (Right Product) (4) สิ นค้าส่ งในคุณภาพที่
ถูกต้อง (Right Condition) (5) สิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) (6) การขนส่ งสิ นค้าส่ งในปริ มาณที่ถูกต้อง
(Right Quantity) และ (7) สิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time )
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านต้นทุน ด้านระยะเวลาในการจัดซื้ อจัดจ้าง และด้านระยะเวลาในการส่ งมอบมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด โดยมี ความสัมพันธ์
ในทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก
คําสํ าคัญ: ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร

ABSTRACT
The purposes of the study were to study (1) Demographic factors influencing effectiveness in corporate and
(2) Procurement factors influencing effectiveness in corporate of KPN Green Energy Solution company limited. The
samples were 122 procurement personnel who came from the sampled organizations then 94 completed sets were
selected for this study. The instrument used was a checklist questionnaire and the data were analyzed using t-test,
One Way ANOVA and correlation coefficient.
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The results of the study showed that most personnel of KPN Green Energy Solution Company Limited are
female (78.7%), age 26-35 years old (79.8%), graduated with bachelor’s degree (87.2%), earning less than or equal
to THB 20,000 per month (51.5%) and 1-2 years working(75.7%).
The employee place an importance of the procurement factors were at medium level and when considering
each item, gives a sorted list as follows: (1) Right Cost, (2) Right Customer, (3) Right Product, (4) Right Condition,
(5) Right Place, (6) Right Quantity and (7) Right Time.
The relationship between procurement factors and the efficiency of corporate of KPN Green Energy
Solutions Co., Ltd. have a positive relationship.
Keywords: Effectiveness of Corporate
1. บทนํา
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทํา
ให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันในการดําเนิ นงานเป็ นอย่างสู ง ส่ งผลให้ธุรกิจต้องเร่ งพัฒนา และปรับปรุ งกระบวนต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ถึงแม้ธุรกิจจะมีความแตกต่าง
กัน แต่สิ่งหนึ่ งที่ ทุกธุ รกิ จตระหนัก และให้ความสําคัญคือ การบริ หารจัดการจัดการทางด้านโลจิ ติกส์ และห่ วงโซ่
อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมัน่ คง การวิเคราะห์ และประเมินประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันทางด้าน
โลจี สติกส์ จึ งเป็ นปั จจัยสําคัญ และเป็ นสิ่ งจําเป็ นประการหนึ่ งในการพัฒนาธุ รกิจ ซึ่ งจะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของธุรกิจ สําหรั บประเทศไทย กําลังดําเนิ นโครงการ Thailand 4.0 หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน มีแนวคิดที่สาํ คัญ คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การบริ การ หรื อการ
ขายสิ นค้า โดยการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งนี้ ความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละ
รายเข้ากับกระบวนการผลิ ตสิ นค้าได้โดยตรง ทําให้สามารถผลิ ตสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันตามความ
ต้องการเฉพาะของผูบ้ ริ โภคแต่ละราย การบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ และซัพพลายเชน นับตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้ อ
การนําเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ จนกระทัง่ จัดส่ งสิ นค้าถึ งมื อลูกค้า มี ส่วนสําคัญที่ จะช่วยยกระดับ
ความสามารถขององค์กร รองรับการเข้าสู่ ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 ได้ (กองบริ หารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา,
2560) ดังนั้นภาคธุ รกิ จจึ งให้ความสําคัญ และพัฒนา การจัดซื้ อจัดจ้าง เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมในกสนขับเคลื่ อนที่
สําคัญในการบริ หารจัดการจัดการทางด้านโลจิติกส์ เพราะการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นกิจกรรมแรกที่ทาํ ให้ได้มาซึ่ งวัตถุดิบ
และ/หรื อสิ นค้า ที่นาํ มาใช้ในกระบวนการผลิต หากมีการวางแผน การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้ภาค
ธุรกิจนั้น ๆ มีความได้เปรี ยบจากการแข่งขันทางธรุ กิจ ดังนั้นธุรกิจจึงต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการจัดซื้ อจัดหาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนการพัฒ นาศัก ยภาพ การเพิ่ ม ทัก ษะความรู ้ และความสามารถของบุ ค คลากร เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อดําเนินงาน
ด้านพลังงานทดแทน โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนให้เป็ นพลังงานทางเลือกที่สามารถ สร้าง
ความมัน่ คงทางด้านพลังงานของประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรฐกิจอาเซี ยน
(AEC) บริ ษทั ฯ มีทีมที่ปรึ กษา วิศวกร และผูบ้ ริ หารโครงการผูช้ าํ นาญการณ์เปี่ ยมด้วยประสบการณ์ และองค์ความรู ้
ด้านงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เริ่ มตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง ทดสอบอุปกรณ์ และเครื่ องจักรให้สามารถผลิต
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และจําหน่ ายไฟฟ้ าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยังเป็ นผูน้ าํ ในการออกแบบ และงานติ ดตั้ง
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ ค รบวงจร และมี ประสิ ท ธิ ภาพสู ง โดยเริ่ ม ตั้งแต่ ก ารออกแบบ การจัดทํา
งบประมาณ แลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานจากผูผ้ ลิตชัน่ นํา และการ
บริ การที่มีคุณภาพในกรอบของต้นทุนที่คุม้ ค่า รวมถึงงานก่อสร้าง อาทิเช่น สถานี ไฟฟ้ าแรงงสู ง และการร่ วมลงทุน
(Co-Investment) ปั จจุบนั บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด มีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้ น 122 คน และมีผล
การดําเนิ นงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่ องก็ตาม แต่ในเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้าง บริ ษทั มีขอ้ บกพร่ อง คือ มีระยะเวลาในการ
สั่งซื้ อที่นาน และรายละเอียดการสั่งซื้ อสิ นค้าไม่ครบถ้วนสมบูณ์ ตลอดจนคุณภาพของสิ นค้าที่จดั ซื้ อมาไม่ได้คุณภาพ
ทั้งที่บริ ษทั พยายามหาวิธีเพื่อขจัดข้อบกพร่ องนี้ บริ ษทั ได้หาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยมุ่นเน้น
ไปในเรื่ อง ระยะเวลาในการจัดซื้ อจัดจ้าง ต้นทุนในการจัดซื้ อจัดจ้าง คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ ยวข้องในการจัดซื้ อจัดจ้างของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มี สามารถในการแข่งขันทางธุ รกิ จที่ มากขึ้ น ผูศ้ ึกษาจึ ง
สนใจปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กร ของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด
ทั้งนี้ เพื่ อ นําเสนอแนวทางในการวางแผน ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง แก้ไ ขนโยบายการจัดซื้ อ จัดจ้าง ของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็น
เนอจี โซลูชนั่ จํากัด
2) เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี
โซลูชนั่ จํากัด
3. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค
พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัดผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยอาศัยการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยวิธีการออกแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
จัดซื้ อจัดจ้าง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 122 ชุด และเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ท้ งั สิ้ น 94 ชุด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมาจากการศึกษาลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามชนิ ดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) ซึ่ งครอบคลุมที่ตอ้ งการศึกษา และมีความสอดคล้องกับ
เรื่ องวิจยั ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ ของบุคลากรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
จํากัด ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยใช้ระดับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) และเรี ยงลําดับ (Ordinal
scale)
ส่ ว นที่ 2 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ทางด้า นการบริ หารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ โดยลัก ษณะของ
แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามที่ เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิ เคอร์ ท
(Likert Scale)
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ส่ ว นที่ 3 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง โดยลัก ษณะของแบบสอบถาม เป็ น
แบบสอบถามที่เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert Scale)
แบบสอบถามในส่ วนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale)
ลักษณะของข้อคําถามเป็ นข้อความที่เป็ นการให้ความสําคัญในแต่ละเรื่ อง ซึ่ งแต่ละคําตอบมีคาํ ตอบ ให้เลือก 5 ระดับ
ของลิเคอร์ ท (Likert Scale) คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์
การแปลค่าคะแนนเฉลี่ ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึ ง ระดับความคิ ดเห็ นน้อยที่ สุด ค่าเฉลี่ ยระหว่าง
1.50-2.49หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก และ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงจํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ78.7 และเป็ นเพศชาย จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 อายุของพนักงานส่ วน
ใหญ่อายุ 26 – 35 ปี จํานวน 75 คนคิดเป็ นร้อยละ 79.8 รองลงมา คืออายุ 36-45 ปี จํานวน 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 10.6
อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จํานวน 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 9.6 และไม่มีพนักงานคนใดเลยมีอายุมากกกว่า 45 ปี ขึ้นไป
พนักงานส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 82 คนคิดเป็ นร้อยละ 87.2 รองลงมาคือ ระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 และไม่มีพนักงานคนใดเลยมี การศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
พนักงานส่ วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 62 คนคิดเป็ นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ รายได้ต่าํ กว่า หรื อ
เท่ า กับ 20,000 บาท จํา นวน 32 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34 และไม่ มี พ นัก งานคนใดเลยรายได้ม ากกว่า 30,001 บาท
ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติงานของพนักงานส่ วนใหญ่ คื อ 1 - 2 ปี จํานวน 71 คนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 75.5 รองลงมาคื อ
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 3 - 4 ปี จํานวน 17 คนคิดเป็ นร้อยละ 18.1 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานมากกว่า 4 ปี จํานวน 6 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 6.4 และไม่มีพนักงานคนใดเลยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 1 ปี
พนักงานให้ความสําคัญต่อปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.27) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ 1) สิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.46)
2) สิ นค้าส่ งไปถึงลูกค้าอย่างถูกราย (Right Customer) อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) 3) สิ นค้าที่ จดั ส่ งตรงกับ
สิ น ค้า ที่ ลู ก ค้า สั่ ง ซื้ อ (Right Product) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.22) 4) สิ น ค้า ส่ ง ในคุ ณ ภาพที่ ถู ก ต้อ ง (Right
Condition ) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.21) 5) สิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X
= 3.21) 6) การขนส่ งสิ นค้าส่ งในปริ มาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.18) และ 7) สิ นค้า
ส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time ) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.18)
พนักงานให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการขนส่ งสิ นค้าส่ งใปริ มาณ ที่ถูกต้อง (Right Quantity) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสามารถเรี ยง ลําดับได้ดงั นี้ 1) มีการตรวจสอบความถูกต้องของจํานวน
สิ นค้าเทียบกับใบขอซื้ ออยูใ่ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.21) 2) ตรวจสอบปริ มาณสิ นค้าคงเหลือก่อนการสั่งซื้ อ อยูใ่ น
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ระดับปานกลาง ( X = 3.20) 3) มีการจัดทําการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.17)
และ 4) ปริ มาณของสิ นค้าเพียงพอต่อการใช้งาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.12)
ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดซื้ อจัดจ้างของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด ด้านต้นทุน ที่มีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมุติ
ฐานหลัก (H0) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านการขนส่ งสิ นค้าส่ งในปริ มาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) มีความสัมพันธ์ในทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง กับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
จํากัด ด้านต้นทุน (r = 0.49)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านการขนส่ งสิ นค้าส่ งในปริ มาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) มีความสัมพันธ์ในทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั ปานกับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด
ด้านต้นทุน (r = 0.59)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านสิ นค้าส่ งในคุณภาพที่ถูกต้อง (Right Condition) มีความสัมพันธ์ในทางเดี ยวกัน
และมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสู ง กับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด
ด้านต้นทุน (r = 0.73)
ปั จ จัย การจัด ซื้ อ จัด จ้า งด้า นสิ น ค้า ส่ ง ไปถึ ง ลู ก ค้า อย่า งถู ก ราย (Right Customer) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง กับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
จํากัด ด้านต้นทุน (r = 0.45)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านสิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสู ง กับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด ด้าน
ต้นทุน (r = 0.74)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านสิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time) มีความสัมพันธ์
ในทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสู ง กับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี
โซลูชนั่ จํากัดด้านต้นทุน (r = 0.68)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านสิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างตํ่า กับประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัดด้าน
ต้นทุน (r = 0.38)
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี
เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ส่ วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของบุคลากรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด พบว่า
พนักงานส่ วนใหญ่ของของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 78.7)
อายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 79.8) ส่ วนใหญ่การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 87.2) และมีรายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000
บาท (ร้อยละ 51.1) และพนักงานส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-2 ปี (ร้อยละ 75.7)
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2) ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัด
จ้างของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด พบว่า
พนักงานให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) สิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) (2) สิ นค้าส่ งไปถึง
ลูกค้าอย่างถูกราย (Right Customer) (3) สิ นค้าที่ จดั ส่ งตรงกับสิ นค้าที่ ลูกค้าสั่งซื้ อ (Right Product) (4) สิ นค้าส่ งใน
คุณภาพที่ถูกต้อง (Right Condition) (5) สิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) (6) การขนส่ งสิ นค้าส่ งในปริ มาณที่
ถูกต้อง (Right Quantity) อยู่ และ (7) สิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time )
เมื่อพิจารณาปั จจัยการบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ รายด้าน พบว่า พนักงานให้ความสําคัญในแต่ละด้าน
ดังนี้
ด้า นสิ น ค้า ส่ ง ในราคาที่ เ หมาะสม (Right Cost) อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ สามารถ
เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) จัดทําภาพรวมสรุ ปเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือต้นงวด และสิ นค้าคงเหลือปลายงวด (2) ต้นทุนของ
สิ นค้าถูกต้องตรงตามข้อตกลง (3) มีการสอบถามความต้องการสิ นค้าของลูกค้าล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดสิ นค้าส่ วนเกิน
และ (4) มีการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของสิ นค้าเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้านสิ นค้าส่ งไปถึ งลู กค้าอย่า งถู ก ราย (Right Customer) อยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ
สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) ลูกค้ามีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า ก่อนการส่ งมอบ (2)
สิ น ค้า ส่ ง มอบถึ ง มื อ ผู ้รั บ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง (3) มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเอกสาร เช่ น ใบกํา กับ ภาษี /
ใบเสร็ จรับเงิน และ (4) มีการระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่อในการส่ งมอบสิ นค้า
ด้านสิ นค้าที่จดั ส่ งตรงกับสิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ อ (Right Product) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) สิ นค้ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการใช้งาน(2) มีการระบุคุณลักษณะของ
สิ นค้าที่ชดั เจน และรายละเอียดของสิ นค้าถูกต้องตรงการเสนอซื้ อ – เสนอขาย และ (3) สิ นค้ามีคุณภาพตรงตามระ
เอียดความต้องการของลูกค้า
ด้านสิ นค้าส่ งในคุ ณภาพที่ ถูกต้อง (Right Condition ) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ
สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) สิ นค้าไม่แตกหัก หรื อชํารุ ด (2) สิ นค้าถูจดั เก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม (3) บรรจุภณ
ั ฑ์
ของสิ นค้ามีความคงทน และ (4) สิ นค้าอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ด้านสิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสามารถ
เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) มีการแนบแผนที่ชื่อและเบอร์ โทร ศัพท์ผตู ้ ิดต่ออย่างชัดเจน (2) สถานที่ส่งมอบเป็ นไปตามเงื่น
ไข และ (3) ระบุสถานที่ในการส่ งมอบให้ชดั เจน
ด้านการขนส่ งสิ นค้าส่ งใปริ มาณ ที่ถูกต้อง (Right Quantity) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อสามารถเรี ยง ลําดับได้ดงั นี้ (1) มี การตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนสิ นค้าเที ยบกับใบขอซื้ อ (2) ตรวจสอบ
ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือก่อนการสั่งซื้ อ (3) มีการจัดทําการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า และ (4) ปริ มาณของ
สิ นค้าเพียงพอต่อการใช้งาน
ด้านสิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้องและทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) ระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้าตรงกับความต้องการใช้งาน (2) ระยะเวลาใน
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การส่ งมอบเป็ นไปตามเงื่ อนไข (3) มี การระบุระยะเวลาในการส่ งมอบที่ แน่ นอน (Lead time) และ (4) มี ความหยืด
หยุน่ ในด้านเวลา เช่น สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดส่ งเป็ นเร็ วขึ้น หรื อช้าลง
3) ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้างของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
จํากัด
พนักงานให้ความสําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้างโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ (1) องค์กรมีการระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้าที่ดี (2) องค์กรมีตน้ ทุนด้านการ
จัดซื้ อจัดจ้างที่ต่าํ และ (3) องค์กรมีระยะเวลาในการจัดซื้ อ จัดจ้างที่ต่าํ
4) ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
4.1) สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ
จัดจ้างของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด ที่ต่างกันพบว่า ทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีประสิ ทธิ ภาพด้าน
การจัดซื้ อ จัดจ้างโดยรวมแตกต่ างกัน อย่างมี ระดับ นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 พนักงานที่ อายุแตกต่ างกัน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการจัด ซื้ อ จัด จ้า งแตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นัย สํา คัญ พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี
ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้างแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ พนักงานที่รายได้แตกต่างกัน ประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดซื้ อจัดจ้างแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ พนักงานที่ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพด้าน
การจัดซื้ อจัดจ้างแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2) สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัด
จ้างของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด พบว่าปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิ สติ กส์ ดังกล่าว มี
ความสัมพันธ์ กับประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้างโดย มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านต้นทุน มี ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี
เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด โดยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์โดยเรี ยงจากมากไป
น้อยดังนี้ (1) สิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) มีความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างสู ง (r = 0.74) (2) สิ นค้าส่ งใน
คุณภาพที่ถูกต้อง (Right Condition) มีความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างสู ง (r = 0.73) (3) สิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และ
ทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time) มีความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างสู ง (r = 0.68) (4) การขนส่ งสิ นค้าส่ งในปริ มาณที่
ถูกต้อง (Right Quantity) มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง (r = 0.59) (5) สิ นค้าที่จดั ส่ งตรงกับสิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ อ
(Right Product) มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง (r = 0.49) (6) สิ นค้าส่ งไปถึงลูกค้าอย่างถูกราย (Right Customer)
มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง (r = 0.45) และ (7) สิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) มีความสัมพันธ์กนั
ระดับตํ่า (r = 0.38)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านระยะเวลาในการจัดซื้ อจัดจ้างมี ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพของ
องค์ก รของบริ ษ ัท เค พี เอ็ น กรี น เอ็ น เนอจี โซลู ชั่น จํา กัด โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทางเดี ย วกัน และมี ร ะดับ
ความสัมพันธ์โดยเรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ (1) สิ นค้าส่ งในคุณภาพที่ ถูกต้อง (Right Condition) มีความสัมพันธ์กนั
ระดับสู ง (r = 0.93) (2) สิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลาที่กาํ หนด (Right Time) มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง (r
= 0.91) (3) สิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง (r = 0.89) (4) การขนส่ งสิ นค้าส่ งใน
ปริ มาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง (r = 0.83) (5) สิ นค้าที่จดั ส่ งตรงกับสิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ อ
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(Right Product) มีความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างสู ง (r = 0.69) (6) สิ นค้าส่ งไปถึงลูกค้าอย่างถูกราย (Right Customer)
มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง (r = 0.56) และ (7) สิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) มีความสัมพันธ์กนั
ระดับปานกลาง (r = 0.48)
ปั จจัยการจัดซื้ อจัดจ้างด้านระยะเวลาในการส่ งมอบมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
ของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด โดยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์โดย
เรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ (1) สิ นค้าส่ งในราคาที่ เหมาะสม (Right Cost) มี ความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง (r = 0.94) (2)
สิ นค้าส่ งไปถึงลูกค้าอย่างถูกราย (Right Customer) มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง (r = 0.91) (3) สิ นค้าส่ งในคุณภาพที่
ถูกต้อง(Right Condition) ) มีความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างตํ่า (r = 0.40) (4) สิ นค้าส่ งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลา
ที่กาํ หนด (Right Time) มีความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างตํ่า (r = 0.39) (5) สิ นค้าส่ งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place) มี
ความสั ม พัน ธ์ กัน ระดับ ค่ อ นข้า งตํ่า (r = 0.34) (6) การขนส่ ง สิ น ค้า ส่ ง ในปริ มาณที่ ถู ก ต้อ ง (Right Quantity) มี
ความสัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้างตํ่า (r = 0.24) และ (7) สิ นค้าที่ จดั ส่ งตรงกับสิ นค้าที่ ลูกค้าสั่งซื้ อ (Right Product) มี
ความสัมพันธ์กนั ระดับตํ่า (r = 0.15)
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
พนักงานให้ความสําคัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้านการบริ ห ารจัดการโลจิ สติ กส์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าพนักงานให้ความสําคัญในด้านสิ นค้าส่ งในราคาที่เหมาะสม (Right Cost) โดยพนักงานได้ให้
ความสําคัญกับการจัดทําภาพรวมสรุ ปเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือต้นงวด และสิ นค้าคงเหลือปลายงวด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควร
ให้ความสําคัญกับการบริ หารและการควบคุ มต้นทุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบัญชี ของสิ นค้าคงเหลือ (Inventory
System) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งควรมีการวางแผนในการดําเนิ นการ
อาทิเช่น ขั้นตอนของการรั บสิ นค้าเข้า การเบิกจ่ายสิ นค้าออกไปเพื่อจําหน่ าย หรื อเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และ
ขั้นตอนของการตรวจนับสิ นค้าคงคลัง
หากบริ ษทั มีการบริ หารจัดการต้นทุนที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้มีสามารถวางแผน การดําเนิ นงาน มีอาํ นาจ
การต่อรอง และสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกได้ ยิง่ บริ ษทั มีการบริ หารจัดการต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากเท่าใด ความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการแข่งขันก็จะเพิ่มสู งขึ้น เพราะในปั จุบนั ทุกธุรกิจมีการ
แข่งขันกันสู ง โดยเฉพาะในเรื่ องของต้นทุน ราคา และคุณภาพ
พนักงานที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้างที่แตกต่างกัน
ดั้งนั้นควรมีการเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยการให้ความรู ้ และการฝึ กอบรม ตลอดจน
ให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็ จสมบูรณ์ข้ ึนได้ โดยได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจากท่าน ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐ
เกษม อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ผูป้ ระสิ ทธิ์ ประศาสตร์ วิชาการบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ สละเวลา
อันมีค่าเพื่อให้คาํ แนะนํา และแนะนําข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้างของ บริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด พร้อมทั้งชี้ขอ้ บกพร่ อง
ในการค้นคว้าอิสระชิ้นนี้จนทําให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่ จํากัด ที่ให้ความร่ วมมือใน
การกรอกแบบสอบถามในการค้นคว้าอิสระเล่มนี้
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